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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ
Розглянуто теоретичні основи управління інноваційною діяльністю та інноваційним потенціалом підприємств будівельної галузі та методи його оцінки. Визначено, що комплексною характеристикою спроможності підприємства до
інноваційної діяльності є його інноваційний потенціал. Розглянуто місце інноваційного потенціалу в економічному
потенціалі підприємства та визначено показники його оцінки на етапі створення та освоєння. Доведено, що вкрай
важливим для будівельних підприємств є знання і розуміння теоретичних основ управління інноваційним потенціалом,
закономірностей процесу його формування, підвищення та методів його оцінки.
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ВСТУП
Сучасні трансформаційні процеси, які сьогодні відбуваються в економіці України потребують
від підприємств здійснювати пошук ефективних механізмів управління інноваційною діяльністю,
як інструментом переорієнтації та розвитку підприємств і галузей національного господарства. Будівельний комплекс повинен виконувати перш за все всі народногосподарські функції, а саме: створення основних фондів і виробничих потужностей з впровадженням передових досягнень науковотехнічного прогресу, швидку модернізацію діючих підприємств на основі прогресивних технологій,
комплексну і своєчасну реалізацію соціальних програм, забезпечення високої якості будівельної
продукції, скорочення строків будівництва і підвищення ефективності інвестування [1].
Проблемам управління інноваційною діяльністю та інноваційним потенціалом підприємств
присвячені праці багатьох вітчизняних вчених економістів, таких як О. Амоша, Ю. Бажал,
А. Гальчинський, В. Геєць, О. Лапко, Д. Черваньов, А. Яковлєва та інші. Серед зарубіжних дослідників, які внесли значний вклад у розвиток теорії та практики інновацій варто відзначити Р. Акоффа, П. Друкера, П. Завліна, М. Портера, Б. Твіса, М. Хучека та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статі є розгляд теоретичних основ управління інноваційним потенціалом підприємства
будівельної галузі та методів його оцінки.
РЕЗУЛЬТАТИ
Інноваційна діяльність підприємств — це не лише рішення технічних завдань відносно створення нового продукту, новій технології або удосконалення наявних, а і відбір перспективних науковотехнічних досягнень, своєчасне патентування винаходів, просування наукомістких товарів на ринок. Провідна роль в реалізації цих завдань належить менеджерам [2]. Комплексною характеристикою спроможності підприємства до інноваційної діяльності є його інноваційний потенціал.
Існують різні підходи до тлумачення поняття інноваційний потенціал. Одні автори роблять
наголос на наявності ресурсів, інші на можливості їх використання. На думку Д. Кокуріна [3] до
розгляду сутності інноваційного потенціалу слід підходити як до економічної категорії, котра є
ієрархічно організованою системою понять, що знаходяться на різному рівні наближення до сутності потенціалу.
Але більшість керується так званим ресурсним підходом, тобто уявляє інноваційний потенціал
як сукупність ресурсів, виділяючи найчастіше такі його елементи, як кадрова, інформаційно-технологічна, організаційна й матеріально-технічна складові. Окремо можна виділити фінансові ресурси, які забезпечують умови реалізації інших елементів і виконують роль їх кількісної оцінки.
Фінансова складова інноваційного потенціалу забезпечує надходження коштів для виконання інноваційних процесів, створює стимули і умови для розробки інновацій, впливає на вибір тематики
інноваційних проектів відповідно до потреб функціонування і розвитку самої інноваційної сфери, сприяє ефективному формуванню витрат на інновації, реалізує необхідну еластичність надходжень фінансових ресурсів відповідно до протікання інноваційного процесу [4,5].
Дослідження взаємодії нововведень і організацій у нових умовах дає змогу врахувати вплив
особливостей організацій на впровадження і поширення інновацій. Особливості взаємодії нововведення й організації розподіляється на декілька типів:
 організація — користувач інновації;
 організація — творець нововведення;
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 організація — розроблювач і користувач нововведення;
 організація — носій нововведення;
 організація — нововведення.
Матеріально-технічні ресурси є речовинною основою інноваційного потенціалу, визначають
його техніко-технологічну базу, впливають на масштаби й темпи інноваційної діяльності. Формування інноваційного потенціалу може бути ускладнене їх одержанням. Тому актуально, особливо
в наших умовах, орієнтуватися на створення не матеріаломістких нововведень, що дасть змогу
