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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Розглянуто теоретичні питання стимулювання інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі та виділення
основних інструментів стимулювання інноваційної діяльності регіонів. Визначено, що сфера будівництва для регіонів та
регіонального розвитку є дуже актуальною, оскільки від її розвитку залежить багато життєво утворюючих чинників. Дове-
дено, що стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах будівельної галузі регіону можна розглядати як універ-
сальний рецепт успішної взаємодії органів влади регіонального рівня управління, бізнес-структур та наукової спільноті.
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ВСТУП
Усвідомлення державою ролі інновацій в стійкому економічному зростанні додало певний ди-

намізм політиці в даній сфері, підтримка якої кілька років тому увійшла в число національних
пріоритетів. До фундаментальних факторів, що визначає ступінь інноваційної активності
підприємств, відносяться масштаб бізнесу, фінансове становище, галузева приналежність, рівень
конкуренції на товарних ринках. Сценарії розвитку національних інноваційних систем для різних
країн мають відмінні риси. Базовими умовами успішності цих сценаріїв є державна підтримка
конкретних інноваційних програм, концепцій, інститутів стимулювання та розвитку інновацій.
Політика України в галузі інновацій, навіть на сучасному етапі, відноситься до традиційної, ос-
кільки досягнення якості товарів і послуг світового рівня стикається з подоланням проблем тех-
ніко-технологічної відсталості української економіки.

Теоретичні та практичні проблеми стимулювання інноваційної діяльності в різних галузях еконо-
міки, в тому числі у будівництві, знайшли відображення у наукових працях закордонних та вітчиз-
няних вчених-економістів, зокрема: Сороки Л.Г., Серьогіна Н.В., Драгана І.В., Гамидової Г.С., Вар-
навського В.Г., Колосової В.П., Коливанова В.Ю., Гасанова М.К., Гранберга А.Г. та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статі є розгляд теоретичних питань стимулювання інноваційної діяльності підприємств

будівельної галузі та виділення основних інструментів стимулювання інноваційної діяльності
регіонів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Соціально-економічний розвиток регіонів України істотно розрізняється. До основних факторів,

які визначають стан регіону відносяться територіальні та природно-кліматичні умови, наявність
ресурсів та ступень їх використання. Другу групу факторів складають застосовувані у господар-
ської діяльності передова техніка та сучасні технології, рівень підготовки персоналу і т. ін. [1].

Кожний регіон при плануванні у цілому власного соціально-економічного розвитку повинен
планувати і розвиток будівельної галузі, як однієї з провідних та системоутоворюючих галузей
національної економіки. У рішенні завдань забезпечення виживання та сталого розвитку керів-
ництву підприємств будівельної галузі необхідно стимулювати інноваційну діяльність, так як саме
інновації забезпечують безперервне оновлення технічної та технологічної бази виробництва, ос-
воєння і випуск конкурентоспроможної будівельної продукції. Науковці зосереджують свою ува-
гу на подоланні цих проблем [2], однак і нині ще залишаються актуальними питання стимулюван-
ня інноваційної діяльності в різних галузях економіки.

Для будівельного комплексу України характерно низька активність інноваційного супровод-
ження виробничих та управлінських процесів. Але сучасні системи існуючого менеджменту буді-
вельних підприємств роблять певні кроки для визначення інструментарію підвищення ефектив-
ності реалізації інноваційних процесів. Рівень інноваційного розвитку будівельної галузі для еко-
номіки регіонів України мають дуже важливе значення. Будівельний комплекс України на сьо-
годнішній день складає 10% усієї економіки країни [3]. Сфера будівництва для регіонів та регіо-
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нального розвитку є дуже актуальною, оскільки від її розвитку залежить багато життєво утворю-
ючих чинників:

 забезпеченість населення регіонів житлом, медичними закладами, закладами освіти і науки,
культури;

 забезпеченість об’єктами виробничого та торгівельного призначення;
 організація та проведення загально будівельних та спеціалізованих робіт щодо реконструкції

підприємств, житлового будівництва, об’єктів побутово-культурного призначення;
 своєчасне введення в дію перелічених об’єктів.
Аналіз стану інноваційної активності господарюючих суб’єктів України свідчить про те, що

