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ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

2018 ЯКИМЕНКО О. В. 

Якименко О. В. Фактори підвищення ефективності управління інноваційним потенціалом  

будівельного комплексу регіону
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Н
а формування пропорцій і темпів розвитку 

країни значною мірою впливає стан буді-

вельного комплексу регіону. Незважаючи 

на те, що у промисловому комплексі України частка 

будівельної промисловості ще не значна (близько 

6,5% вартості валової продукції), будівельна індустрія 

є провідною галуззю, яка істотно впливає на струк-

туру та функціонування всього суспільно-територі-

ального комплексу України, оскільки тісно пов’язана  

з усіма галузями господарства. За участю будівельної 

сфери створюється більшість основних виробничих  

і невиробничих засобів. 

Важливість цього комплексу для економіки 

України можна пояснити таким чином: будівельний 

комплекс, напевно, як ніяка інша галузь економіки, 

створює велику кількість робочих місць і споживає 

продукцію багатьох галузей народного господарства. 

Більше того, заслуговує на увагу економічний ефект 

від розвитку цього комплексу, який полягає в мульти-

плікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво.

Проблемам інновацій та інноваційної діяль-

ності присвячено велику кількість наукових праць 

вітчизняних учених-економістів. Серед них: Амоша 

О. [1], Біловодська О. [2], Биконя С. [3],  Гальчинсь- 
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кий А. [4],  Касьяненко В. [5 ], Чичкало-Кондраць- 
ка І.  [6]  та ін.

Питаннями управління інноваційним потенціа-
лом у будівництві займалися такі вчені, як  Беззубко Л. 
[7], Суркова Ю. [8], Яцуба В. [9] та ін. Але ряд питань, 
пов’язаних з підвищенням ефективності управління 
інноваційним потенціалом будівельного комплексу на 
рівні регіону, не були опрацьовані достатньою мірою  
та потребують більш детального дослідження.

 Метою роботи є визначення факторів підви-
щення ефективності управління інноваційним потен-
ціалом будівельного комплексу регіону.

К
ожний з елементів стратегічного потенціалу 
будівельного комплексу регіону території ха-
рактеризується певною величиною та якісним 

станом відповідних видів ресурсів.
Ресурсами кадрового потенціалу є активне на-

селення. Ресурсами виробничого (інвестиційного) 
потенціалу є засоби виробництва, що призначені для 
виробництва товарів і послуг. До цієї категорії нале-
жить частина ресурсів у вигляді основних фондів усіх 
галузей економіки, запаси предметів праці тривалого 
користування. Ресурсами природно-ресурсного по-
тенціалу вважаються всі види розвіданих і врахова-
них запасів мінерально-сировинних, паливно-енер-
гетичних, земельних, лісових, водних і рекреаційних 
ресурсів, що можуть бути використані як природні 
виробничі чинники.

Найменш розробленою в теоретичному та ме-
тодологічному аспектах є категорія «інноваційний 
потенціал», що може бути структурним елементом  
у системі потенціалу організації будівельного комплек-
су. Дана категорія безпосередньо пов’язана з науково-
технічним потенціалом як сукупністю матеріальних, 
кадрових і фінансових ресурсів, що спрямовуються 
суспільством у сферу науково-технічного прогресу.

Аналіз структури стратегічного потенціалу 
будівельного комплексу регіону показує наявність 
взаємозв’язків між потенціалами різних рівнів і між 
потенціалами одного рівня. Взаємний вплив потен-
ціалів одного рівня обумовлюється взаємозамінніс-
тю й взаємодоповнюваністю різних ресурсів. Влас-
тивість взаємозамінності припускає, що зменшення 
або збільшення в системі одного ресурсу може бути 
компенсоване в певних пропорціях іншим ресурсом. 
Відповідно до властивості взаємодоповнюваності 
збільшення в системі одного економічного ресурсу 
припускає одночасне збільшення кількості іншого 
ресурсу. Наприклад, збільшення обсягу виробництва 
припускає збільшення чисельності трудових ресурсів. 
Однак зростання чисельності може бути компенсова-
но додатковими інвестиційними ресурсами на авто-
матизацію, що припускає збільшення обслуговую - 
чого персоналу.