максимально комплексно використовувати наявну сировинну базу, нові види матеріалів, утилізацію відходів відповідно до екологічних вимог, що висуває суспільство до виробників.
Кадрова складова інноваційного потенціалу будівельних підприємств може характеризуватися
такими показниками, як загальна чисельність працівників, зайнятих в НДДКР, структурний розподіл чисельності персоналу за видами діяльності, за кваліфікаційними групами. Важливим фактором є ставлення робітників до інноваційних процесів, розвиток їх свідомого бажання вкладати
свої знання й навички в інноваційну сферу. Дослідження, проведені на вітчизняних промислових
підприємствах виявили, що серед керівників вищого й середнього рівнів підтримують і беруть
участь в інноваційних процесах у середньому 70% респондентів, 8% ставляться до них пасивно,
10% опитаних чинять опір, 12% взагалі не визначилися. Серед інженерно-технічних працівників
ці показники становлять відповідно 55%, 17%, 12% та 16%. Такі дані свідчать про середній рівень
зацікавленості працівників українських підприємств у розвитку інновацій [6].
Усі складові частини, що мають вплив на розвиток інновацій, мають бути узгоджені між собою
і виконувати певні функції згідно з механізмом їх використання, який розробляється у надрах інноваційного менеджменту підприємства. Розгляд потенціалу лише як сукупності ресурсів і можливостей їх використання є обмеженим. Таке уявлення про нього не враховує цільової характеристики
цієї категорії. Використання ресурсів завжди є цілеспрямованим і певним чином організованим для
реалізації потреб суспільства й суб’єктів господарювання. Цілями інноваційної діяльності можуть
бути виживання підприємства й збереження ніші на ринку, збільшення конкурентоспроможності
продукції, експансії, збільшення прибутку тощо. До інноваційного потенціалу також має належати
поняття, яке характеризує внутрішню можливість самого інноваційного середовища, у котрому перебуває підприємство, здійснювати цілеспрямовану діяльність із залучення конкретних господарських ресурсів, з їхньої раціональної переробки для формування інноваційного продукту.
Слід враховувати й зовнішні економічні фактори, що впливають на інноваційний потенціал,
такі, як державна інноваційна політика, політика кредитних установ, конкурентні стратегій споживачів, постачальників, фінансових посередників, зміни у вподобаннях споживачів тощо. Отже,
ресурсний підхід є недостатнім для визначення поняття «інноваційний потенціал». Інноваційний
потенціал слід розглядати як складну динамічну систему генерування, накопичення і трансформування наукових ідей та науково-технічних результатів в інноваційні продукти, процеси. Інноваційний потенціал підприємства — це підсистема цілісної системи, в якій він взаємодіє з іншими
потенціалами підприємства (кадровим, науково-технічним, технологічним тощо) [7].
Отже, можна вважати, що інноваційний потенціал складає ядро загального економічного потенціалу підприємства, органічно входячи до його складових і визначає потенційну можливість
підприємства щодо здійснення інноваційного розвитку (рис. 1).
Для оцінки інноваційного потенціалу будівельних підприємств застосовують такий важливий
показник як вага витрат на НДДКР у загальній їх сумі. Витрати на НДДКР тісно пов’язані з показниками рентабельності, тому слід визначити частку її зростання внаслідок ефективної науководослідної та дослідно-конструкторської діяльності, рівень якої встановлюють завдяки ефективному менеджменту.
Ще одним показником ефективного функціонування та розвитку підприємства є кількість інновацій з урахуванням рівня їх новизни. Цей показник можна виміряти за отримання інформації про
нову продукцію, що з нею підприємство виходить на ринок. Причому рівень новизни інновації
можна визначити на засадах детального аналізу істотних властивостей інноваційної ідеї та порівняння відносного рівня її новизни з іншими.
Слід відзначити, що оцінку інноваційної діяльності будівельного підприємства можна здійснювати, використовуючи такі показники, як впровадження нових технологічних процесів, автоматизація виробництва за розробки та освоєння нових видів будівельної продукції. Проте використання кількості інновацій як показника, що характеризує інноваційну діяльність ускладнено у зв’язку з неможливістю його розрахунку. Саме тому визначення економічної ефективності інноваційної діяльності доцільно здійснювати з використанням економічних результатів (рис. 2).
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Рис. 1. Місце інноваційного потенціалу в економічному потенціалі підприємства (Розроблено автором на основі [8])

