
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ В НАУЦІ, ТЕХНІЦІ ТА ОСВІТІ 

264 

УДК 691 

Роженко О. В., к.е.н., доцент кафедри господарсько-правових дисциплін 

Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг, Україна 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

В глобалізаційних умовах господарювання набувають актуальності 

інноваційні шляхи пошуку й використання ресурсів на підприємствах різних 

сфер та галузей, в будівельній зокрема, що спричинене вичерпністю природних 

ресурсів що використовується для виробництва будівельних матеріалів.  

За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), згідно 

з [1], Україна демонструє вищі результати в галузі інноваційних результатів, 

ніж обсяги виробництва. У 2019 році Україна посіла 82-е місце в галузі 

інноваційних інвестицій, що гірше 2018 року та порівняно з 2017 роком. За 

інноваційними результатами Україна займає 36-е місце. Ця позиція гірша, ніж 

2018 року, але краща порівняно з 2017 роком (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Рейтинги України за глобальним індексом інновацій, складено 

автором, згідно з [1] 

 

Інноваційні технології виробництва будівельних матеріалів, які існують та 

постійно розвиваються кількісно й якісно, згруповано за наступними видами 

(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Види інноваційних технології виробництва будівельних 

матеріалів, складено автором згідно [2–4] 
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В Україні, як і в усьому світі, впровадження інноваційних технологій 

виробництва будівельних матеріалів є досить капіталоємним та має 

геополітичні перешкоди щодо їх реалізації, але дослідження і розробки в цій 

вирішують соціальні, економічні, екологічні, техногенні та інші проблеми в 

суспільстві.  

Існуючі впровадження інноваційних технологій виробництва будівельних 

матеріалів в Україні за видами економічної діяльності відносяться до 22-23 

розділів, за ознакою «Джерела використаної сировини» вони відносяться до не 

відновлюваних, тобто використовується сировина, що отримана шляхом 

видобутку і переробки природних матеріалів.  До альтернативних видів 

інноваційних технологій виробництва будівельних матеріалів можна віднести 

технології модульних збагачувальних комплексів, згідно з [5]. 

Модульні збагачувальні комплекси призначені для збагачення териконів і 

техногенних відвалів. Відпрацьовані терикони Криворіжжя - альтернативна 

сировина виробництва будівельних матеріалів, завдяки запропонованій 

інноваційній технології. 

Кожна технологія інноваційного виробництва будівельних матеріалів із 

сукупності існуючих наділена характерними особливостями. Стає очевидним, 

що вітчизняні виробники будівельних матеріалів, для виходу на Європейський 

та світовий ринки все більше потребують впровадження технологій їх 

інноваційного виробництва. 
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