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МАРКЕТИНГ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ

Анотація
«Маркетинг у житловому будівництві – робота, присвячена аналізу використання сучасних маркетингових 
технологій у просуванні будівельної продукції, вивченню способів впливу на споживачів на ринку житла, а саме 
розробці програми стимулювання збуту з комплексним використанням сучасних комунікаційних технологій. 
У процесі просування продукції житлового будівництва на різних етапах найбільш доцільно використовувати 
наступні елементи marketing-mix: директ-маркетинг, sales promotion та особистий продаж. 
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MARKETING IN HOUSING

Summary
«Marketing in housing – the work is devoted to analysis of the use of modern marketing techniques in promoting 
construction products, learn how to influence consumers in the housing market, namely the development of programs 
to promote sales of integrated use of modern communication technology. During the promotion of housing at different 
stages most appropriate to use these elements marketing-mix: direct marketing, sales promotion and personal selling.
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
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Розглядаються підходи до визначення інноваційного потенціалу підприємства та основні його складові. Виявленні 
основні завдання інноваційного менеджменту. Досліджуються проблеми управління інноваційним потенціалом 
підприємства. Розглядається процедура управління інноваційним потенціалом та формування інноваційної стратегії 
на підприємстві. Пропонуються методичні рекомендації з оцінки та управління інноваційного потенціалу.
Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційна стратегія, сталий розвиток, підприємство.

Постановка проблеми. На процес формування 
інноваційної системи впливає рівень іннова-

ційного потенціалу підприємства, тобто його мож-
ливості в досягненні поставлених цілей. Реалізація 
цих цілей виступає як один із способів отримання 
високого прибутку, збільшення конкурентних мож-
ливостей на ринку, рішення проблеми виживання 
і конкретно кризової проблеми. Підприємство тим 
успішніше уникає кризові ситуації, чим більший 
його інноваційний потенціал та чим ефективніше їм 
управляють. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останні роки з'явилася низка вітчизняних і за-

рубіжних публікацій, присвячених правовим, ме-
тодологічним, методичним і практичним аспектам 
інноваційного менеджменту. Із зарубіжних авто-
рів можна виділити – С. Ю. Глазьєва, П. Друкера,  
В. Ландика, Й Шумпетера, А. Хемілтона та ін. До 
вітчизняних авторів, які досліджують дану про-
блему, можна віднести Е. А. Божко, В. Н. Гавву,  
А. В. Гриньова, Н. С. Краснокутську, А. С. Федо-
ніна, І. Н. Рєпіна, А. І. Олексюка, Ю. П. Морозова,  
Н.Ю. Круглову, С.Д.Ільенкову та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Разом з тим, широке коло питань, 
пов'язаних з удосконаленням управління іннова-
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ційним потенціалом промислових підприємств не 
отримали досі достатньо повного й системного рі-
шення. Сьогодні серед дослідників не існує єдності 
в розумінні сутності, структури та методів оцінки 
інноваційного потенціалу.

Мета статті є розробка та апробація науково 
обґрунтованих методичних рекомендацій та пропо-
зицій щодо вдосконалення управління інноваційним 
потенціалом промислових підприємств.

Основний матеріал. Інноваційний потенціал 
може бути великий з кількісної точки зору, тобто 
включати в себе значні матеріально-технічні, ін-
формаційні та трудові ресурси, але при цьому мати 
низький якісний рівень і в силу цього не чинити на 
економічний розвиток істотного позитивного впли-
ву. Отже, може мати місце ситуація, коли наявність 
значного інноваційного потенціалу супроводжуєть-
ся порівняно низькою інноваційною активністю гос-
подарюючого суб'єкта економічної системи, що обу-
мовлює, таким чином, низький рівень використання 
інноваційного потенціалу. Таким чином, інновацій-
ний потенціал є похідним від базових ресурсних по-
тенціалів (виробничого, технологічного, природного, 
фінансового) і може успішно реалізовуватися тіль-
ки інноваційно-активними учасниками ринкових 
відносин, тобто в ході саме інноваційного розвитку 
підприємства.