Визначення обсягів і якості ресурсів підприємств, в тому числі: вартості основних виробничих і
невиробничих, а також оборотних фондів та матеріальних запасів; обсягів фінансових і
нематеріальних ресурсів, чисельності зайнятих інноваційною діяльністю

Аналіз освітнього, кваліфікаційного, психофізіологічного і мотиваційного потенціалів персоналу,
здатного до розробки нової продукції

Встановлення можливостей керівного складу підприємства оптимально використовувати його ресурси
та розробляти гнучкі організаційні структури управління

Визначення інноваційної спроможності підприємства (його здатності до оновлення продукції, зміни
технології, впровадження нововведень)

Розробка інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства, рівня його кредито- та платоспроможності

Рис. 2. Схема послідовності оцінки інноваційного потенціалу підприємства [9]
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Оцінку інноваційного потенціалу підприємства треба здійснювати з використанням відповідної системи показників, які різняться між собою в залежності від етапу розробки та впровадження інновацій враховуючи те, що Важливою ознакою інноваційного розвитку підприємства є його
здатність адаптуватися до внутрішніх змін та зовнішнього впливу (табл. 1, табл. 2).
Таблиця 1. Показники оцінки ІПП на етапі створення інновацій *
Показник
Формула розрахунку
Умовні позначення
ВНДДКР — витрати на проведення
Питома вага витрат на НДДКР у
НДДКР, В3 — загальні витрати
К1 = ВНДДКР / В3
загальній сумі витрат
на виготовлення та реалізацію
нової продукції
ЧС — чисельність працівників з
Питома вага кількості науковонауковим ступенем, ЧЗ — загатехнічних працівників з науковим
К2 = Ч С / Ч З
льна чисельність науковоступенем у загальній їх кількості
технічних працівників
Питома вага наукових публікацій
ПС — кількість публікацій щодо
щодо стратегічного напрямку інстратегічного напрямку інновановаційного розвитку підприємстК3 = ПС / П З
ційного розвитку підприємства,
ва в загальній кількості наукових
ПЗ — загальна кількість публіпраць протягом року
кацій протягом року
ОНДДКР — вартість обладнання
Рівень забезпечення інноваційної
для проведення НДДКР, ОЗ —
діяльності науково-дослідним обК4 = ОНДДКР / ОЗ
вартість основних виробничих
ладнанням
фондів
ЛП — вартість проданих ліцензій
Питома вага вартості проданих
у поточному році, ПБ — баланліцензій у поточному році в балаК5 = ЛП / П Б
совий прибуток підприємства у
нсовому прибутку підприємства
тому ж році
ЛПР — вартість придбаних ліцеПитома вага вартості придбаних
нзій у поточному році, ПБ — баліцензій у поточному році в балаК6 = ЛПР / ПБ
лансовий прибуток підприємстнсовому прибутку підприємства
ва у тому ж році
Кількість дослідних зразків, розроблених власними силами підпК7
Х
риємства
Кількість дослідних зразків, розроблених іншими підприємствами на
К8
Х
замовлення даного підприємства
* Складено автором

