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Моніторинг інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових 

підприємств 

 

У практичній діяльності підприємств та організацій, що розвивають 

інноваційну направленість свого виробництва, як правило, моніторинг відсутній, 

що є досить 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 сприятливих часових відрізків для виходу на ринок інтелектуальних 

технологій, прийняття управлінських рішень щодо сфери їх використання та інше. 

Для кожного з цих напрямків і кожної з стадій поточного стану конкретної 

інтелектуальної технології характерно своє сполучення факторів та показників, що 

визначають особливості і параметри перспективних тенденцій, їх відносну 

значущість, ієрархію їх взаємодії одного з одним.  

На наш погляд, принципи моніторингу комерційного потенціалу 

інтелектуальних технологій мають одну спільну властивість – системність, тобто, 

не дивлячись на високу важливість кожного окремого фактора (показника), 

економічний моніторинг розглядає їх тільки в певній сукупності (системі). Крім 

того, розгляд окремих чинників комерційного потенціалу може призвести до 

певного перекосу результуючого показника, так як кожний показник має свій ранг, 

свою ступінь впливу на кінцевий результат, що, безперечно, слід також 

враховувати. Виходячи з цих посилок, пропонуємо до системи традиційних 

принципів моніторингу додати ще, на наш погляд, два надзвичайно важливих 

принципи: принцип системності і принцип інтеграції.  

Проведення моніторингу передбачає систематичний збір цільової інформації, 

її відповідну обробку і приведення до стану споживання з метою покращення 

процесу 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 
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комерційного потенціалу інтелектуальних технологій повинен проводитися з 

урахуванням певних вимог, сутність яких, на нашу думку, і викладена в 

пропонованих принципах моніторингу комерційного потенціалу ІІТ: принцип 

системності; принцип точності; принцип деталізації; принцип інтеграції; принцип 

цілеспрямованості, принцип об’єктивності, принцип ефективності.   

Застосування розроблених принципів моніторингу комерційного потенціалу 

інтелектуальних технологій на практиці дозволяє обґрунтовано переглянути 

стратегічні 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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