Зважаючи на специфіку управління інновацій-
ним потенціалом будівельного комплексу регіону, 

пропонуємо розглядати його в таких аспектах: 

1) інноваційний аспект – спрямований на вдо-

сконалення якості будівельної продукції, технології, 

послуг за рахунок упровадження техніко-технологіч-

них, організаційних нововведень тощо;

2) економічний аспект – полягає в розширенні 

сфери споживачів, збільшенні частки ринку, підви-

щенні фінансової стійкості будівельного підприєм-

ства; 

3) соціально-організаційний аспект – передба-

чає розгляд організаційного забезпечення управлін-

ня, а також соціальну орієнтацію інноваційного роз-

витку окремого працівника, групи, вдосконалення 

системи та процесів управління тощо; 

4) технічний аспект – поєднує розширення 

матеріально-технічної бази та технологічного забез-

печення виробництва інноваційної будівельної про-

дукції. 

Ф
актори, як ті, що уповільнюють, так і ті, що 

стимулюють розробку і впровадження інно-

вацій, формування та реалізацію інновацій-

ного потенціалу, впливають на глобальному, макро-, 

мезо- та мікрорівнях.

До факторів глобального рівня належать:

 зв’язки зі світовою спільнотою в рамках ре-

алізації інноваційних проектів, що сприяють 

ефективному трансферу знань, обміну до-

свідом і тиражуванню інновацій. Практика 

показує, що майже будь-який продукт, що 

розробляється малими інноваційними ком-

паніями, у перспективі пов’язаний з виходом 

на світовий ринок, і це, перш за все, пов’язано 

з низькою ємністю ринку будівельного комп-

лексу для багатьох найменувань інноваційної 

продукції;

 здатність створюваної інноваційної продук-

ції до інтеграції з продуктами та технологіч-

ними процесами відповідної галузі.

Фактори макро- і мезорівнів визначають успіш-

ність реалізації інноваційних проектів. Основним 

завданням держави та регіональних органів влади 

є формування сприятливих економічних умов для 

припливу інвестицій в інноваційну сферу. Розвиток 

інноваційної діяльності на макрорівні відбувається 

через розвиток ефективних регіональних систем, які 

формують точки зростання регіональної економіки,  

а також економіки країни в цілому.

У даний час на регіональному рівні виділяють 

такі бар’єри, що перешкоджають розвитку потенціалу 

будівельного комплексу регіону: низька фінансова під-

тримка наукових досліджень і технологічних розро-

бок, недостатня підтримка молодих вчених, слабкий 

правовий захист малих підприємств, а також слабке 

інформаційне забезпечення інноваційних об’єктів.

З метою усунення перерахованих вище бар’єрів 

і підтримки створюваних інноваційних підприємств 

у регіонах створюються об’єкти інноваційної інфра-
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структури, які забезпечують взаємозв’язок учасників 

інноваційної діяльності.

Крім того,  виділяють дві групи факторів, які 

перешкоджають розвитку інноваційного потенціалу 

будівельного комплексу:

 трансформаційні фактори, що визначають 

якісний зміст інноваційного потенціалу;

 трансакційні фактори, що характеризують 

готовність регіону здійснювати інноваційну 

діяльність і визначають межі існування та ре-

алізації інноваційного потенціалу.

До трансформаційних чинників автор відно-

сить кадрові, наукові, техніко-технологічні та фінан-

сові обмеження, які можуть перешкоджати розвитку 

інноваційного потенціалу. До них належать такі: ви-

сокий економічний ризик; нестача грошових коштів; 

нестача кваліфікованого персоналу; висока вартість 

нововведень; слабка матеріальна та науково-технічна 

база, її великий знос і застарілі технології.

