
On the basis of study of experience of innovative activity of enterprises of German federal
REPUBLIC and Ukraine the model of monitoring of innovative development of machine-
building enterprises is offered with the use of the system of the balanced indexes.

Переориентация промышленности и особенно машиностроения Украины
в рыночном направлении, вхождение в мировое экономическое пространство
коренным образом изменили условия функционирования предприятий, что в
свою очередь, повлекло возникновение потребности в поиске новых инструмен-
тов управления.

Ведение хозяйства в рыночных условиях потребовало от руководства
предприятий освоения механизма разработки и реализации стратегии, и одно-
временно внедрение новых подходов в адаптации текущей деятельности к стра-
тегическим целям, и как следствие, поиску путей эффективного функциониро-
вания системы управления предприятием. В связи с этим стало очевидно, что
ранее используемые методы и технологии престали быть эффективными, и по-
этому проблема совершенствования системы стратегического менеджмента на
основе использования новых технологий и механизмов в последнее время при-
обрела особую актуальность.

В сложившихся условиях предприятия обращаются не только к отечест-
венному опыту управления инновационной деятельностью, но и активно вне-
дряют наиболее прогрессивные достижения зарубежных специалистов в сфере
мониторинга этой деятельности. Тенденции современного менеджмента таковы,
что и разработка стратегии предприятия, и оценка эффективности ее монито-
ринга все чаще осуществляются с помощью систем показателей. В настоящем
исследовании предложены новые подходы и методы ведения системы управле-
ния, используемые для улучшения результатов бизнеса. Особое место среди
методик применения систем показателей сегодня занимает разработанная аме-
риканскими учеными Р. Капланом и Д. Нортоном система сбалансированных
показателей (ССП), которая представляет собой интегрированную систему
оценки деятельности предприятия. Отечественные предприятия, решая пробле-
мы оценки эффективности своей деятельности, все активнее обращаются к ССП.
Тем не менее, опыт применения ССП предприятиями текстильной промышлен-
ности очень ограничен. Более чем за 10 лет предложено немало рекомендаций и
способов реализации системы сбалансированных показателей на предприятиях
разных отраслей. Однако для украинских предприятий существует достаточно
открытых вопросов, связанных с ее применением. Среди них можно выделить
такие, как, необходимость формирования информационного пространства пред-

приятия, интеграция ССП в общую систему управления предприятием, раз-
работка механизма оценки эффективности применения ССП, мотивация персо-

нала к применению ССП в текущей деятельности, управление рисками на базе
ССП, способы корректировки данных учета для целей ССП, разработка страте-
гии развития предприятия. Недостатки, отмеченные выше, могут быть устра-
нены сочетанием использования системы сбалансированных показателей с
методом сценарного планирования. Поэтому опыт использования ССП с мето-
дом сценарного планирования при осуществлении мониторинга инновацион-
ной деятельности представляет интерес не только в практическом плане для
предприятий машиностроения, но и в теоретических аспектах, что и определя-
ет актуальность настоящего исследования.

В докладе приведен механизм решения проблемы эффективного мони-
торинга инновационной деятельности на машиностроительных предприятиях
ФРГ и Украины с применения системы сбалансированных показателей.
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

На основні детального аналізу існуючої законодавчої бази розглянуто основні напря-
мки та механізми реалізації вдосконалення показників інноваційної та інвестиційної
діяльності в нашій країні.

На основных детального анализа существующей законодательной базы рассмотре-
ны основные направления и механизмы реализации совершенствования показателей
инновационной и инвестиционной деятельности в нашей стране.

On basic the detailed analysis of existent legislative base basic directions and mechanisms of
realization of perfection of innovative and investment performance indicators are considered
in our country.

Використання різних важелів інноваційного розвитку України потребує
не тільки достатнього фінансування пріоритетних розробок, але й створення
відповідної національної політики інноваційного розвитку, привабливого інве-
стиційного клімату в країні і на окремих підприємствах на основі укладення
взаємовигідних угод та створення організаційно-економічних умов для спіль-
ної роботи з інвесторами.

Характерною відзнакою сучасного постіндустріального періоду розвит-
ку світового господарства є необхідність використання новітніх прогресивних
технологій в процесі створення доданої вартості і, як результат, створення но-
вої, високотехнологічної, конкурентоспроможної, а отже, інноваційної продук-
ції. Тому в рамках державних вітчизняних програм повинно здійснюватися
впровадження нових технологій як у традиційних технічних галузях, так і у
нових високотехнологічних напрямах.