Інноваційний потенціал залежить від наявнос-
ті науково-дослідних, проектно-конструкторських, 
технологічних організацій, експериментальних ви-
робництв, досвідчених полігонів, навчальних закла-
дів, персоналу та технічних засобів цих організацій.

Успіх підприємства залежить не тільки від ви-
ключно вдалою ринкової кон'юнктури, але, у все 
більшій мірі, від своєчасної та об'єктивної оцінки 
і освоєння інноваційного потенціалу підприємства. 

Тому в основі сучасних методів управління ле-
жать не тільки організаційно- технологічний під-
хід, а й інноваційний підхід, які враховують такі 
тенденції розвитку інноваційної управлінської 
думки, як [6]:

- інтернаціоналізація менеджменту;
- зростання міжнародної конкуренції; 
- орієнтація на такі цінності, як економічна і со-

ціальна ефективність, реалізацію потенціалу пра-
цівника і системи, зростаюча готовність до нововве-
день, підвищення якості трудового життя; 

- поєднання різних типів систем управління як 
жорстко регламентованих, так і заснованих на вну-
трішній свободі людини, як фахівця, так і керівника.

Загальне прискорення економічного розвитку 
світового ринку вимагає інших підходів до оцінки 
можливостей ефективного функціонування підпри-
ємства. Однією з таких можливостей є наявність ін-
новаційного потенціалу у підприємства і його швид-
ка реалізація. 

Реалізація інноваційного потенціалу не може 
відбуватися випадково, без цілеспрямованого впли-
ву та управління цим процесом. Тому слід визна-
ти, що є щонайменше два завдання, що стоять пе-
ред підприємством: оцінка цього потенціалу і його 
швидка реалізація. Для оцінки потенціалу пропо-
нується відповідна система показників, а для його 
реалізації необхідні:

- озробка системи модулів змін, що відобража-
ють дійсні зрушення в інноваційному потенціалі; 

- поділ каталогу інноваційних проблем на блок 
перспективних і поточних завдань на підприємстві;

- розробка системи взаємодії персоналу при ви-
рішенні поточних та інноваційних завдань;

- розробка системи інформації про управлін-
ня впровадженням і його ефективності з позицій 

беззбитковості на різних стадіях життєвого циклу 
інновацій;

- формування системи цільових показників інно-
ваційної діяльності. 

Для вирішення зазначених завдань необхідно 
ввести поняття життєвого циклу інновацій. Відзна-
чимо, що концепція життєвого циклу зазвичай роз-
глядається локально і поширюється на виробництво 
і попит, що не дозволяє повною мірою оцінити і по-
єднати тимчасові рамки розробки та впровадження 
тих чи інших досягнень з реальностями ринкового 
середовища.

Інновації, як і будь-який інший фактор виробни-
цтва і його результат, проходить всі стадії життєвого 
циклу, потребують витрат і термінів реалізації. Тому 
в контексті загальних економічних вимог необхідно 
визначити основні цільові показники за функціями 
інноваційної діяльності: виробництво, продажу, пер-
сонал, фінанси та ін. та термінів їх досягнення. 

Цільові показники оцінки інновацій включають 
в себе такі показники, які характеризують ступінь 
оновлення факторів виробництва та виробленого 
продукту, відображають зростання конкуренто-
спроможності виробництва в цілому, прискорення 
процесу виробництва і відносну економію ресурсів. 

До них відносяться:
- показники використання матеріалів і сировини 

на одиницю продукції, 
- показники продуктивності праці і їх зміна при 

переході від стадії розробки та впровадження до 
стадії освоєння в процесі виробництва, 

- показники зарплатоемкості і трудомісткості 
продукції за стадіями життєвого циклу, 

- показники використання оборотних коштів, 
- показники оновлення та використання осно-

вних фондів. 
Доцільний розгляд системи показників іннова-

ційного потенціалу за функціями управління:
з виробництва:
- рентабельність продукції (за видами); 
- співвідношення планових і фактичних витрат 

на виробництво;
- співвідношення змінних витрат за планом і 

фактично; 
- дотримання графіка виробничого процесу;
- початкова сума і частка постійних витрат у 

