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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 Моніторинг економічної ситуації є комплексом дій: аналіз поточного 

стану й існуючих тенденцій розвитку; моделювання і прогнозування 

майбутнього розвитку; внесення коректив до існуючої системи державного 

регулювання з метою досягнення бажаних цілей або тенденцій розвитку 

країни. Це основні функції моніторингу, з яких випливає структура розробки 



Науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 

17 листопада 2016 року м. Харків 

 

280 

 

системи економічного моніторингу. Має діяти система економічних 

показників, яка давала б кількісну комплексну оцінку економічного розвитку 

країни. 

 Ведення господарства в ринкових умовах вимагає від керівництва 

підприємств освоєння механізму розробки та реалізації стратегії, і одночасно 

впровадження нових підходів до адаптації поточної діяльності до 

стратегічним цілям, і як наслідок, пошуку шляхів ефективного 

функціонування системи управління підприємством. У зв'язку з цим стало 

очевидно, що раніше використовувані методи і технології перестали бути 

ефективними, і тому проблема вдосконалення системи стратегічного 

менеджменту на основі використання нових технологій і механізмів останнім 

часом набула особливої актуальності.  

 У сформованих умовах підприємства звертаються не тільки до 

вітчизняного досвіду управління інноваційною діяльністю, але й активно 

впроваджують найбільш прогресивні досягнення зарубіжних фахівців у сфері 

моніторингу цієї діяльності. Тенденції сучасного менеджменту такі, що і 

розробка стратегії, оцінка ефективності її моніторингу все частіше 

здійснюються з допомогою системи показників. У даному дослідженні 

запропоновано нові підходи і методи ведення системи управління, 

використовувані для поліпшення результатів бізнесу. Особливе місце серед 

методик застосування систем показників сьогодні займає розроблена 

американськими вченими Р. Капланом і Д. Нортоном система збалансованих 

показників (СЗП), яка являє собою інтегровану систему оцінки діяльності 

підприємства. Вітчизняні підприємства, вирішуючи проблеми оцінки 

ефективності своєї діяльності, все активніше звертаються до ССП. Тим не 

менш, досвід застосування СЗП підприємствами текстильної промисловості 

дуже обмежений. Більш ніж за 10 років запропоновано чимало рекомендацій 

і способів реалізації системи збалансованих показників на підприємствах 

різних галузей. Однак для українських підприємств є досить відкритих 

питань, пов'язаних з її застосуванням. Серед них можна виділити такі, як, 

необхідність формування інформаційного простору підприємства, інтеграція 

ССП в загальну систему управління підприємством, розробка механізму 

оцінки ефективності застосування СЗП, мотивація персоналу до застосування 

СЗП поточної діяльності, управління ризиками на базі ССП, способи 

коригування даних обліку для цілей ССП, розробка стратегії розвитку 

підприємства. Недоліки, зазначені вище, можуть бути усунені поєднанням 

використання системи збалансованих показників з методом сценарного 

планування. Тому досвід використання ЗСП з методом сценарного 

планування при здійсненні моніторингу інноваційної діяльності представляє 

інтерес не тільки в практичному плані для підприємств машинобудування, 

але і в теоретичних аспектах, що і визначає актуальність цього дослідження.  

 На базі даних, отриманих в результаті моніторингу стану інноваційної 

діяльності, здійснюється адаптація діяльності підприємств і організацій, що 
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здійснюють інноваційну діяльність, наукових організацій, а також суб'єктів, 

які сприяють інноваційній діяльності системи, до мінливих процесів 

соціально-економічного розвитку промислового підприємства. 
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