Інноваційний розвиток будівельного підприємства здійснюється на засадах відповідної стратегії, що ґрунтується на інноваційному потенціалі розроблених і освоєних інновацій з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Ефективність інноваційної стратегії підприємства залежить
від якості інформації, отриманої із зовнішнього середовища та від аналізу внутрішнього стану.
Наведенні показники застосовують для оцінки інноваційного потенціалу будівельних підприємств.
Від якості управління інноваційними процесами багато в чому залежить економічне благополуччя підприємств будівельної галузі: знижується частка неефективних проектів, зменшується
ступінь ризику, підвищується корисна віддача дослідницького колективу. Інноваційна сфера, орієнтована на створення і використання новизни, вимагає і нових форм її організації. Разом з традиційними оргструктурами формуються нові такі, як технопарки, науково-технічні центри (комплекси), інкубатори, різного роду об’єднання (союзи, асоціації), тимчасові трудові колективи.
Галузевий підхід до управління інноваційними процесами на підприємстві вирішує дві взаємозв’язані задачі: організація взаємодії усередині підприємства при проектуванні і виробництві
інноваційного продукту, організація взаємодії між суб’єктами ринку. Така організація дозволяє
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Таблиця 2. Показники оцінки ІПП на етапі освоєння інновацій *
Формула розрахунПоказник
Умовні позначення
ку
Фізичний знос обладнання для
К1
Х
здійснення НДДКР
Моральний знос обладнання для
К2
Х
здійснення НДДКР
Вибуття обладнання для проведенК3
Х
ня НДДКР
Оновлення обладнання для провеК4
Х
дення НДДКР
Питома вага нових технологій,
освоєних у поточному році в загаТН — нові техпроцеси, ТЗ — загальна
К5 = ТН / ТЗ
льній кількості технологічних прокількість техпроцесів
цесів
МІ — кількість робочих місць, оснаРівень інформатизації робіт,
щених комп’ютерами, МЗ — загальна
К6 = МІ / МЗ
пов’язаних з НДДКР
кількість робочих місць науковотехнічних працівників
Чб — чисельність науково-технічних
Рівень професіоналізму науковопрацівників з базовою вищою освіК7 = Чб / ЧЗ
технічного персоналу
тою, ЧЗ — загальна чисельність науково-технічних працівників
ЧПК — чисельність науковоРівень підвищення кваліфікації наК8 = ЧПК / ЧЗ
технічних працівників, які підвищиуково-технічного персоналу
ли кваліфікацію протягом року
ПІ — прибуток від впровадження
Рівень прибутковості реалізованої
К9 = ПІ / ВІ
інновації, ВІ — витрати, пов’язані зі
інновацій
створенням інновації
Питома вага нових товарів у річних
ОН — обсяг продаж нових товарів,
К10 = ОН / ОЗ
обсягах продажів у поточному році
ОЗ — загальний обсяг продажів
* Складено автором

здійснювати взаємодію між трьома основними компонентами: ринком, будівельною продукцією і
технологіями, які одночасно повинні забезпечити ефективність, якість, гнучкість, адаптивність,
задоволеність.
ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумок у розгляді зазначеного важливого питання можна стверджувати, що для
управління інноваційною діяльністю підприємств будівельної галузі та розробки системи заходів
щодо організації та реалізації інноваційних проектів необхідно мати достовірну оцінку інноваційного потенціалу виробництва будівельної продукції. Передумовою та важливою складовою
інновації є інноваційний потенціал, тому є вкрай важливим для будівельних підприємств знати і
розуміти теоретичні основи, закономірності процесу формування, підвищення, методи оцінки та
напрями його ефективного використання.
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