вартості одиниці продукції. 
по закупкам:
- оступність факторів виробництва;
- обсяг закупівель за графіком; 
- витрати на одиницю закупівель;
- розмір прибутку по відношенню до витрат на 

закупівлі; 
- відсутність претензій по закупкам; 
- якість закуповуваних ресурсів, їх відповідність 

міжнародним стандартам;
- забезпечення ознак новизни готового виробу.
з маркетингу:
- сума прибутку по відношенню до комерційних 

видатках; 
- частка ринку, контрольована фірмою; 
- характеристики сегментів ринку з нових това-

рів (динамічність, прибутковість, масштаб, термін 
освоєння). 

з фінансів: 
- сума чистого прибутку в розпорядженні фірми; 
- чистий прибуток на рубль обсягу продажів; 
- чистий прибуток по відношенню до витрат на 

виробництво;
- чистий прибуток по відношенню до суми інвес-

тованого капіталу;
- чистий прибуток на одиницю товару;
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- чистий прибуток на рубль активів;
- оборотність капіталу;
- оборотність активів;
- оборотність поточних активів;
- оборотність дебіторської заборгованості;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт покриття; 
- сума власних оборотних коштів;
- коефіцієнт забезпеченості власними оборотни-

ми засобами;
- інші показники фінансового стану. 
з продажу:
- обсяг продажів, що припадає на одного праців-

ника служби збуту;
- прибуток на рубль комерційних витрат;
- прибуток на карбованець витрат на рекламу;
- темпи зростання обсягу продажів по ринках 

збуту;
- точка беззбитковості обсягу продажів;
- обсяг продажів за попередніми замовленнями;
- обсяг цільових продажів [1, 2].
По кожному етапу здійснення інновацій розра-

ховуються вищеперелічені показники, порівнюється 
фактичне їх значення з планованим, і за результа-
тами відхилення виявляються причини відхилень. 
На підставі виявлених причин розробляються захо-
ди щодо їх усунення, що є складною управлінською 
завданням. Наприклад, багато проблеми пов'язані з 
персоналом. Тому визначається ступінь підготовле-
ності персоналу до роботи в умовах дефіциту часу 
здійснення інновацій, визначається виконання робо-
чими планових норм і нормованих завдань, дотри-
мання основних параметрів виробничого процесу.

Для виявлення місця неузгодженості в досягнен-
ні цільових показників за інноваційними проектами 
повинна бути дана експертна оцінка роботі осно-
вних підрозділів та оцінка можливості реалізувати 
нововведення власним персоналом. При цьому не 
можна нехтувати американським досвідом, засно-
ваним на звільненні працівника, що не відповідає 
пропонованим вимогам з подальшим залученням 
необхідного фахівця із зовнішніх джерел. При опо-
рі на власні сили зручним виявляється японський 
варіант управління, заснований на підготовці, пе-
репідготовці та навчанні персоналу роботі в нових 
умовах. Визначається рівень розуміння персоналом 
цілей підприємства і конкретних завдань підрозді-
лів і кожного менеджера. Розробляється структура 
управління нововведенням з відділенням поточних 
завдань від завдань впровадження нововведення.

Для здійснення інновацій необхідно систематич-
не інформування вищих керівників і виробничий 
персонал про хід впровадження і про освоєння тех-
нології робіт, докладний аналіз діяльності по збуту, 
інвентаризація слабких місць, аналіз виробничих 
витрат, оцінка тенденцій розвитку підприємства з 
позицій нововведення. Набір оперативних інстру-
ментів для прискорення впровадження нововведен-
ня може бути наступним:

- зони пошуку чинників, що перешкоджають до-
сягненню успіху нововведення, 

- оперативне планування по цехах, дільницях, 
видами товару (з виробництва), 

- оперативне планування збуту товару, 
- аналіз слабких місць в організації, 
- аналіз слабких місць у технології, 
- аналіз слабких місць у менеджменті, 
- аналіз слабких місць у збуті товару, 
- розрахунки ефективності виробництва і збу-

ту товару на основі сум покриття, планування цін, 
планування витрат; 

- виявлення зон перешкод нововведенню, 

- внутрішні фактори успіху і невдач (класифіка-
ція і виявлення) [4, 5].