на сьогоднішній день українська економіка помітно поступається не лише провідним індустрі-
альним країнам, але й більшості держав Центральної та Східної Європи за багатьма показниками
інноваційного розвитку. У цьому зв’язку обґрунтованою необхідністю є вдосконалення пропо-
зицій про стимулювання діяльності інноваційно-активних господарюючих суб’єктів, які хочуть
вкласти кошти в розвиток виробничого потенціалу. Відомо, що в даний час на частку сучасних
технологій і продукції, обладнання в розвинених країнах припадає понад 70% приросту ВВП.

Інновації — це нововведення, доведені до стадії комерційного використання і пропозиції на
ринку у вигляді нового продукту. Справжня новизна продукту завжди пов’язана з ростом еконо-
мічного ефекту від його використання [3].

Новизна може бути «відносною», «абсолютною» і «приватною».
Абсолютна новизна характеризується відсутністю аналогів даного нововведення; відносна —

це нововведення, яке вже застосовувалося на інших підприємствах, але вперше здійснюється на
даному підприємстві; приватна новизна має на увазі оновлення елемента виробу.

Інноваційна діяльність — це процес спрямований на розробку інновацій, реалізацію результатів
закінчених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у новий чи
удосконалений продукт, реалізований на ринку, у новий чи удосконалений технологічний процес,
використовуваний у діяльності, а також пов’язані з цим додаткові наукові дослідження і розробки.

До того ж, інноваційна діяльність — це практичне використання інноваційно-наукового та
інтелектуального потенціалу в масовому виробництві з метою отримання нового продукту, який
задовольняє споживчий попит у конкурентоспроможних товарах і послугах. Важливою характе-
ристикою цієї діяльності є інноваційна активність — цілеспрямована підтримка високої сприй-
нятливості персоналу підприємства до нововведень за допомогою цілеспрямованих структур та
методів керування. Сама інноваційна діяльність характеризується прискоренням темпів створен-
ня нововведень, їх дифузії, що сприяє поглибленню і розширенню структурних зрушень в еко-
номіці, збільшення розмірів ринку та задоволення існуючих і виникаючих потреб [4] .

Специфіка, яка склалася в даний час щодо стимулювання інноваційної діяльності полягає в
тому, що в Україні є значні фундаментальні та технологічні розробки, унікальна науково-вироб-
нича база. Водночас вкрай слабка орієнтація існуючого інноваційного потенціалу на реалізацію
наукових досягнень у виробництві та інших сферах діяльності гальмує ці процеси. Крім цього,
інноваційна діяльність в Україні не має чіткої концепції розвитку. Основною правовою базою на
державному рівні, регулюючої інноваційний процес, в даний час є законодавство в області інте-
лектуальної власності. При цьому питання стимулювання інноваційної діяльності та підтримки
інноваційного бізнесу мають фрагментарний, не до кінця опрацьований характер. Необхідно не
тільки формування прогресивного технологічного укладу, а й використання всього арсеналу інстру-
ментів прямого і непрямого державного регулювання для інвестування інноваційної діяльності.

На думку авторів, система стимулювання інновацій повинна сприяти вирішенню двоєдиного
завдання держави в галузі економіки: загальної активізації застосування інновацій, забезпечення
структурної перебудови і підвищення конкурентоспроможності реальних секторів економіки.
Головне, що слід винести з досвіду країн з ринковою економікою, полягає в наступному: висока
інноваційна активність економіки забезпечується провідною роллю держави на науково-технічній
ринку, у визначенні національних пріоритетів і активним впливом держави на процес інновацій-
ного розвитку через систему економічного стимулювання.

На наш погляд, новацією можна вважати не тільки оформлений результат фундаментальних
або прикладних досліджень, а й досягнення передового досвіду, що дозволяють використовувати
в різному поєднанні вже відомі новації. Тому до складу інновацій на практиці включаються: пере-
дові методи управління і прийоми, технічно досконалі засоби і предмети праці, технологічні про-
цеси, які стали застосовуватися в результаті їх раціоналізації та використання передового досвіду.
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На думку авторів слід вважати, що не всяке використання новацій можна вважати інноваційною
діяльністю, а тільки таке, яке впливає на ресурсозбереження та підвищення економічної ефектив-
ності, пов’язане з інтенсифікацією виробництва.

