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ВСТУП
Швидкі темпи розвитку економіки зумовлюють підприє-

мства удосконалювати екоінноваційну діяльність. Одним з
напрямів такого удосконалення є контроль за функціону-
ванням системи управління екоінноваційною діяльністю
підприємства, тобто постійне проведення аналізу та оцінки
ефективності функціонування цієї системи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка рекомендацій з оці-

нювання ефективності функціонування системи управління
екоінноваційною діяльністю підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
За дослідженнями Лавінского Г., основна задача сис-

теми управління об'єктом полягає в забезпеченні раціональ-
ного функціонування об'єкта управління. Раціональність
функціонування об'єкта забезпечуються таким: адекватним
вибором екоінноваційних цілей, обгрунтування виборів
шляхів їх досягнення і реалізації  [5, с. 15].
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Керівництво організації, через певний період функціо-
нування системи управління екоінноваційною діяльністю,
здійснює оцінювання екоінноваційної діяльності підприєм-
ства і системи управління нею з метою визначення їх ефек-
тивності.

Оцінюванню екоінноваційної діяльності підприємства
присвячено роботи теоретичного та прикладного спрямуван-
ня багатьох вчених. Заслуговують на увагу дослідження
Харіва П., Петровича Й., Мороз Л., Лисенко Л., Микитюк П.,
Здреника В., Коюда О., Колесніченка В., Скалюка Р., Дека-
люка О. тощо.

Харів П. пропонує для оцінювання екоінноваційної
діяльності здійснювати техніко-економічну ефективність
інноваційних проектів, яка включає визначення технічного,
соціального та економічного ефектів [10, С. 120]. А Іжевсь-
кий В.  [2]  зазначає, що ефективність екоінноваційної діяль-
ності характеризується такими видами ефекту, як: науково-
технічний, економічний, ресурсний, соціальний, екологічний.

Петрович Й. та Мороз Л. у  [11]  пропонують для оці-
нювання екоінноваційної діяльності визначати економічну
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ефективність економічних інновацій за допомогою показ-
ників інтегрального ефекту, індексу рентабельності, норми
рентабельності та періоду окупності. Інтегральний ефект є
величиною, яка характеризує різницю між результатами від
впровадження інновацій та витратами на їх здійснення із
врахуванням коефіцієнта дисконтування.

Лисенко Л. пропонує оцінювати ефективність еко-
інноваційної діяльності за такими її складовими: економіч-
на, науково-технічна, соціальна, екологічна, ресурсна,
фінансова, етнічно-культурна, маркетингова, регіональна.
Автор зазначає, що "..науково-технологічна складова про-
понується як більш ємна за науково-технічну, вона має за-
безпечити врахування наукових, технічних і технологічних
аспектів інноваційної діяльності підприємства" [7].

Питання пов'язані з оцінюванням екоінноваційної діяль-
ності підприємства досліджували Микитюк П. і Здреник В.
Автори до переліку показників для оцінювання екоінновац-
ійної діяльності, які рекомендовані ЮНІДО (Організація
Об'єднаних Націй з промислового розвитку), запропонува-
ли внести такі, як коефіцієнт ефективності капітальних інве-
стицій підприємства в інноваційну діяльність; показник час-
тки прибутку від екоінноваційної діяльності в загальному
обсязі прибутку підприємства; коефіцієнт збалансованості
грошових потоків; показник результативності стадій прове-
дення НДДКР, стадій впровадження екоінновацій та діяль-
ності підприємства з погляду тривалості процесу розроблен-
ня й впровадження екоінновацій [9].

Автори монографії [3, с. 35]  пропонують оцінку ефек-
тивності екоінноваційної діяльності підприємства проводи-
ти за такими напрямами: 1) розрахунок прогнозної (очіку-
ваної) ефективності екоінноваційних проектів та програм;
2) моніторинг ефективності екоінноваційних проектів на
окремих стадіях їх виконання та аналіз відхилень від про-
гнозної величини; 3) розрахунок фактичної ефективності
екоінноваційної діяльності та оцінку впливу її результатів на
загальні результати функціонування підприємства.