Під трансакційними факторами розуміють-

ся такі обмеження: інформаційні, організаційні, ін-

ституційні. До них належать: відсутність надійних  

і ефективних механізмів взаємодії держави з підпри-

ємницьким сектором регіональної економіки, іннова-

ційної культури; нерозвиненість нормативно-право-

вої бази інноваційної діяльності та інноваційної інф-

раструктури; недостатня кількість податкових пільг  

і субсидій для стимулювання інноваційної активності 

підприємств в регіоні; брак нових технологій, ринків 

збуту; малоефективна інтеграція наукової, виробни-

чої та освітньої складових в інноваційній  системі.

Т
акож серед факторів, що негативно впливають 

на формування та реалізацію інноваційного 

потенціалу будівельного комплексу регіону, 

виділяють економічні, виробничі та організаційні 

чинники.

Економічні чинники включають: брак власних 

коштів і державної фінансової підтримки; низький 

платоспроможний попит на інноваційні продукти; 

високу вартість нововведень; тривалі терміни окуп-

ності нововведень тощо.

До виробничих факторів, на думку автора, на-

лежать: низький інноваційний потенціал та іннова-

ційна активність підприємств у регіоні; мала сприй-

нятливість підприємств до нововведень; брак інфор-

мації про нові технології; відсутність достатньої кіль-

кості кваліфікованого персоналу; брак можливостей 

для кооперації з іншими інноваційно-активними під-

приємствами та науковими організаціями.

Недостатність законодавчих і нормативно-пра-

вових документів, що регулюють інноваційну діяль-

ність у регіоні; невизначеність термінів інноваційних 

процесів; нерозвиненість інноваційної інфраструкту-

ри, а також нерозвиненість ринку технологій належать 

до організаційних чинників, які тією чи іншою мірою 

стримують розвиток інноваційного потенціалу регіону.

Б
ільшість несприятливих факторів формуван-

ня інноваційного потенціалу можна подолати 

досить швидко, якщо розвитку інноваційного 

сегмента економіки будуть віддані певні політичні 

та економічні пріоритети. Водночас існують чинни-

ки, подолання яких не піддається прискоренню. Це 

якість трудового потенціалу, компетенцій, придбаних 

працівниками в системі професійної освіти, з точки 

зору їх відповідності вимогам інноваційного сегмен-

та ринку праці; вивчення норм і цінностей трудової 

діяльності, типів соціальної поведінки працівників у 

цьому сегменті економіки.

До суб’єктивних факторів інноваційного по-

тенціалу належать ті, що проявляються в процесі 

управління, свідомого прийняття і здійснення рішень 

з розробки, впровадження або використання іннова-

цій з боку суб’єктів інноваційного процесу (підприєм-

ців, фахівців, регіональних органів влади), у завдання 

яких входить аналіз зовнішніх обставин і внутрішніх 

можливостей інноваційного потенціалу.

Також  виділяють фактори, що визначають вну-

трішній зміст, масштаби і темпи зміни інноваційного 

потенціалу регіонів:

 оновлення продукції, підвищення її техніко-

експлуатаційного рівня з метою підвищення 

конкурентоспроможності на внутрішньому  

і зовнішньому ринках;

 підвищення активності міжнародного науко-

во-технічного співробітництва, вихід на сві-

товий ринок;

 швидке освоєння та масове поширення ре-

зультатів наукових досліджень і технічних 

розробок;

 збереження кадрового потенціалу, до складу 

якого входять дослідний та інженерно-тех-

нічний персонал.

Розглянувши різні підходи до виділення факто-

рів, що впливають на інноваційний потенціал, можна 

відзначити, що тільки при детальному вивченні кож-

ного з факторів, що впливають на інноваційний по-

тенціал будівельного комплексу  регіону, можна до-

сягти сталого інноваційного розвитку.