Під інтенсифікацією розуміється процес розвитку виробництв на основі досягнень науково-
технічного прогресу і застосування інноваційних засобів виробництва, більш досконалих форм
організації праці та технологій, що дозволяють забезпечувати економію всіх видів ресурсів у роз-
рахунку на одиницю продукції [5]. Результати дослідження дозволили виявити види інновацій та
класифікувати їх за ознаками впливу на інтенсифікацію виробництва (рис. 1).

Класифікаційні ознаки інновацій

Ресурсоємні

Фондомістські — трудозберігаючі

Матеріаломістські — трудозберігаючі

Енергоємні — трудозберігаючі

Переважно трудозберігаючі

Переважно фондозберігаючі

Переважно матеріалозберігаючі

Переважно енергозберігаючіЕнергоємні — матеріалозберігаючі

Фондомістські — матеріалозберігаючі

Фондомістські — енергозберігаючі

Матеріаломістські — енергозберігаючі

Сукупні витрати ресурсів
на одиницю продукції

скорочуються

Ресурсозберігаючі

Критерії
віднесення
до класу
інновацій

Енергоємні — фондозберігаючі
Рис. 1. Класифікація інновацій за критерієм інтенсифікації виробництва (Розроблено авторами на

основі [6])

Будівельна галузь України сьогодні є спроможною і готовою здійснювати ефективну іннова-
ційну діяльність. Під спроможністю підприємств будівництва слід розуміти достатність рівня
розвитку потенціалу і наявних ресурсів галузі та підприємств для ефективної інноваційної діяль-
ності. Але в будівництві недостатньо застосовують можливі перш за все організаційні форми
інноваційної діяльності (табл. 1).

Розвиток інноваційної діяльності на будівельному підприємстві пов’язано з безперервним вдос-
коналенням засобів і предметів праці, сучасних методів і систем управління, з активним впровад-
женням у виробництво досягнень науки, техніки і передової практики. Постійне оновлення тех-
нологій робить інноваційну діяльність основною умовою стабільної роботи підприємства в умо-
вах конкуренції.

Досить очевидним є тій факт, що джерелом еволюційних інновацій служать науково-дослідна
і дослідно-конструкторська діяльність (розробки та впровадження винаходів), які необхідно по-
стійно вдосконалювати. Звідси випливає, що будівельним підприємствам необхідно навчитися
оперативно реагувати на зміну потреб, але ця стратегія зможе забезпечити йому тільки тимчасову
перевагу, оскільки буде дуже скоро використана конкурентами. Інноваційне налаштоване керів-
ництво будівельних підприємств має передбачати побажання споживачів, бачити контури май-
бутнього ринку. Саме таким чином вони повинні створювати будівельну продукцію, у яких де-
який час не буде конкурентів [7].

Нами визначено вплив інноваційної діяльності будівельної галузі на регіональний розвиток.
Проведені дослідження дають підстави припустити, що інноваційна діяльність тісним чином по-
в’язана з творчою діяльністю персоналу, який повинен бути оптимальним чином мотивований на
досягнення результату, пов’язаного з постійним оновленням виробництва на підприємстві. Тому
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Таблиця 1. Організаційні форми інноваційної діяльності в будівництві *
Організації Характеристика

Державні науково-технічні
центри

Проведення фундаментальних та прикладних досліджень в сфері
будівництва з експериментальною перевіркою та оформленням
патентів

Технопарк Комплекс самостійних організацій з науково-виробничого циклу
створення нового (НДІ, ВНЗ, будівельні підприємства)

Спеціалізовані підрозділи
підприємств, фірм

Створюються на великих будівельних підприємствах та фірмах,
які виробляють наукоємну продукцію

Відділення нової продукції Самостійні підрозділи, які координують інноваційну діяльність
на будівельному підприємстві, узгоджують цілі та напрями тех-
нічного розвитку виробництва

Відділи НДДКР Здійснення пошуку і розробки нових перспективних ідей, дове-
дення їх до стадії освоєння

Венчурні фірми (ризик-
менеджмент)

Спеціально створене підприємство для реалізації інноваційного
проекту, пов’язане зі значним ризиком

Тимчасові науково-технічні
колективи

Створюються для розробки конкретної науково-технічної про-
блеми на певний період

Бізнес-інкубатори Організація створена місцевими органами влади або великими
компаніями з метою «вирощування» нових підприємств, видів
бізнесу

* Складено авторами

виникає об’єктивна необхідність у розробці ефективного механізму стимулювання персоналу до
інноваційної діяльності.