Об'єктивна оцінка ефективності екоінноваційної діяль-
ності підприємства впливає на функціонування підприємства
через те, що виявлені при оцінюванні недоліки, які є пере-
шкодами на шляху до досягнення мети, можна усунути чи
зменшити їх вплив.

Ефективність екоінноваційної діяльності підприємства
— це показник реалізованих позитивних очікуваних (про-
гнозованих) наслідків впровадження певного екоінновацій-
ного проекту, який повинен відображати у сукупності симб-
іоз величини екоінноваційного ефекту та міри повноти і
якості досягнення первісно очікуваних цілей, мети та вигод,
що були сформовані на початку розробки інноваційного
проекту [13].

Якщо доходи від екоінноваційної діяльності перевищу-
ють витрати, які були понесені на її організацію, то екоінно-
ваційна діяльність є прибуткова, а відповідно і система уп-
равління нею сформована на достатньо високому рівні. Але,
якщо ефективність і результативність здійснюваної діяль-
ності не досягає запланованого рівня, то необхідно провес-
ти аналіз системи управління, виявити відхилення в її функ-
ціонуванні та визначитися з подальшими діями щодо цієї
системи.

Після проведення оцінювання екоінноваційної діяль-
ності необхідно здійснити оцінювання системи управлін-
ня екоінноваційною діяльністю підприємства. Дане оціню-
вання, в певній мірі залежить від результатів функціонуван-
ня екоінноваційної діяльності.  Якщо екоінноваційна
діяльність на підприємстві є ефективною, відповідно і сис-
тема управління нею є побудована на високому рівні. В да-
ному випадку, доцільно буде розглянути заходи щодо
підтримання рівня функціонування системи. У випадку, коли
результати екоінноваційної діяльності не є задовільними,
потрібно провести оцінювання системи управління екоінно-

ваційною діяльністю, визначити недоліки даної системи та
провести необхідні заходи щодо її покращення.

Значна кількість науковців у своїх дослідженнях при-
діляють увагу оцінюванню систем управління, а саме: Сит-
ник Й., Сіменко І., Мельник М., Лавинский Г., Гврилов Е.,
Дмитриченко М., Гриньова В., Власенко В., Лала О., кожен
з яких виділяє певні особливості оцінюванні систем управл-
іння.

Г. Лавинский стверджує, що при оцінюванні систем уп-
равління увага приділяється оцінюванню ефективності фун-
кціонування такої системи. Оцінювання ефективності доз-
воляє визначити економічну доцільність сформованої сис-
теми чи виконання певних дій щодо її вдосконалення, мо-
дернізації чи замін окремих елементів. Ефект виявляється
в тому, що всі елементи об'єкта управління приведені в дію
і використовуються найбільш раціонально у відповідності до
їх призначення [5, с. 40; 15; 46].

За дослідженнями Ситника Й., оцінювання ефективності
системи управління — це процес кількісного визначення
результативності і віддачі управлінської дії. Автор також
зазначає, що для оцінювання ефективності необхідне "…
встановлення складових системи оцінювання ефективності
системи управління … — набір критеріїв ефективності сис-
теми управління, які використовуються для кількісного виз-
начення результативності і віддачі прийнятих (неприйнятих)
управлінських дій" [15].

На думку деяких дослідників [14, с. 244—248], щодо
оцінювання системи управління розглянуто показник якості
управління. Вибір показника якості управління обумовле-
ний призначенням системи, метою й умовами її функціону-
вання та розвитку. Авторами також зазначено, що важли-
вим показником функціонування системи управління є її
надійність — здатність системи зберігати найбільш суттєві
властивості на заданому рівні протягом визначеного про-
міжку часу і за певних умов функціонування.

За дослідженнями Сіменка І. оцінювати необхідно еле-
менти системи управління, тобто апарат управління (про-
фесійні характеристики, ділові здібності, особисті якості)
та процес прийняття управлінських рішень (повнота і дос-
товірність вхідної управлінської інформації, якість вибору
рішень) [16].