Основні фактори обмеження особистої ефектив-
ності керівника, серед яких невміння керувати со-
бою; неясні особисті цінності та цілі; зупинене само-
розвиток; недолік навичок вирішення інноваційних 
проблем інноваційними методами; брак творчого 
підходу; невміння впливати на людей; недостатнє 
розуміння особливостей праці керівника інновацій-
ними проектами та організаціями; слабкі навички 
керівництва; невміння навчати людей; низька здат-
ність формувати колектив. 

Виходячи з наведених міркувань, можна зро-
бити висновок про комплексний характер іннова-
ційності підприємства. На завершення ланцюга 
логічних міркувань дамо визначення інноваційного 
потенціалу. 

Інноваційний потенціал – це здатність розгля-
нутого об'єкта реального сектора забезпечити до-
статню ступінь оновлення факторів виробництва, 
їх комбінацій в технологічному процесі продукту, 
що випускається, організаційно – управлінських 
структур та корпоративної культури. 

Інноваційний потенціал як розрахунковий пара-
метр оцінюється показниками двох рівнів. Показник 
першого рівня – наукоємність. У даному випадку 
інноваційність компанії оцінюється як відношення 
витрат на НДДКР до обсягу продажів або як від-
ношення чисельності зайнятих у НДДКР до загаль-
ної чисельності зайнятих. Цей показник відносить-
ся до досить жорстким. До наукомістким відносять 
ті фірми, у яких зазначений показник перевищує 
4-5%. Статистичні дані свідчать про те, що показ-
ники наукоємності в найбільших компаній лідерів 
(«Сіменс», «Хитати») не перевищує 10%.

Зважаючи на той факт, що в Україні на рівні 
підприємств в першу чергу відбулися втрати і руй-
нування ланок НДДКР, показники першого рівня 
для оцінки інноваційного потенціалу використаний 
проблематично. Середні та низькі конкурентні по-
зиції не дозволяють здійснювати навіть захисні 
НДДКР, а для проведення довгострокових НДДКР, 
що підтримують наступальну стратегію, у підпри-
ємств вже немає ні матеріально – технічної, в т.ч. 
складної лабораторно – експериментальної бази, ні 
кадрових і фінансових ресурсів.

У цих умовах при оцінці інноваційного потенці-
алу доцільно перейти до використання показників 
другого рівня.

Показники другого рівня характеризують аль-
тернативи проведення НДДКР власними силами. 
Дана стратегія дуже актуальна для підприємств, 
що виробляють предмети споживання, що знахо-
дяться під впливом сезонних коливань попиту і 
швидких змін споживчих переваг.

Інноваційний потенціал комплексно характери-
зує можливості будь-якого підприємства здійсню-
вати інноваційну діяльність. Саме тому управління 
інноваційним потенціалом є однією з найважли-
віших задач для будь-якого підприємства, адже 
ефективність діяльності на ринку в умовах жор-
сткої конкурентної боротьби залежить перш за все 
від спроможності нарощувати й активно використо-
вувати організаційні, технічні, маркетингові та інші 
інноваційні можливості, які складають інноваційний 
потенціал.

У сучасних умовах основним засобом підтримки 
високих темпів розвитку й досягнення необхідно-
го рівня прибутковості суб’єктами господарювання 
стає постійне впровадження ними інновацій. Тому 
підприємствам в Україні слід приділяти більшу 
увагу вивченню питань сутності та складових влас-
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ного інноваційного потенціалу. До того ж, успішне 
управління інноваційним потенціалом у сучасних 
умовах слід розглядати як умову забезпечення ви-
сокого рівня конкурентоспроможності підприєм-
ства, а отже власне його існування.

Таблиця 1
Підходи до управління інноваційним потенціалом

Про-
цесний 
підхід

трактує управління як серію безпосередніх 
взаємопов'язаних дій. Ці дії, кожна з яких 
сама по собі вже є процесом, значною мірою 
визначають інноваційний потенціал. Кожна 
управлінська функція – це також процес. 
Отже, процес управління являє собою суму 
всіх функцій управління інноваційним по-
тенціалом.