Усвідомлення безальтернативності інноваційного шляху розвитку еко-
номіки України потребує створення ґрунтовної нормативно-правової бази та
дієвої інфраструктурної складової. Так, в 1991 р. був прийнятий перший Закон
інноваційного спрямування “Про основи державної політики у сфері науки і
науково-технічної діяльності”, що мав стати основою державної політики у сфе-
рі науки і науково-технічної діяльності. Протягом 1992-2008 років було прийня-
то близько 170 правово-нормативних документів спрямованих на інноваційні
перетворення в державі. Але значних зрушень в даному напрямку так і не відбу-
лося.

Однобокий підхід до впровадження політики інноваційного розвитку
спричинив відсутність відповідної фінансово-кредитної, податкової, амортиза-
ційної політики, позабюджетних комерційних інвестицій, що забезпечувало б
стимулювання суб’єктів інноваційного процесу до рішучих і результативних
дій.

В 2003 р. був прийнятий новий Закон „Про пріоритетні напрямки іннова-
ційної діяльності в Україні”, що покликаний зобов’язати органи виконавчої вла-
ди України всіх рівнів створювати режим найбільшого сприяння виконанню
робіт, спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних напрямків і концен-
трації на них фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів.

Для забезпечення контролю процесу інноваційного розвитку економіки
країни утворено Національну раду України з інвестицій та інновацій, а також
Державне агентство України з інвестицій та інновацій. Важливим є Закон Укра-
їни „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від
14.09.2006 №143-V, що розкриває нові можливості в напрямку комерціалізації
інтелектуальної власності.

Для забезпечення реалізації стратегії інноваційного розвитку національ-
ної економіки пріоритетним є: 1) стимулювання ефективної роботи національ-
них підприємств; 2) врегулювання політики доходів; 3) зосередження промис-
лової політики на вдосконаленні системи підтримки та стимулювання державою
суб’єктів власної економіки.

Даний перелік заходів не є вичерпним, оскільки для того, щоб національ-
ний виробник був постачальником інноваційної продукції, конкурентоспромож-
ної на світовому ринку, потрібна комплексна, цілеспрямована, дієва на всіх ста-
діях реалізації державна політика інноваційного розвитку.
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МЕТОДИ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ

Розглянуто основні напрямки розвитку та підвищення ефективності малого підпри-
ємництва з використанням інкубаторів бізнесу. Доведено ефективність їх викорис-
тання в нашій країні.

Рассмотрены основные направления развития и повышения эффективности малого
предпринимательства с использованием инкубаторов бизнеса. Доказана эффектив-
ность их использования в нашей стране.

Basic directions of development and increase of efficiency of small enterprise are considered
with the use of incubators of business. Efficiency of their use is well-proven in our country.

Беззаперечним висновком сучасного економічного життя є те, що роз-
виток здорової ринкової економіки неможливий без ефективної діяльності
суб’єктів малого підприємництва. Малий бізнес, завдяки притаманній йому
гнучкості і маневреності, високій пристосованості до змін зовнішнього середо-
вища, прискорює економічне зростання, виступає каталізатором науково-
технічного прогресу, формує конкурентне середовище, вносить суттєвий вне-
сок у формування бюджетів різних рівнів, забезпечує швидке насичення ринку
необхідними товарами, створює робочі місця, покращує соціальний клімат.

Проте на практиці суб’єкти малого підприємництва стикаються з низ-
кою проблем як зовнішнього характеру (недосконалість законодавчої бази,
високий рівень податків, криміналізація підприємницької діяльності, наявність
різних адміністративних бар’єрів, труднощі доступу до банківських кредитів),
так і внутрішнього характеру (недостатність початкового капіталу, слабка ре-
сурсна база, брак кваліфікованих кадрів, низький рівень інформованості у пи-
таннях законодавства, кон’юнктури ринку та ін.). Це, безумовно, знижує їх
життєздатність, привабливість відкриття власної справи. Державна ж підтрим-
ка малого підприємництва незначна, хоча й прийняті закони та нормативні
документи, розроблені на виконання цих законів.

Не дивлячись на те, що значна частина проблем малого підприємництва
потребує рішення на державному рівні, є підстави стверджувати, що в окремо-
му регіоні, місці і, навіть окрузі, існує можливість реально впливати на ситуа-
цію в малому бізнесі.

Одним з реальних шляхів підтримки малого підприємництва є створен-
ня бізнес-інкубаторів. Бізнес-інкубатор – це організація, що бере на себе рі-
шення організаційних і методичних завдань, необхідних для успішного ство-
рення і розвитку малого бізнесу. Створенню бізнес-інкубаторів, на наш погляд,
повинна передувати розробка відповідної концепції, що закріплювала б єдину
систему уявлень про цілі, задачі, напрямки, пріоритети, принципи, методи та


