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Поняття «моніторинг» набуває все більш широкого використання в 

соціально-економічних системах. Однак застосування не є однозначним і існує 

певна низка протиріч. Торкаючись економічної сфери застосування 

моніторингу можливо привести такі приклади використання моніторингу: 

«моніторинг інновацій» [1], «економічний моніторинг» [2,3], «соціально-

економічний моніторинг» [4] та ін.  

Неоднозначність трактувань підсилюється розвитком інших сучасних 

напрямків в менеджменті – логістичного і проектного підходів. Це призводе до 

потреби корегування термінологічного апарату моніторингу і формування 

відповідного інструментального забезпечення. 

Одним з напрямів формування системи моделей моніторингу в межах 

проектного підходу можливо виділити «гнучкий проект» і моделі, що його 

описують (наприклад, [5]). Враховуючи динамічний характер змін окремих 

процесів в проекті, побудова моделей за принципом гнучкості дозволить 

враховувати оперативні зміни, що відбуваються протягом дії проекту. Поряд з 

цим слід враховувати, що окремі бізнес-процесі, що відбуваються в межах 

проектах можуть описуватися різними моделями. Так, згідно [6] застосування 

різних модельних категорій взаємопов’язаних бізнес-процесів знижує 

оперативність прийняття управлінських рішень і їх адекватність. Це пов’язане 

перш за все з тим, що необхідно узгоджувати моделі між собою і з 

управлінськими задачами. 

Логістичний підхід дозволяє сконцентрувати увагу в об’єктах моніторингу 

не тільки на окремих процесах, а і навколо окремих або сукупності потоків 

(матеріальних, інформаційних і ін.). Це дає новий ракурс в формуванні системи 

методів і моделей здійснення моніторингу.  



В зв’язку з тим, що досвід застосування економічного моніторингу є 

невеликим і потребує узагальнення, на перших етапах слід сформувати 

теоретичну основу для розробки певних методів і моделей. Безсумнівно, що 

особистості окремих проектів або систем будуть вносити свої корективи до 

утворення цілісної системи економічного моніторингу. Однак, це слугуватиме 

побудові певної класифікації систем економічного моніторингу. Беручи за 

основу [4], можливо прийняти теоретичною базою економічного моніторингу 

наступне – програма збору інформації, система індикаторів, методи обробки 

первинної інформації, форми представлення і зберігання інформації. На даній 

основі слід сформувати певну систему методів і моделей. 
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