Мельник М. в оцінюванні системи управління виділяє два
самостійні об'єкти [8, с. 17—18]: 1) економічний механізм,
тобто методи, прийоми і правила господарювання, які виз-
начають основні вимоги функціонування підприємства і їх
взаємозв'язків. Виявляється результативність впливу сис-
теми управління на об'єкт управління; 2) організація управ-
ління як сукупність прийомів і методів поєднання основних
елементів управління в просторі і в часі. Оцінюється еко-
номічність управління, раціональність побудованої органі-
заційної структури і процесів управлінської діяльності. Та-
кож автор наводить основні задачі оцінювання системи
управління:

1) вивчення глибини впливу управлінських дій на резуль-
тативність роботи об'єкта управління, тобто ефективність
управління. Включає аналіз якості та ефективність реалізації
управлінських рішень, а також методи та важелі механізму
управління (економічні, соціально-психологічні і органі-
заційні), враховуючи їх ціленаправленість та результа-
тивність;

2) обгрунтування заходів щодо удосконалення органі-
зації управління з метою забезпечення перспективної спря-
мованості і ефективності схвалюваних рішень.

Результати аналізу управлінських рішень дозволяють
виявити рівень і направленість впливу управлінської діяль-
ності на об'єкт управління і дати оцінку якості управлінсь-
кої діяльності враховуючи перспективність, оперативність і
реальність рішень. У свою чергу, аналіз методів управління
будується на вивченні активності і швидкості зворотних
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зв'язків, тобто за даними про зміни становища і результатів
діяльності об'єкта, на який направлені розроблювані мето-
ди.

Проведені дослідження показали, що обгрунтування
заходів з удосконалення організації забезпечення ефектив-
ності схвалюваних рішень, оперативності управлінського
впливу на функціонування системи управління, може розг-
лядатися в розрізі: складових елементів, коли аналізується
стан системи управління і їх використання; просторових і
часових параметрів, коли аналізується структура і форми
взаємовпливу окремих підрозділів виробництва і управлін-
ня; технологій, коли аналізується управлінський цикл підго-
товки, прийняття і реалізації управлінських рішень, які реа-
лізуються однією або декількома ланками апарату управлі-
ння, включаючи аналіз методів прямого і непрямого впливу
на об'єкт управління і форм реагування об'єкта на управ-
лінський вплив (зворотний зв'язок).

Важливо пам'ятати, що основним елементом системи
управління є керівники і службовці, які очолюють роботу
колективу людей, формують конкретні задачі на певний пе-
ріод, забезпечують необхідні умови для їх виконання. При
оцінюванні кадрового забезпечення системи управління
необхідно визначити забезпеченість працівниками на всіх
стадіях управління, наявність необхідної кваліфікації прац-
івниками певного рівня управління, раціональність викори-
стання робочого часу працівниками.

Автори праці [4, с. 43—48] виділяють такі принципи
оцінювання: цілеспрямованості, визначеності (крите-
ріальності), комплексності, систематичності, взаємозалеж-
ності (причинності), послідовності, оперативності, регуляр-
ності. Принцип цілеспрямованості полягає в тому, що захо-
ди керівників при оцінюванні мають бути узгодженими з
системою цілей реалізації екоінноваційної діяльності. Прин-
цип критеріальності полягає в тому, що реалізації функцій
контролювання та регулювання має передувати чітке виз-
начення параметрів процесів і явищ. Принцип оперативності
проявляється у своєчасності реалізації контролюючих за-
ходів, формуванні висновків про стан оцінюваного об'єкта,
розробки і реалізації регулюючих рішень.