Сис-
тем-
ний 
підхід

Згідно з системним підходом керівник має 
розглядати інноваційний потенціал як су-
купність взаємопов'язаних елементів, таких 
як люди, структура, завдання, технологія, 
що орієнтовані на досягнення певних цілей і 
тісно переплетені з зовнішнім світом.

Ситуа-
ційний 
підхід 

ґрунтується на тому, що пріоритетність 
методів управління визначається ситуаці-
єю. Через те що існує безліч факторів як 
у самій організації, так і у зовнішньому 
середовищі, не існує єдиного «кращого» ме-
тоду управління. Щодо конкретної ситуації 
найефективнішим є той, що найбільш повно 
відповідає її суті.

Ре-
сурс-
ний 
підхід

в межах такого підходу приділяється вели-
ка увага специфічним для організації ресур-
сів і компетенцій в контексті її конкурент-
ного середовища.

Необхідною складовою дослідження інновацій-
ного потенціалу підприємства є: проведення аналі-
зу понятійно-категоріального апарату інноваційного 
менеджменту; визначення та систематизація факто-
рів, що впливають на формування та реалізацію ін-
новаційного потенціалу підприємства; ідентифікація 
особливості інноваційної діяльності; формульовано 
теоретичної основи комплексної оцінки інновацій-
ного потенціалу підприємства; розробка методики 
загальної діагностики інноваційного потенціалу, яка 
дозволяє виявити його поточний стан і пріоритети 
інноваційної діяльності на підприємстві.

Управління інноваційним потенціалом спрямо-
ване на його максимальне використання і розвиток. 
Метою управління інноваційним потенціалом є ак-
тивізація інноваційної діяльності всіх суб'єктів гос-
подарювання, що функціонують на даній території. 
Органи управління створені для реалізації даної 
мети за допомогою виконання наступних завдань: 
систематичне втілення в життя заходів по розробці 
нововведень, впровадження нововведень в повному 
обсязі та відповідно з нормативно-правовими доку-
ментами та стандартами. Ці завдання повинні вхо-
дити в посадові обов'язки керівників підприємств.

Існує велика кількість методологічних підхо-
дів до управління. По мірі того як науково-техніч-
ні нововведення ставали більш значимими, з тим і 
представники управлінської думки почали глибше 
усвідомлювати існування зовнішніх по відношенню 
до організації факторів. Для цієї мети були розро-
блені нові підходи дослідження науки та практики 
управління: системний, ситуаційний, процесний, 
ресурсний (Таблиця 1).

Не менш важливою підсистемою управління ін-
новаційним потенціалом підприємства, є управління 
інформаційними ресурсами, яке включає в себе дії, 
необхідні для забезпечення своєчасного отримання, 
збору, поширення, збереження та кінцевого розміщен-
ня інформації. Планування інформаційного зв'язку пе-
редбачає визначення інформаційних і комунікаційних 
потреб усіх зацікавлених осіб підприємства.

Висновки. Недолік або відсутність окремих еле-
ментів інноваційного потенціалу свідчать про необ-
хідність їх попереднього нарощування і розвитку. 
Розвиток інноваційного потенціалу підприємства 
сфери послуг може здійснюватися тільки за раху-
нок розвитку складових його компонентів.

Підприємству необхідно нести витрати на пере-
дачу та зберігання тільки такої інформації, яка буде 
сприяти успіху на ринку, або відсутність якої може 
привести до невдачі в реалізації стратегії. Для забез-
печення цього необхідно чітко розподілити обов'язки 
щодо надання, зберігання та відбору необхідних ін-
формаційних ресурсів. важливість управління ін-
формаційними ресурсами підприємства пояснюється 
тим, що саме наявність інформації та ефективність 
її використання значною мірою визначає здатність 
підприємства продукувати інновації.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Рассматриваются подходы к определению инновационного потенциала предприятия и основные его складови. Ви-
явлены основные задачи инновационного менеджмента. Исследуются проблемы управления инновационным по-
тенциалом предприятия. Рассматривается процедура управления инновационным потенциалом и формирования 
инновационной стратегии предприятия. Предлагаются методические рекомендации по оценке и управлению инно-
вационного потенциала.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная стратегия, устойчивое развитие, предприятие.

