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"КНТК МЕРек" ЯК СУЧАСНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС 

Підприємництво у будь-якій державі виконує особливу функцію в економіці і народному 

господарстві, оскільки забезпечує оновлення й перетворення економіки, створює інноваційне середовище, 

стає силою, котра прискорює рух економіки по шляху ефективного використання всіх факторів 

суспільного виробництва. 

Правові основи й організаційні форми мають забезпечувати ефективне функціонування 

підприємницьких структур у ринковій економіці. Вони визначають «правила гри» і створюють умови для 

розвитку різних форм організації бізнесу. 

Чинне законодавство в Україні забезпечує формування різних типів об'єднань підприємств. 

Об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше 

підприємств із метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних 

економічних та соціальних завдань. 

Господарська організація утворюється підприємствами на добровільних засадах або за рішенням 

органів, які відповідно до господарського законодавства та інших законів мають право утворювати 

об'єднання підприємств. В склад таких організацій можуть входити підприємства, утворені згідно із 

законодавством інших держав. 

Об'єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові об'єднання. 

Господарське законодавство визначає види таких об'єднань. Залежно від порядку заснування 

об'єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об'єднання або як державні чи комунальні 

господарські об'єднання. 

Господарське об'єднання – об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств незалежно 

від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність. 

Державне (комунальне) господарське об'єднання – об'єднання підприємств, утворене державними 

(комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або у визначених законом 

випадках рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що 

утворюють об'єднання), або за рішенням компетентних органів місцевого самоврядування. 

Утворюватися господарські об'єднання можуть як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та 

інші об'єднання. 

Корпорація – це договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і 

комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, делегувавши окремі повноваження та централізоване 

регулювання діяльності кожного з учасників органам управління. 

Державні й комунальні господарські об'єднання функціонують переважно у формі корпорації або 

концерну, незалежно від найменування об'єднання (комплекс, комбінат, трест тощо). 

Відповідно до мінливих соціально-економічних умов життя в міському організмі закономірно 

відмирають старі тканини й народжуються нові, тому відновлення міст відбувається послідовно, шляхом 

заміни застарілих матеріальних фондів і поступового перетворення на цій основі планувальної структури 

в цілому або її окремих елементів. Метою реконструкції й реставрації архітектурно-містобудівної 

спадщини є збереження композиційних і естетичних особливостей історичного міського середовища. 

Містобудівна реконструкція – це цілеспрямована діяльність по зміні містобудівної раніше сформованої 

структури, що обумовлено потребами розвитку та вдосконалювання. Поняття реконструкції міст має 

двоякий сенс. З одного боку, воно відбиває процес розвитку поселень, вдосконалення їхньої просторової 

організації, що має тривалий час. З іншого боку, це – матеріальний результат, стан забудови на даний час. 

Тільки зрозумівши ці сторони реконструкції в їхньому взаємозв'язку, можна правильно підійти до оцінки 

завдань і встановити методи перебудови міст. Реконструкція – безперервний процес, що проходить у 

кожному місті по-різному залежно від попереднього росту й сучасних вимог. Це визначає значення міста 

як історичного явища, у якому переплітаються різні епохи, так в сучасному міському організмі безупинно 

змінюються його складові [1]. 



У містобудуванні проявляється тенденція до інтеграції, як у сфері матеріального виробництва, так і 

в сфері керування. Розширене відтворення вимагає подальшого підвищення рівня поділу праці, 

концентрації й спеціалізації будівельного виробництва, інтенсифікації обміну результатами виробничо-

господарської діяльності. 

У якості однієї з перспективних форм інтеграції виступають у містобудівній структурі різні 

комплекси. У процесі формування планів соціального й економічного розвитку великих міст все частіше 

складається ситуація, коли для підвищення ефективності використовуваних ресурсів потрібна не просто 

концентрація зусиль, але й нові прогресивні форми організації будівельного виробництва. Нами 

пропонується створити корпоративні комплекси, що мають різні масштаби, цілі, структуру (у 

містобудівній реконструкції – Корпоративні науково-технічні комплекси містобудівної 

енергореконструкції "КНТК МЕРек") [2…4]. 

Провідною ознакою доцільності застосування координаційних принципів керування виступає 

спільність господарських цілей і завдань, що вимагає тісної виробничої кооперації галузей. 

З позицій методології керування КНТК МЕРек є економічним об'єктом нового класу, що отримав 

назву інтеграційного. Його специфіка випливає з його комплексності, що припускає: 

а) високий рівень збігу інтересів основних виробничих організацій, що входять у КНТК МЕРек при 

збереженні галузевої приналежності й відповідного включення її в галузеві системи планування, 

фінансування, матеріально-технічного постачання й керування;  

б) взаємозв'язок господарської діяльності, що визначає їхню залежність у досягненні як власних, так 

і галузевих цілей, що формують даний комплекс;  

в) територіально обумовлена соціально-економічна єдність, яка неможлива без здійснення 

погодженої економічної політики, вільної від адміністративних обмежень. 

Такі самі загальні особливості які свідчать про те, що при організації керування КНТК МЕРек не 

можна лише пристосовувати діючий господарський механізм, необхідний пошук нових форм і методів. 

По суті, головна проблема сьогодні – це забезпечення координації в діяльності органів керування різних 

ланок і рівнів будівельної галузі. Найчастіше пропонують їх об'єднати "під загальним дахом". Але такі 

структури занадто громіздкі, важкі в керуванні, та й не завжди реалізовані на практиці, особливо в 

будівництві. Необхідно в такий спосіб організувати учасників КНТК МЕРек, щоб вони, реалізуючи власні 

цілі, досягали б і загальних результатів. Такий механізм є – це координація. Цілісність КНТК МЕРек 

надає не стільки просторова організація, скільки той кінцевий результат – продукт виробництва 

реконструкції, що будівельниками й створюється. Зараз, коли робиться "натиск" на економічні важелі 

керування, уроки зневаги координаційним керуванням стосовно первинних економічних осередків 

необхідно враховувати. 

На законодавчому рівні в Одесі діють: Програма підтримки інвестиційної діяльності на території 

міста Одеси на 2016…2018 роки, прийняття якої обумовлено необхідністю створення умов для активізації 

інвестиційної діяльності, спрямованої на поліпшення середовища для ведення ділової та економічної 

діяльності, покращення загальних макроекономічних показників, як наслідок забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку міста Одеси; та Комплексна Програма розвитку будівництва у місті 

Одесі на 2013…2018 роки, що спрямована на вирішення таких основних проблемних питань 

містобудівної сфери міста Одеси, як розвиток житлового будівництва, а також оновлення технічного 

стану об’єктів соціально-побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури. 

Щоб успішно розвивати КНТК МЕРек треба враховувати зміни в системі керування міським 

господарством, і кардинальні зміни в економіці, що склалися. Особливо це стосується проблеми із 

прискоренням технічного відновлення сфери виробництва будівельних матеріалів. 
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