Подольчак Н. виокремив такі принципи оцінювання
ефективності системи менеджменту [12, с. 57—58]: 1)
комплексність та інтегральність. Кожен працівник розгля-
дає оцінювання ефективності як частину своїх обов'язків та
бере участь в обговоренні місії, стратегії та цілей системи
управління; 2) безперервність; 3) цілеспрямованість; 4) зба-
лансованість; 5) адекватність та динамічність; 6) доцільність
та ефективність. За дослідженнями, "…оцінювання ефектив-
ності системи управління підприємства дасть змогу виділи-
ти основні напрями концентрації зусиль менеджменту, іден-
тифікувати проблемні місця розвитку системи, вирішити зав-
дання вдосконалення управління, своєчасно вносити корек-
тиви у діяльність системи менеджменту, зміцнити довіру
акціонерів та інших зацікавлених груп до менеджменту
підприємства, визначити адекватну інвестиційну вартість та
підвищити інвестиційну привабливість підприємства…". Та-
кож автором пропонується оцінювати ефективність систе-
ми менеджменту через оцінювання рівня досягнення цілей
організації.

Проведені дослідження та огляд літературних джерел
[1, с. 115—122; 6, с.18—21; 17], щодо оцінювання систем
управління, дають можливість виокремити групу показників,
за допомогою яких можна проводити оцінювання системи
управління екоінноваційною діяльністю підприємств:

— індекс окупності функціонування системи управлін-
ня — визначається через відношення витрат на утримання
системи і доходів від її функціонування;

— коефіцієнт надійності управління в системі — харак-
теризується відношенням кількості раціональних управлі-
нських рішень до загальної кількості ухвалених рішень;

— коефіцієнт оперативності діяльності апарату управ-
ління — відображає своєчасність виконання апаратом уп-
равління функцій у роботі з адміністративною документа-
цією, ступінь оперативності виконання постанов, наказів,
інших документів;

— показник реалізації екоінноваційних цілей — харак-
теризує рівень фактичної реалізації цілей від загальної
кількості встановлених за певний період;

— показник виконання поточних завдань — характе-
ризує рівень фактичного виконання поточних завдань від їх
встановленої загальної кількості за певний проміжок часу;

— показник достовірності наявної і доступної управ-
лінської інформації — характеризує якість управлінської
інформації, зокрема, частку інформації із масиву викорис-
товуваної, перевірка якої свідчить про її правдивість;

— показник своєчасності отримання і використання
інформації — характеризує наскільки корисною в часі є
інформація для розроблення і реалізації управлінських
рішень;

— показник освітнього рівня — характеризує освітній
рівень персоналу системи управління;

— показник оновлення знань — характеризує
відповідність рівня знань працівників сучасним вимогам
(стан перепідготовки та підвищення кваліфікації праців-
ників). Може розраховуватися окремо за категоріями пра-
цюючих;

— коефіцієнт ефективності праці управлінського пер-
соналу — характеризує затрати часу управлінського персо-
налу на виконання своїх обов'язків. Чим більша економія
часу тим вища ефективність праці.

Для проведення оцінювання системи управління екоін-
новаційною діяльністю необхідно кінцеві результати екоін-
новаційної діяльності та функціонування всіх елементів
даної системи порівняти з певними наперед визначеними
критеріями, тобто значеннями показників, які характеризу-
ють об'єктивно необхідний стан системи управління екоін-
новаційною діяльністю. Результати діяльності суб'єкта уп-
равління визначаються цілями, які перед ним постають. У
зв'язку з цим, оцінювання системи управління екоінновац-
ійною діяльністю може здійснюватись шляхом визначення
ступеня досягнення основних цілей і ступеня реалізації
функцій, які забезпечують досягнення цих цілей.

ВИСНОВКИ
Необхідною умовою ефективного здійснення еко-

інноваційної діяльності є її постійне оцінювання. Ана-
лізування результатів екоінноваційної діяльності повинно
відбуватись для того щоб виявити відхилення у функціону-
ванні та вжити необхідних заходів. Відповідно, після оціню-
вання екоінноваційної діяльності проводиться оцінювання
системи управління нею. Саме це оцінювання дає змогу зро-
зуміти наскільки ефективно побудована система управлін-
ня екоінноваційною діяльністю підприємства. Рішення про
те, як саме оцінювати екоінноваційну діяльність підприєм-
ство повинні приймати самостійно.
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