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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

Розглянуто організаційно-економічний механізм як системну модель формування
господарчого комплексу. Визначено основні напрямки взаємодії організаційних факто-
рів та економічних важелів при вирішенні завдань інноваційного розвитку підпри-
ємств комунальної сфери. Розроблено структурну схему взаємозв’язку елементів ор-
ганізаційно-економічного механізму.

Рассмотрен организационно-экономический механизм как системная модель форми-
рования хозяйственного комплекса. Определены основные направления взаимодейст-
вия организационных факторов и экономических рычагов при решении заданий инно-
вационного развития предприятий коммунальной сферы. Разработана структурная
схема взаимосвязи элементов организационно-экономического механизма.

An organizational-economic mechanism as system model of forming of economic complex is
considered. Basic directions of co-operation of organizational factors and economic instru-
ments are certain at the decision of tasks of innovative development of enterprises of commu-
nal sphere. The flow diagram of intercommunication of elements of organizational-economic
mechanism is developed.

Одним з базових елементів формування стратегії розвитку підприємств
комунальної сфери є створення дієвого організаційно-економічного механізму
(OEM), орієнтованого на інноваційний шлях розвитку і здатного забезпечити
ефективність роботи і позитивні кінцеві результати підприємства чи організації.
Універсальних алгоритмів для створення такого механізму не існує, проте мож-
лива розробка загальних принципів, інструментів і стратегій реформування та
стійкого розвитку підприємств на базі поєднання технологічних і організаційних
інновацій.

Проведені дослідження на підприємствах комунальної сфери діяльності
дозволили уточнити характеристики цих об'єктів з позицій готовності до інно-
вацій. По-перше, в цій галузі низька інноваційна активність. По-друге, низькі
темпи оновлення устаткування і технологій пов'язані з дотаційним характером
галузі і низькою інвестиційною привабливістю. По-третє, слабо задіяний чинник
цільового державного впливу на процес інноваційного розвитку підприємств.

Поглиблене розуміння протиріччя між споживанням послуг і їх виробни-
цтвом вимагає уточнення сутності OEM. Під організаційно-економічний механі-
змом розуміємо злагоджену взаємодію організаційної структури підприємства і
управлінських технологій з економікою підприємства та нормами регулювання,
що забезпечує поєднання різних складових потенціалу в цілісну модель реаліза-
ції мети підприємства і задач його розвитку. В цій моделі головний компонент –
взаємодія, а головний результат – економічні параметри. Головні критерії сис-
теми (а відтак і корисності організаційно-економічного механізму) – два: пер-

ший –ефективність використання ресурсів; другий – стійкість господарського
об'єкту до зміни внутрішнього і зовнішнього середовища. У зв'язку з цим особ-
ливого значення набувають сам механізм (його структурна основа) та процесу-
альний порядок, що приводить у рух і об'єднує організаційні та економічні
зусилля і ресурсно-енергетичний потенціал системи в цілому.

В дослідженні розроблена структурна модель ОЕМ, в якій поєднані ін-
ституційний і виробничо-технологічний підходи до ЖКГ.

Доведено, що ОЕМ підприємства повинен функціонувати в режимі реа-
гування на ринкові зміни у тісній взаємодії з нормативними і регулюючими
умовами. Складність і багатогранність такої взаємодії дозволяє говорити про
необхідність постійного вдосконалення наукових підходів до формування
ОЕМ, тим більш в умовах інноваційного розвитку підприємств, а також транс-
формацію організаційно-економічного механізму на основі стратегічних рі-
шень регіонального і галузевого характеру.

Підкреслимо також, що цій механізм не є консервативною конструкці-
єю, а являє собою модель, що трансформується в часі в залежності від ситуа-
ційних умов, під впливом інноваційного тиску технологій виробництва, управ-
ління і оновлених інституційних правил.

Ю.І.МІЗІК, асистент, ХНАМГ

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКИ ДІЇ ЗАГРОЗ ЗАГОСТРЕННЯ
КРИЗИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто проблеми функціонування ЖКГ в умовах кризи. Запропоновано методику
визначення й оцінки дії загроз загострення кризових ситуацій на житлово-
комунальних підприємствах.

Рассмотрены проблемы функционирования ЖКХ в условиях кризиса. Предложена
методика определения и оценивания действия угроз обострения кризисных ситуа-
ций на жилищно-коммунальных предприятиях.

The problems of JKG functioning in the crisis conditions are considered. The methods of
determination and evaluation of intensifying crisis situations threats action is offered in the
housing and utility companies.

Сьогодні перелік проблем, з якими стикаються житлово-комунальні пі-
дприємства на всіх стадіях життєвого циклу, а відповідно, перелік криз, викли-
кані цими проблемами, різнорідні за своєю суттю, характером і ступенем впли-
ву. Вони можуть діяти одночасно та різнопланово, посилюючи або послаблю-
ючи сукупне загострення кризового фінансового стану підприємств ЖКГ. Здій-
снити повний охват і облік їх не можливо, проте актуалізується потреба в їх
систематизуванні, визначенні домінантних загроз появи та загострення кризо-



вих ситуацій на житлово-комунальних підприємствах з метою оцінки і прогно-
зуванню негативних наслідків їх дії.

