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ВСТУП
Функціонування підприємства в умовах економічної

нестабільності та посиленої конкуренції на споживчому
ринку зумовлюють їх до активізації інноваційної діяльності.
За таких умов ефективне управління інноваційною діяльні+
стю залежить від періодичності та якості інформаційного
забезпечення, тобто від моніторингу інноваційної діяльності
та системи управління нею.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування методичних рекомен+

дацій з формування і реалізації механізму моніторингу па+
раметрів системи управління інноваційною діяльністю.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Щодо сутності моніторингу зазначимо, що моніторинг

походить від "monitor" (лат.) — той, що нагадує, спостері+
гає, а в англійській мові "monitor" — контролювати, пере+
віряти. На сьогодні немає єдиного визначення цього термі+
ну. Моніторинг подають як: безперервне стеження за яким+
небудь процесом з метою виявлення його відповідності ба+
жаному результату [1,  с. 538]; система постійного спосте+
реження за ситуацією на ринку, за виробничою і фінансо+
вою діяльністю підприємства, банку, біржі тощо, а також
за реалізацією окремих проектів, зокрема інвестиційних [3,
с. 436]; вид управлінської діяльності, який передбачає спо+
стереження за станом, параметрами та характеристиками
певного об'єкта з метою формування інформаційної бази
щодо його поведінки та прийняття обгрунтованих управлі+
нських рішень [5, с. 150].

За дослідженнями О. Оболенського та В. Сороко [4],
"моніторинг організується і здійснюється лише тоді, коли,
з одного боку, постійно змінюються параметри деякого об+
'єкта, а з іншого — є можливість цілеспрямованого впливу
на цей об'єкт та необхідність утримувати його параметри у
певному значенні". Також автори зазначають, що система
моніторингу повинна створюватись і функціонувати на ос+
нові таких принципів, як законність, системність, єдність,
відкритість. Натомість, В. Галіцин, О. Суслов та Н. Самчен+
ко виділяє такі принципи: точність і достовірність, неза+
лежність та об'єктивність, неперервність і систематичність,
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комплексність, відповідність, інтегрованість, результа+
тивність, зворотного зв'язку, економічність, прозорість і
відкритість та співпраця [2].

Основним завданням моніторингу параметрів, які ха+
рактеризують систему управління інноваційною діяльністю
підприємства, є постійний аналіз змін та прогноз динаміки
основних показників параметрів системи. Інформація от+
римана у результаті моніторингу необхідна для визначення
даних про об'єкт. Тобто, моніторинг забезпечує своєчасне
виявлення розбіжностей фактичних показників від очіку+
ваних, невідповідність визначених цілей заходам, які пла+
нують реалізувати або реалізовують керівники системи уп+
равління інноваційною діяльністю. Моніторинг є необхід+
ною умовою для забезпечення інформаційної бази щодо
прийняття регулюючих рішень (рис. 1).

Першим етапом моніторингу є визначення мети його
здійснення. Метою моніторингу є забезпечення повної, до+
стовірної, всебічної інформації про об'єкти, що контролю+
ються, їх характеристики, властивості та реальний стан, що
грунтується на періодичному відстеженні параметрів сис+
теми управління інноваційною діяльністю [5, с. 153]. Для
контролювання інноваційної діяльності підприємства необ+
хідно слідкувати за параметрами системи управління інно+
ваційною діяльністю, тобто за тими показниками, з допо+
могою яких можна отримати інформацію про стан функці+
онування системи управління інноваційною діяльністю. У
даному дослідженні доцільним і виправданим є здійснення
моніторингу за параметрами системи управління іннова+
ційною діяльністю [6]:

— показник ефективності функціонування системи уп+
равління інноваційною діяльністю;

— показник економічності праці в системі управління
інноваційною діяльністю;

— показник реалізації цілей системи управління інно+
ваційною діяльністю;

— показник надійності управління в системі управлін+
ня інноваційною діяльністю;

— показник зайнятості персоналу в апараті управління
системи управління інноваційною діяльністю;

— показник ефективності праці управлінського персо+
налу системи управління інноваційною діяльністю;
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— показник освітнього+кваліфі+
каційного рівня працівників системи
управління інноваційною діяльністю;

— показник корисності викорис+
товуваної інформації в системі управ+
ління інноваційною діяльністю;

— показник успішності висуну+
тих і реалізованих системою управл+
іння інноваційною діяльністю нови+
нок;

— показник ефективності фран+
чайзингу системи управління іннова+
ційною діяльністю.