Efimova S.А.
Dnepropetrovsk National University named after O. Gonchar

INNOVATION POTENTIAL MANAGEMENT IN ENTERPRISE

Summary
Approaches to determining the innovative potential of the company and its main components. Identifying the main 
tasks of innovation management. The problems of innovation potential management in enterprise are investigated. 
The procedure of innovative strategy formation at the enterprise is and of innovation potential management. Some 
systematic recommendations to evaluate innovation potential are proposed and innovation potential management.
Keywords: innovation potential, innovation strategy, sustainable development, enterprise.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА  
В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Жуковська О.А., Мойсеєнкова Д.А.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»

Сучасна економічна ситуація в країні спричинила зростання кредитних ризиків, пов'язаних з неповерненнями 
кредитів. Одним із способів зниження кредитних ризиків є застосування скорингових технологій, що дозволяють 
швидко оцінювати кредитоспроможність потенційних позичальників, на основі їх анкетних даних і кредитних історій. 
Тому в статті було розглянуто основні види скорингу, що використовуються в сучасній банківській системі. Проведе-
но аналіз скорингових моделей, на основі якого було виявлено переваги та недоліки кожної. Та було запропоновано 
найоптимальнішу скорингову модель, яка включає в оцінку ще й зовнішні характеристики.
Ключові слова: оцінка кредитоспроможності, скоринг, скорингові моделі, Application – скоринг, Behavioral – скоринг.

Постановка проблеми. У нинішній час банків-
ська сфера є невід’ємною частиною економі-

ки. Саме завдяки розвитку банківської системи фі-
зичні та юридичні особи можуть брати кредити на 
більш вигідних умовах. Однак разом зі збільшенням 
попиту та пропозиції на позичковий капітал більш 
гостро постає питання адекватної оцінки кредито-
спроможності потенційних позичальників. 

На даний момент для оцінки кредитоспромож-
ності фізичних осіб дуже широко використовується 
кредитний скоринг – математична модель оцінки 
кредитного ризику, яка на основі аналізу набору 
характеристик позичальника дозволяє визначи-
ти його спроможність повернути кредит. Точність 
оцінки важлива, тому найчастіше в банках вико-
ристовують декілька скорингових моделей, що охо-
плюють різні набори характеристик. Тому набу-
ває актуальності більш детальне вивчення методів 
оцінки кредитоспроможності позичальника та ме-
тодів поєднання цих моделей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про 
актуальність даного напрямку досліджень та засто-

сування cкорингу для оцінки кредитоспроможнос-
ті позичальника свідчить зацікавленість ним серед 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Провідне місце 
серед них належить західним науковцям, зокрема 
варто відмітити наступних науковців: С. А. Брю,  
Э. Гілла, Дж. К. Гелбрейта, Е. Дж. Доллана,  
Дж. М. Кейнса, Р. Коттер, К. Р. Макконелла, Е. Ріда, 
Е. Роде, П. Самуельсона, Р. Сміта, М. Шрайнера, 
М. Фрідмена, Л. Харріса. Велику цінність представ-
ляють собою дослідження зарубіжних вчених щодо 
проблем кредитування в умовах ринкової еконо-
міки. Це наукові праці М. Шрайнера, Д. Дюринга,  
Е. Альтмана та інших. Розгляд цих праць вияви-
ло необхідність систематизувати існуючий процес 
прийняття остаточного кредитного рішення в ситу-
ації протиріч, коли коли рішення скорингових мо-
делей банку відрізняються.

В вітчизняній літературі розглянуті лише окре-
мі питання кредитування. Найбільш відомі з них є 
роботи таких вчених, як З. В. Атласа, М. С. Атлас, 
Н. И. Валенцевої, B. C. Геращенко, В. А. Зайден-
варга, B. C. Захарова, Ю. І. Кашина, Л. И.Количева,  