На думку урядовців, розвиток в Україні іннова-

ційної інфраструктури може здійснюватися за таки-

ми варіантами: 

 збереження існуючого підходу до розвитку 

інноваційної інфраструктури; 

 розвиток фінансово-економічної підсистеми 

інноваційної інфраструктури як недостатньо 

розвиненої;

 розвиток виробничо-технологічної підсис-

теми інноваційної інфраструктури з посту-

повим упровадженням окремих елементів 

фінансово-економічної підсистеми. 

Кожен з цих підходів заслуговує на увагу, проте, 

провівши аналіз досвіду світових центрів розвитку ін-

новацій, а також проаналізувавши досвід сусідніх дер-
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жав, можна стверджувати, що розвиток виробничо-

технологічної підсистеми з поступовим впроваджен-

ням окремих елементів фінансово-економічної під-

системи, відповідно до особливостей господарювання 

в умовах вітчизняної промисловості, – може бути 

найбільш ефективним. Фактично цей підхід передба-

чає інтенсифікацію зусиль центральних і регіональних 

органів влади, спрямовану на створення сприятливих 

умов для формування, розвитку та підвищення ефек-

тивності роботи інноваційних структур. 

Економічний розвиток окремих держав, їх ре-

гіонів, а також досягнення ними конкурентних пе-

реваг, в існуючих умовах господарювання, значною 

мірою залежить від швидкості появи на ринку нових 

інноваційно активних суб’єктів господарювання. 

Х
арківська область завжди мала потужний нау-

ково-технічний потенціал та входила у трійку 

лідерів щодо кількості наукових організацій. 

Але сьогодні, на жаль, ситуація погіршилася в межах 

всієї країни. Так, у 2005 р. кількість організацій, які 

виконували наукові та науково-технічні роботи, ста-

новила 1510, у 2010 р. – 1303, у 2014 р. – 999. Однак, 

як і в попередні роки, найбільша кількість наукових 

організацій зосереджена у промислово розвинених 

регіонах: у м. Київ – 31,4% загальної кількості, у Хар-

ківській області – 16,2%, Львівській – 7,2%, Дніпро-

петровській – 5,7%, Одеській – 5,1%. Таким чином, на 

п’ять регіонів припадає 65% загальної кількості на-

укових установ. За даними 2014 р., 1636 українських 

підприємств використовували у своїй діяльності пе-

редові технології, з яких кожне четверте зосереджено 

в Харківській області [10].

Сьогодні Харківський регіон має потужній буді-

вельний комплекс, який включає в себе понад 30 ве-

ликих і середніх будівельних підприємств, які мають 

достатній рівень виробничого та інноваційного по-

тенціалу. Але 10 будівельних підприємств є лідерами 

будівельної галузі Харківської області, які самі визна-

ють один одного прямими конкурентами та стрімко 

розвиваються на даному сегменті ринку.

В Україні зазначені важелі реалізації сприят-

ливої державної підтримки інноваційної діяльності 

також використовують досить ефективно, зокрема 

серед  основних принципів державної політики в ін-

новаційній сфері можна виділити: 

 визначення державних пріоритетів іннова-

ційного розвитку;

 формування нормативно-правової бази у сфе-

рі інноваційної діяльності; 

 створення умов для збереження, розвитку та 

використання вітчизняного науково-техніч-

ного та інноваційного потенціалу; 

 забезпечення взаємодії науки, освіти, вироб-

ництва, фінансово-кредитної сфери в розви-

тку інноваційної діяльності; 

 сприяння інноваційній діяльності та під-

тримка підприємництва в науково-виробни-

чій сфері шляхом використання ринкових 

механізмів; 

 підтримка міжнародної науково-технологіч-

ної кооперації, трансферу технологій, захис-

ту вітчизняної продукції на внутрішньому 

ринку та її просування на зовнішній ринок;

 здійснення фінансової підтримки, сприятли-

вої кредитної, податкової та митної політики 

у сфері інноваційної діяльності; 

 сприяння розвиткові інноваційної інфра-

структури;

 інформаційне забезпечення суб’єктів іннова-

ційної діяльності; 

 підготовка кадрів у сфері інноваційної діяль-

ності. 

