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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.
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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-


