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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Розглядається необхідність переведення економіки в цілому і будівельної галузі на 
інноваційний шлях розвитку, аналізуються деякі підходи до реалізації державної іннова-
ційної політики. 
 

Рассматривается необходимость перевода экономики в целом и строительной от-
расли на инновационный путь развития, анализируются некоторые подходы к реализации 
государственной инновационной политики.    
 

Necessity of transfer of economy in whole and building branch on an innovative way of 
development is considered, some approaches to realization of the state innovative policy are 
analyzed. 

 

Ключові слова: інновації, інноваційна стратегія, пріоритетні напрями, інвестиції, ін-
новаційний потенціал. 

  
Більшість країн світу в тій чи іншій мірі в своєму економічному 

розвитку використовують інновації. Питання полягає лише в тому, які 
саме інновації створюються і використовуються для розвитку, наскільки 
динамічний інноваційний процес і з якими наслідками він реалізовуєть-
ся. 

На сьогодні в Україні законодавчо і нормативно врегульовано пи-
тання взятого курсу на переведення економіки на інноваційний шлях 
розвитку. Механізм реалізації інноваційної політики держави відповід-
но до чинного законодавства полягає в прийнятті стратегічних пріори-
тетних напрямів інноваційної діяльності України на 2003-2013 рр. [1].  
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Законодавчо визначені пріоритетні напрями інноваційної діяльнос-
ті в Україні зобов'язують органи виконавчої влади України всіх рівнів 
створювати режим найбільшого сприяння виконанню робіт, спрямова-
них на реалізацію відповідних пріоритетних напрямів, концентрації на 
них фінансово-економічних й інтелектуальних ресурсів [2].  

Ця проблема висвітлювалась у роботах [2-4]. 
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні складають-

ся із стратегічних і середньострокових пріоритетних напрямів іннова-
ційної діяльності:  
� стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності – розрахо-

вані на тривалу перспективу (не менше десяти років) – найважливіші 
напрями інноваційної діяльності щодо забезпечення соціально-
економічного зростання держави розроблені на основі науково-
прогнозного аналізу світових тенденцій соціально-економічного та 
науково-технологічного розвитку з урахуванням можливостей вітчи-
зняного інноваційного потенціалу;  

� середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності – 
розраховані на реалізацію протягом найближчих трьох - п'яти років – 
напрями інноваційного оновлення промислового, сільськогосподар-
ського виробництва та сфери послуг щодо освоєння випуску нових 
наукоємних товарів і послуг з високою конкурентоспроможністю на 
внутрішньому та  зовнішньому ринках.  
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності фо-

рмуються в рамках стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності на основі новітніх досягнень вітчизняної і світової науки, 
аналізу кон'юнктури світового і внутрішнього ринків та ресурсних мож-
ливостей держави.  

За своїми масштабами, направленістю та специфікою реалізації се-
редньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності можуть 
бути пріоритетними напрямами інноваційної діяльності загальнодержа-
вного, галузевого або регіонального рівнів. 

Важливим є використання інноваційного потенціалу – сукупності 
науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціаль-
них та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підпри-
ємства тощо), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку 
економіки. Складовою інноваційного потенціалу є інноваційна культу-
ра, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-
психологічної підготовки особистості та суспільства в цілому до сприй-
няття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на ін-
новаційних засадах. Обов’язково проводити  моніторинг інноваційної 
діяльності – систематичний збір, обробка та аналіз інформації про пере-



Коммунальное хозяйство городов 

 

 47

біг інноваційних процесів, практичні наслідки заходів держави щодо 
стимулювання і регулювання інноваційної діяльності в країні, результа-
ти реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.  

Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності галузевого рівня передбачається через державні програми, 
інноваційні програми, інноваційні проекти та інноваційні проекти тех-
нологічних парків. 

Головними засадами щодо сприяння розвитку інноваційної діяль-
ності в будівництві є: 

    - формування інноваційно-інвестиційної інфраструктури; 
    - економічне стимулювання інноваційної діяльності; 
    - створення інформаційного середовища; 
    - нормативна підтримка інноваційної діяльності; 
    - наукова підтримка інноваційної діяльності. 
Актуальною проблемою економічного розвитку Харківської облас-

ті є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності та значне нарощу-
вання обсягів інвестицій. Збільшення притоку інвестицій, залучення 
кредитних ресурсів, підвищення конкурентоспроможності підприємств 
області, розробка інвестиційних та інноваційних програм, проектів, 
пропозицій для залучення інвестицій на технічне переобладнання під-
приємств машинобудування з метою випуску продукції кінцевого цик-
лу, освоєння нових технологій і стабілізація роботи підприємств облас-
ті, підвищення привабливості для інвесторів великих підприємств обла-
сті шляхом проведення їх реструктуризації, розвиток малого та серед-
нього бізнесу, сприяння створенню інноваційних підприємств  повинно 
бути пріоритетними напрямами діяльності місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування [3]. 

Забезпечити сталий економічний розвиток Харківської області не-
можливо без проведення активної інвестиційної політики. Ресурсне за-
безпечення інвестиційних проектів – ключова проблема місцевої влади. 
Останнім часом забезпечення інвестиційної діяльності характеризується 
незначним обсягом фінансування інвестицій в основний капітал з бю-
джетів усіх рівнів (близько 10% від загального обсягу), що є наслідком 
напруженого стану внутрішніх фінансових ресурсів і відсутності доста-
тніх механізмів для залучення коштів з недержавних джерел фінансу-
вання. 

В умовах прискорення процесів світової економічної глобалізації 
та інтелектуалізації виробництва новітні технологи стають тією матері-
альною основою, яка визначає технічний рівень сучасного виробництва, 
форми його організації та управління, рівень конкурентоспроможності 
підприємства. На жаль, сучасні вітчизняні технології не в змозі забезпе-
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чити необхідні вартісні та якісні показники продукції, які б дали змогу 
витримати конкуренцію з імпортними товарами як на внутрішніх, так і 
на зовнішніх ринках. Отже, існує об'єктивна потреба у забезпеченні 
конкурентоспроможності підприємств України шляхом інтенсифікації 
інноваційних процесів. Тому питанню інноваційного розвитку підпри-
ємств необхідно приділяти все більш уваги, оскільки лише через такий 
розвиток можна досягти конкурентних переваг. Інноваційний процес 
виникає, коли створений в науково-технічній сфері унікальний продукт 
передається у виробництво і далі знаходить свого споживача. Науково-
технічна сфера виробництва і споживання є базовим елементом струк-
тури інноваційного процесу, невід’ємною складовою інноваційного по-
тенціалу. Інноваційний розвиток можливий за умови розвитку іннова-
ційного потенціалу [4]. 

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що інновації у 
ринковій економіці є одним із наймогутніших важелів конкурентної 
боротьби, оскільки дають можливість перевершити конкурентів за ра-
хунок більш ефективних технологічних процесів або більш високої яко-
сті продукції чи послуг, а інноваційний шлях розвитку дозволить еко-
номіці вийти із затяжної кризи і забезпечити Україні гідне місце у світо-
вому співтоваристві. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ОЦІНОЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ЧИННИКА  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА 

 

На основі визначення оціночних показників і стимулів сформовано моделі оплати 
праці працівників як чинники інноваційного розвитку будівельної галузі. 

 

На основе определения оценочных показателей и стимулов сформированы модели 
оплаты труда работников как факторы инновационного развития строительной отрасли. 

 

Оn the basis of determination of evaluation indexes and stimuli the models of payment of  


