
Напрями інноваційного розвитку будівельної галузі харківського регіону  
 
Д. Г. МОЛОДЧЕНКО 
Харківська національна академія міського господарства 
 

З поняттям «інновація» тісно пов'язані поняття нововведення, винахід, 
відкриття, які є продуктами креативності. Однак якщо креативність 
передбачає висування нових ідей, то відмітною ознакою інновації є втілення 
їх на практиці. Закон України «Про інноваційну діяльність» - є основним 
законодавчим документом, що регламентує інноваційну діяльність в Україні, 
і визначає правові, економічні та організаційні засади державного 
регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми 
стимулювання державою інноваційних процесів, спрямованих на підтримку 
розвитку економіки держави інноваційним шляхом. 

За обсягами будівельних робіт Харківська область посідає шосте місце 
серед регіонів України після Києва, Донецької, Дніпропетровської, 
Львівської та Одеської областей. Проведена оцінка рівня використання 
інновацій будівельними підприємствами.  Проаналізований стан будівельних 
підприємств Харківського регіону, який довів зростання обсягів будівельних 
робіт, збільшення робіт, що виконуються з застосуванням новітніх 
інноваційних технологій, актуальність інвестування таких технологій як 
особисто підприємствами, так і зовнішніми інвесторами. 

Слід відзначити, що більшість будівельних підприємств Харківського 
регіону активно впроваджує нові інноваційні технології, направлені, зокрема 
на економію ресурсів, покращення якості будівельної продукції.  Як правило 
кожне підприємство має фонд, з якого проводяться інвестиції в придбання 
нового обладнання, матеріалів, розробку нових будівельних технологій. 
Однак є ряд невирішених питань щодо інноваційного розвитку підприємств 
будівельної галузі у Харківському регіоні. 

Одним з важливих питань у інноваційному розвитку підприємств 
будівельної галузі Харківського регіону є формування інноваційного 
середовища, яке залежить від загальної інноваційної стратегіїї на 
регіональному рівні. Розвиток будівельного підприємства  на основі 
інновацій є найважливішим чинником його конкурентоспроможності, 
здатності до самооновлення та адаптації до змін. Світовий досвід показує, що 
сталий розвиток виробництва і конкурентоспроможність підприємств в 
довгостроковій перспективі залежить не стільки від ресурсних можливостей 
будівельних підприємств, скільки від інновацій. 

Основні напрями вироблення інноваційних стратегій на підприємствах 
будівельної  галузі Харківського регіону засновані на вирішенні наступного 
комплексу стратегічних завдань: 
• розробка стратегічних цілей підприємства щодо впровадження 

інновацій; 
• оцінка можливостей і ресурсів будівельного підприємства для їхньої 

реалізації; 



• аналіз тенденцій у маркетинговій діяльності і в науково-технічній сфері; 
• визначення інноваційних стратегій з вибором альтернативних рішень; 
• підготовка детальних оперативних планів, програм і бюджетів щодо 

інноваційних проектів; 
• оцінка інноваційної діяльності підприємства з урахуванням 

встановлених цілей і планів. 
 

 


