
  

 

 

  

 

ПРИНЦИПИ  МОНІТОРИНГУ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Д-р екон. наук, проф. Косенко О.П., д-р екон. наук, проф. Перерва П.Г. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Для забезпечення стабільного та послідовного розвитку виробничої організа-
ції необхідно проводити моніторинг інноваційно-інвестиційного потенціалу, який 
дозволяє провести аналіз і спрогнозувати прибутковість змін об'єктів у сфері інтелек-
туальної власності, інноваційного розвитку, а також фінансового стану, незалежності 
та платоспроможності організації в різних сферах її діяльності. У сучасному суспіль-
стві, на тлі розвитку науки і промисловості, торгівлі інтелектуальними продуктами 
набуває глобального значення. Сталого успіху в бізнесі або розвитку може досягнути 
лише те підприємство або країна, яка уважно стежить за технологічними новинками і 
тримається на передньому краї науково-технічного прогресу. 

У практичній діяльності підприємств та організацій, що розвивають іннова-
ційну направленість свого виробництва, як правило, моніторинг відсутній, що є до-
сить популярною проблемою. Він обмежується проведенням контролю звітів про 
стан інноваційно-інвестиційного потенціалу. Дана проблема дозволяє акцентувати 
увагу на актуальності розгляду використання моніторингу, який реалізує своєрідну 
ефективну комплексну систему оперативного спостереження за станом сфери науки, 
інновацій, патентів і в цілому інноваційних напрямків на підприємстві.  

Зокрема, механізм економічного моніторингу практично не використовується 
для потреб управління станом комерційного потенціалу інтелектуальних технологій, 
виявлення часових моментів його зростання та падіння, визначення найбільш сприя-
тливих часових відрізків для виходу на ринок інтелектуальних технологій, прийняття 
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управлінських рішень щодо сфери їх використання та інше. Для кожного з цих на-
прямків і кожної з стадій поточного стану конкретної інтелектуальної технології ха-
рактерно своє сполучення факторів та показників, що визначають особливості і па-
раметри перспективних тенденцій, їх відносну значущість, ієрархію їх взаємодії од-
ного з одним. Відслідковувати ці коливання та зміни, на наше переконання, дозволяє 
процедура моніторингу, як одна з найбільш важливих різновидностей управлінського 
впливу на стан та ефективність використання інтелектуальних технологій, які знахо-
дяться в розпорядженні промислового підприємства. З наведеного виходить, що оці-
нка підприємством рівня комерційного потенціалу інтелектуальних технологій, ефе-
ктивності його використання, визначення можливих перспектив і напрямків розвитку 
досить ефективно можна проводити з використанням принципів і методів економіч-
ного моніторингу. 

Розглянемо економічний зміст принципів моніторингу комерційного поте-
нціалу інтелектуальних технологій (рис. 1). 

Рисунок 1 - Економічний зміст принципів моніторингу комерційного потенціалу 
інтелектуальних  технологій 

ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІН-
ТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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Означає необхідність врахування всіх найбільш важливих факторів, що 
формують комерційний потенціал технології, недопустимість прийняття 
певної точки зору до завершення аналізу всієї зібраної інформації. 

Передбачає розробку системи цілей, включаючи економічні, соціальні, 
екологічні та інші цілі. Система цілей має свою ієрархічну структуру, у 
відповідності з якою досягнення більш конкретних і в певній мірі частко-
вих цілей є засобом реалізації більш загальних цілей. 
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На наш погляд, принципи моніторингу комерційного потенціалу інтелектуа-
льних технологій мають одну спільну властивість – системність, тобто, не дивлячись 
на високу важливість кожного окремого фактора (показника), економічний моніто-
ринг розглядає їх тільки в певній сукупності (системі). Крім того, розгляд окремих 
чинників комерційного потенціалу може призвести до певного перекосу результую-
чого показника, так як кожний показник має свій ранг, свою ступінь впливу на кінце-
вий результат, що, безперечно, слід також враховувати. Виходячи з цих посилок, 
пропонуємо до системи традиційних принципів моніторингу додати ще, на наш пог-
ляд, два надзвичайно важливих принципи: принцип системності і принцип інтеграції. 
Економічна сутність кожного з принципів економічного моніторингу (з урахуванням 
авторських пропозицій), стосовно конкретного завдання – моніторингу рівня та ефе-
ктивності використання комерційного потенціалу інтелектуальних технологій, пред-
ставлена нами на рис.1.  

Проведення моніторингу передбачає систематичний збір цільової інформації, 
її відповідну обробку і приведення до стану споживання з метою покращення проце-
су прийняття управлінських рішень в сфері інноваційної діяльності. На наш погляд, 
найбільш важливим в цьому сенсі є отримання зворотного зв’язку в цьому процесі, 
що передбачає чіткість визначення задач і цілей моніторингу та  максимальну 
об’єктивність його результатів. Виходячи з цього, моніторинг комерційного потенці-
алу інтелектуальних  технологій  повинен проводитися з урахуванням певних вимог, 
сутність яких, на нашу думку, і викладена в пропонованих принципах моніторингу 
комерційного потенціалу ІІТ (рис.1).  

Застосування розроблених принципів моніторингу комерційного потенціалу 
інтелектуальних  технологій на практиці дозволяє обґрунтовано переглянути страте-
гічні орієнтири діяльності промислового підприємства по впровадженню інновацій і 
отримати економічний ефект, що виражається в стійкому розвитку підприємства, 
зміцненню його позицій на ринку, підвищенню ефективності його функціонування. 
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