Формування орієнтовного набору зовнішніх (на рівні житлово-
комунальної галузі) та внутрішніх (на рівні окремих підприємств) загроз здійс-
нюється на основі огляду сучасних літературних джерел і ретроспективного
аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств ЖКГ. З огляду на вели-
кий перелік потенціальних і реальних небезпек, доцільно виділяти групи загроз,
для локалізації або попередження негативного впливу яких можуть бути розро-
блені відповідні типи управлінських рішень, та класифікувати їх в залежності
від функціональної області впливу на діяльність житлово-комунальних підпри-
ємств на такі класи: економічні, фінансові, кадрові, техніко-технологічні, орга-
нізаційно-управлінські. Отриманий великий попередній набір зовнішніх і внут-
рішніх загроз по кожному класу зумовлює необхідність їх ранжування за ступе-
нем важливості та вибір домінантних, які в першу чергу, призводять до загост-
рення кризового фінансового стану підприємств житлово-комунальної галузі.
Для вирішення цього завдання найбільш доцільним застосовувати метод аналізу
ієрархій. Вибір цього методу базується на ряді переваг, які не мають інші мето-
ди, а саме: визначає не тільки ступінь різниці другої загрози від першої, третьої
від другої і першої і т. д., а і місце та вклад кожної загрози в створення кризової
фінансової ситуації; дозволяє оцінити проблему комплексно, вдало поєднуючи в
собі елементи традиційного, експертного та структурного аналізу; володіє до-
сить ефективним і при цьому нескладним математичним апаратом та легко ав-
томатизується; непогано працює з слабоформалізованими та неформалізовани-
ми даними.

Після вибору домінантних загроз необхідно визначити їх індикатори для
подальшого прогнозування наслідків дії. У якості індикаторів домінантних за-
гроз можуть виступати абсолютні, відносні показники та темпи їх приростів.
Під час оцінки можливого синергетичного ефекту від дії комбінації домінантних
загроз проводиться аналіз змін значень індикаторів загроз у той момент часу,
коли відбулося загострення кризових ситуацій на підприємствах ЖКГ або пере-
хід із одного класу кризи до іншого, більш небезпечного. В залежності від хара-
ктеру вихідної інформації про домінантні загрози для прогнозування фінансово-
го стану житлово-комунальних підприємств за наслідками їх дії застосовуються
методи кореляційно-регресійного аналізу та динамічного моделювання. За ре-
зультатами прогнозування наслідків дії домінантних загроз розробляються захо-
ди попередження або локалізації домінантних загроз та критичної комбінації
загроз, виділених раніше. При цьому необхідно розрахувати потенційні втрати
та вартість превентивних заходів з попередження та локалізації. З них втілюва-

тися повинні ті, які при мінімальних затратах обмежених ресурсів та локалізу-
ючи мінімум загроз, відвертає небезпеку переходу житлово-комунального під-
приємства в некерований фінансовий стан. Іншими словами, ці заходи повинні
запобігати виникненню синергетичного ефекту від небезпечної комбінації за-
гроз, виключаючи з неї дію мінімум загроз при мінімальних витрат. Для вирі-
шення цього завдання доцільно застосовувати методи оптимального управлін-
ня.

Таким чином, вихід житлово-комунальних підприємств з затяжної фі-
нансової кризи та покращення їхнього фінансового стану можливо в процесі
реалізації запропонованої методики, яка дозволить визначити домінантні за-
грози виникнення й загострення кризового стану, оцінити їх дію та спрогнозу-
вати тенденції розвитку кризових ситуацій на підприємствах ЖКГ і, як наслі-
док, – підвищити ефективність функціонування житлово-комунальної галузі у
цілому.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В роботі наведені результати досліджень процесу прийняття управлінських рішень
в Україні. Зокрема, виокремлено особливості процесу з урахуванням національних
особливостей функціонування української економіки та розроблені рекомендації сто-
совно удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на підприємствах
України.

В работе приведены результаты исследований процесса принятия управленческих
решений в Украине. В частности, выделены особенности процесса с учетом нацио-
нальных особенностей функционирования украинской экономики и разработаны
рекомендации по усовершенствованию процесса принятия управленческих решений
на предприятиях Украины.

In work the results of researches in conditions of Ukrainian economy are led. In particular,
process features are selected for the Ukrainian economy. Recommendations on the improve-
ment of decisions making process on the Ukrainian enterprises are developed.

Умови сучасного ринкового середовища, що динамічно розвивається,
висувають високі вимоги до швидкості та якості прийняття управлінських рі-
шень ОПР (особою, що приймає рішення) на всіх рівнях управління організаці-
єю. Незважаючи на достатньо широкий спектр методів та методик прийняття
управлінських рішень, менеджери різних країн використовують різні підходи
до прийняття подібних рішень, що зумовлено національними та ментальними
особливостями кожної країни 1.