 Дані параметри системи управл+
іння інноваційної діяльності підприє+
мства можна поєднати у певні групи:
фінансово+економічні характеристи+
ки системи управління інноваційною
діяльністю, успішність функціонуван+
ня системи управління інноваційною
діяльністю, кадрове забезпечення си+
стеми управління інноваційною діяль+
ністю, інформаційне забезпечення
системи управління інноваційною
діяльністю, наукова діяльність систе+
ми управління інноваційною діяльні+
стю.

Під час моніторингу фінансово+
економічних характеристик системи
управління інноваційною діяльністю
об'єктами виступають такі парамет+
ри, як ефективність функціонування
даної системи та економічність праці, а також відстеження
всіх угод по франчайзингу. Показники надійності управлі+
ння та реалізації цілей системи управління інноваційною
діяльністю відстежуються під час моніторингу успішності
функціонування системи управління інноваційною діяльні+
стю. До групи кадрового забезпечення системи управління
інноваційною діяльністю відносяться показники зайнятості
персоналу в апараті управління, ефективності праці управ+
лінського персоналу та освітнього+кваліфікаційного рівня
працівників системи управління інноваційною діяльністю.
Під час моніторингу інформаційного забезпечення об'єктом
контролю виступають всі інформаційні потоки в системі уп+
равління інноваційною діяльністю. Об'єктом моніторингу
наукової діяльності системи управління інноваційною діяль+
ністю є новинки, які розробляються і впроваджуються.

Отримання інформації про стан системи управління
інноваційною діяльністю, а також про операції та процеси
в ній, є основним завданням моніторингу. Інформація по+
винна бути повною, достовірною та оперативною, а також
повинна бути у вільному доступі для осіб, що здійснюють
контролювання. Зібрана інформація про об'єкти моніторин+
гу повинна оброблятись, тобто проходити жорстке фільтру+
вання та відбір достовірних, актуальних, об'єктивних даних.
Таким чином відкидаються дані, які є неважливими для по+
точного контролювання, залишаючи тільки необхідну
інформацію. Систематизація інформації передбачає її пе+
ретворення у зручні для використання форми, зрозумілі та
наочні, надає їй завершеного вигляду для застосування з
метою формування певних регулюючих рішень.

Теперішні мінливі і нестабільні умови ведення економі+
чної діяльності зумовлюють апарат управління підприємства
до постійного вдосконалення інноваційної діяльності. В да+
ному випадку досить важливим є відстеження всіх змін, що
відбуваються, та ефективне і своєчасне реагування на них.
Саме це і зумовлює необхідність вдосконалення моніторингу
інноваційної діяльності підприємства та системи управлін+
ня нею.

ВИСНОВОК
Моніторинг параметрів системи управління інновацій+

ною діяльністю підприємства повинен включати: сукупність
показників, які є результатом аналізу параметрів системи
управління інноваційної діяльності; прогнозування можли+
вої зміни визначених показників; обгрунтування заходів
спрямованих на підвищення тих досягнутих показників, які
позитивно характеризують систему управління інновацій+
ною діяльністю. Також система моніторингу параметрів, які
характеризують систему управління інноваційною діяльні+
стю, має бути гнучкою і адаптованою до будь+якого впливу
зовнішніх і внутрішніх факторів.
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Рис. 1. Етапи здійснення моніторингу системи управління інноваційною
діяльністю підприємства


