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БУДІВЕЛЬНИХ

ПІДПРИЄМСТВ
Становлення і розвиток будівельних підприємств регіонів України
проходить паралельно з перетвореннями в економіці, що істотно впливає
на функціонування підприємств.
Конкурентоспроможність
пред'являється

до

будь-якого

є

універсальною
економічного

вимогою,

суб'єкта.

що

Необхідно

забезпечувати споживчі, якісні та цінові характеристики товару або
послуги порівнянні зі світовим рівнем, незалежно від того, для якого ринку
вони призначені. Інноваційна діяльність це вид діяльності, пов'язаний із
трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науковотехнологічних досягнень у новий чи покращений продукт, введений на
ринок,

в

новий

чи

покращений

технологічний

процес,

що

використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до соціальних
послуг.
До ідеї інноваційного розвитку зверталися такі держави як
Німеччина, Японія, Корея. Державна економічна політика повинна бути
направлена на забезпечення раціональної структури економіки і ефективну
підтримку інновацій. Перед нашою державою стоїть завдання

–

підвищення конкурентоспроможності економічних систем за рахунок
кореляції дій і об’єднання зусиль в інноваційній діяльності. Головною
умовою модернізації будівельної галузі являється використання існуючого

та створення нового науково-технічного і інноваційного потенціалу, що
відповідає міжнародним критеріям.
Розвиток інноваційної економіки передбачає значне підвищення
ефективності використання інтелектуального потенціалу держави і
взаємодії

освіти,

науки

і

виробництва,

як

основних

учасників

інноваційного процесу. Становлення конкуренції в трансформаційній
економіці

призводить

до

необхідності

створення

на

будівельних

підприємствах спеціальних служб, основними завданнями яких являється:
аналіз інноваційних можливостей, виявлення потреби в удосконаленні,
виявлення причин спротиву інноваціям і т.д. В повному обсязі інноваційна
діяльність підприємства включає всі види науково-дослідницьких робіт,
проектні, технологічні, дослідно-конструкторські розробки, діяльність з
освоєння нововведень у виробництві, тобто реалізацію інновацій.
Інноваційна активність підприємства оцінюється трьома основними
характеристиками: наявністю завершених інновацій; ступенем участі
підприємства в розробці даних інновацій і оцінкою основних причин, з
яких інноваційна діяльність не здійснювалась.
В інноваційному розвитку будівельних підприємств регіону важливе
місце відводиться технічним заходам, таким як: підвищення зацікавленості
підприємств у випуску експортоорієнтованої продукції, комплексу заходів
по впровадженню системи менеджменту якості ISO 9000, систем
управління зовнішнім середовищем на основі міжнародних стандартів ISO
14000,

сертифікації

продукції, проведення

робіт

з підтвердження

відповідності продукції директивам ЄС.
Аналіз результатів дослідження діяльності інноваційно-активних
підприємств показує, що для них характерні більш високі показники
виробничо-господарської діяльності, а також такі підприємства володіють
більш високим науково-технічним потенціалом, переважно мають власну
дослідницьку

базу

і

висококваліфікований

персонал.

Однак,

на

підприємствах будівельної галузі України практично відсутня інноваційна
складова, а багато підприємств стурбовані тільки проблемою виживання.