Отже, наведені вище принципи передбачають 

фінансову підтримку, реалізацію сприятливої подат-

кової, митної та кредитної політики, державне спри-

яння у сфері підготовки кадрів, інформаційне забез-

печення, міжнародне співробітництво. 

Окрім цього, органи влади як на державному, 

так і на місцевому рівнях можуть сприяти інновацій-

ному розвитку в частині створення нових і підвищен-

ня ефективності господарювання існуючих суб’єктів 

інноваційної діяльності. Проте, відповідно до норм 

чинного законодавства, органи влади мають обмеже-

ні повноваження щодо створення нових, а також під-

тримки та управління діяльністю існуючих суб’єктів 

господарювання. 

О
дним із основних елементів інноваційної по-

літики будівельного комплексу є створення 

конкурентоспроможних виробництв на зо-

внішньому та внутрішньому ринках, стимулювання 

освоєння сучасних технологій і заохочення експор-

ту вітчизняної інноваційної продукції. У сучасному 

будівельному комплексі України, що функціонує ще  

в слабо структурованому та практично нерегульова-

ному ринку створення і реалізації будівельної про-

дукції, конкурентоспроможність починає тільки фор-

муватися. Особливо це проявляється в процесі про-

ведення тендерних торгів на будівельному ринку, що 

є за своїм характером і призначенням інструментом 

відбору найбільш ефективних варіантів проектуван-

ня, будівництва та подальшої експлуатації об’єктів 

нерухомості різного призначення.

Формування та ефективне використання інно-

ваційного потенціалу в будівельному комплексі є ді-

яльністю з  проведення пошукових наукових дослі-

джень, виконання прикладних НДДКР, спрямованих 

на вирішення завдань соціально-економічного роз-

витку будівельних підприємств.

Інноваційна та виробнича діяльність будівель-

них підприємств може реалізовуватися за допомогою 

певної системи виробничих, організаційних та інсти-
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туційних показників. Сучасна політика будівельно-

го комплексу має бути спрямована на фінансування 

будівельних проектів, що мають мінімальні терміни 

здійснення і здатні принести максимальний прибу-

ток при мінімальних витратах.

Можна зробити висновок, що найбільш пріори-

тетними виявляться інноваційні проекти, які при від-

носно невеликих інвестиціях зможуть створити кон-

курентоспроможну продукцію та реально збільшити 

інноваційний і виробничий потенціал будівельної ор-

ганізації. До таких проектів можна віднести об’єкти 

енергетичного комплексу, нафтохімічної та газової 

промисловості, сучасний транспорт, телекомуніка-

ційні системи зв’язку, а також житлове будівництво.

Кінцевий результат інноваційної діяльності яв-

ляє собою техніко-технологічні інновації, які отри-

мали втілення у вигляді нового або вдосконаленого 

продукту або послуги, впроваджених на ринку; но-

вого або вдосконаленого технологічного процесу та 

способу виробництва, що використовується в прак-

тичній діяльності.

Т
енденції розвитку будівельного виробництва 

сьогодні свідчать про те, що змінюється мо-

тивація, яка визначає тип стратегії будівель-

них підприємств. Він характеризується переходом 

від переважного прагнення до максимізації прибутку 

та виживання до формування потенціалу розвитку  

та інноваційної активності будівельних підприємств. 

Тому новою самостійною складовою будівельного 

підприємства, необхідним фактором успішного існу-

вання та розвитку є інноваційний менеджмент. Він є 

найважливішим і необхідним елементом перспектив-

ної стратегії будівельного підприємства, за допомо-

гою якого повинні  формуватися науково-технічні на-

працювання та нові параметри будівельної продукції, 

виявлятися нові сектори ринків збуту.