Стимулювання інноваційної діяльності можна забезпечити через механізм впливу, що включає
сукупність форм і методів стимулювання персоналу, які базуються на розвитку майново — трудо-
вих відносин, що складаються на підприємстві. Аналіз наукових досліджень показав, що методи
впливу на персонал залежать, насамперед, від досягнення цілей, які ставить вище керівництво
виходячи з інтересів власників з урахуванням ступеня впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на
діяльність підприємства. Ці фактори, з точки зору впливу на персонал, можуть бути короткостро-
ковими і довгостроковими. Методи стимулювання повинні враховувати також характер і рівень
розвитку майново — трудових відносин на підприємстві, а також способи впливу на персонал в
залежності від об’єкта мотивації, кар’єрної спрямованості і методів винагороди [8] .

Доведено, що регіональна інноваційна політика реалізується у вигляді заходів регіональної
підтримки, формування сприятливого інноваційного клімату, підвищення інноваційної активності
та інноваційної сприйнятливості регіонів. У сучасних умовах завданням першорядної важливості
є збереження та подальше посилення інноваційно-промислового потенціалу регіону, підвищення
ступеня його впливу на економічну ефективність виробництва. Без цього недосяжно забезпечен-
ня стійкості регіонального розвитку.

Встановлено, що в якості основних інструментів стимулювання інноваційної діяльності регі-
онів в даний час використаються наступні механізми:

механізм створення, спрямований на формування нових підприємств, структурних підрозділів
або одиниць, покликаних здійснювати інноваційну діяльність;

 механізм поглинання великими підприємствами невеликих інноваційних підприємств,
діяльність яких входить до кола інтересів цього підприємства;

 механізм інноваційної інтеграції, що полягає у встановленні тісних зв’язків великого підпри-
ємства і малих інноваційних підприємств, заснованих на створенні довгострокових договірних
відносин;

 механізми розробки і впровадження, спрямовані на генерацію нових ідей, технічних рішень,
створення новацій;

 механізми фінансування і стимулювання, що визначають способи формування фінансових
ресурсів регіонів і підвищення їх зацікавленості у впровадженні інновацій;

 механізм технологічного трансферту, що передбачає передачу технологій, розроблених в дер-
жавному секторі в підприємницький сектор;
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 механізм інтелектуальної власності, що передбачає дотримання вимог забезпечення отри-
мання технологічної ренти інноватором, низьковитратних процесів патентування і можливість
отримання пільгового кредиту для його проведення, отримання підтримки державних структур
при покупці ліцензій для організації виробництва нових продуктів і технологій.

Таким чином економічне зростання регіону досягається шляхом якісного вдосконалення усієї
системи продуктивних сил, насамперед речових і особистих факторів виробництва для збільшен-
ня масштабів випуску продукції. До інтенсивних факторів економічного зростання відносять:

 прискорення науково-технічного прогресу (запровадження нової техніки, технологій шляхом
оновлення основних фондів і т.д.);

 підвищення кваліфікації робітників;
 поліпшення використання основних та обігових коштів;
 підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок кращої її організації [9].
ВИСНОВКИ
Таким чином, стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах будівельної галузі регі-

ону можна розглядати як універсальний рецепт успішної взаємодії органів влади регіонального
рівня управління, бізнес-структур та наукової спільноті. Для того, щоб дана співпраця завжди
було взаємовигідною та результативною необхідно забезпечити ефективне використання іннова-
ційного ресурсу регіону за умови взаємної зацікавленості всіх сторін, які приймають участь у
інноваційному процесі.
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