Інновації в галузі будівництва при створенні 

нового продукту або послуги в разі успіху створю-

ють новий попит, який внаслідок ефекту заміщення 

викликає структурні зміни в галузі, приводячи в дію 

ринкові механізми, ще більш підсилюють конку-

рентні переваги будівельних підприємств. У вигра-

ші виявилися підприємства, які встигли розпочати 

впровадження інноваційних технологій. Низька со-

бівартість, як наслідок застосування економічних 

технологій і ефективного управління, дозволяє під-

приємству знижувати точку беззбитковості навіть  

у період падіння попиту та браку ліквідності.

Оцінюючи інноваційний потенціал будівель-

ного комплексу регіону та визначаючи шляхи його 

зростання, необхідно аналізувати фактори, що впли-

вають на сукупний інноваційний потенціал регіону. 

Серед цих чинників можна виділити такі: 

 ефективність проведеної регіональної еконо-

мічної та соціальної політики;

 інвестиційна та інноваційна привабливість 

регіону; 

 ступінь розвитку провідних інститутів рин-

кової інфраструктури (інвестиційної, банків-

ської, страхової, торгової); 

 наявність системи фінансування наукових 

розробок і венчурних фондів; умови існуючої 

податкової системи, у т. ч. наявність подат-

кових пільг і можливість отримання інвести-

ційних податкових кредитів; 

 рівень інвестиційного та інноваційного ризи-

ку в регіоні; умови для залучення іноземних 

інвестицій; 

 розвиненість матеріальної та науково-тех-

нічної баз; 

 нормативно-законодавчі умови в регіоні, у т. ч.  

обмеження антимонопольного, патентно- 

ліцензійного законодавства; наявність і умо-

ви системи державної підтримки інвестицій-

ної та інноваційної діяльності;

 трудовий та інтелектуальний потенціал регі-

ону та наявність кваліфікованих кадрів; 

 фінансовий потенціал регіону, прибутковість 

і рентабельність його підприємств, прибут-

ковість бюджету території. 

І
нноваційний фактор – основоположна ланка на 
сучасному етапі соціально-економічного розви-
тку. Більше того, сьогодні характерне зростання 

ролі інновацій як необхідної компоненти для досяг-
нення й утримання високого рівня конкурентоспро-
можності продукції будівельних підприємств. Тобто 
на сучасному етапі інновації – це невід’ємна частина 
господарської діяльності будівельної організації. При 
цьому ефективне використання персоналу будівель-
ними організаціями України в умовах інноваційного 
розвитку стає однією з ключових умов їх успішної 
роботи. Саме персонал – головна рушійна сила під-
приємства, яка має виступати як людський капітал  
і є одночасно з’єднуючою ланкою між технічними та 
економічними факторами виробничого процесу.

Ще кілька років тому конкурентна боротьба 
між підприємствами галузі обмежувалася лише роз-
витком технологій, удосконаленням маркетингу, ор-
ганізаційних структур. Сьогодні ж, в умовах іннова-
ційного розвитку економіки, вся увага зосереджена 
на ефективному використанні головного ресурсу бу-
дівельної організації – її персоналу.

ВИСНОВКИ

У роботі визначено фактори підвищення ефек-
тивності управління інноваційним потенціалом бу - 
дівельного комплексу регіону, які автор пропонує 
розглядати як сукупність стимулів сприятливої дер-
жавної політики в інноваційній сфері: фінансова під-

тримка з державного та місцевого бюджетів, яка спря-

мована на створення та розвиток інноваційної інфра-
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структури; сприятлива кредитна, податкова та митна 

політика відносно учасників інноваційних процесів –  

суб’єктів інноваційної діяльності; підготовка кадрів, 

інформаційно-аналітичне забезпечення та передача 

інформації громадськості та учасникам ринку, а також 

міжнародне співробітництво в інноваційній сфері. 

Перспективи подальших досліджень у цьому 

напрямі пов’язані з розробкою науково-практичних 

рекомендацій щодо підвищення ефективності управ-

ління інноваційним потенціалом будівельного комп-

лексу регіонів України.                   
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