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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ 

ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

У світі сучасних технологій достатньо способів для пізнання і, 

відповідно, для створення та впровадження чогось нового в різних 

областях. Найбільший інтерес представляє питання про впровадження у 

виробництво будівельних матеріалів тих інновацій, які сприятимуть 

удосконаленню економічного механізму розвитку виробництва. 

Інновація (від лат. innovation – нововведення, зміна, оновлення) – це 

комплексний процес створення, розповсюдження і використання нової ідеї, 

яка сприяє підвищенню ефективності роботи підприємства. При цьому 

інновація це не просто об'єкт, впроваджений у виробництво, а об'єкт, 

успішно впроваджений, що приносить прибуток у результаті проведеного 

наукового дослідження або зробленого відкриття, якісно відмінний від 

попереднього аналога. Підприємство, яке впроваджує продуктові або 

процесні інновації, незалежно від того, хто був автором інновації 

(працівники даної організації або зовнішні агенти) є інноваційним. 

Інноваційна діяльність – це комплекс наукових, технологічних, 

організаційних, фінансових і комерційних заходів, спрямованих на 

комерціалізацію накопичених знань, технологій та обладнання. 

Інноваційна діяльність пов'язана з трансформацією результатів наукових 

досліджень в нові або вдосконалені продукти і технологічні процеси. 



Кінцевим результатом інвестиційної діяльності є успішне впровадження 

цих розробок на ринку і отримання від них належного прибутку. 

У сучасному будівництві методи управління базуються на уявленнях 

про них як про великі організаційно-економічні та фінансові системи. При 

їх описі в якості базових використовуються поняття «господарський 

механізм», «економічний механізм» «організаційно-економічний 

механізм», «фінансовий механізм» і т.п. Господарський механізм 

визначається як сукупність економічних структур, інститутів, форм і 

методів господарювання; служить ув'язці та узгодженню суспільних, 

групових і приватних інтересів, що забезпечує функціонування і розвиток 

національної економіки. 

Організаційно-економічний механізм найчастіше розкривається 

через визначення сутності управління за допомогою понять «система» і 

«сукупність». Створений організаційно-економічний механізм управління 

малим підприємством не підходить для управління підприємством, що 

працює у регіональному масштабі, великою корпорацією або управління 

регіоном. Будь-який організаційно-економічний механізм це певна 

сукупність або послідовність економічних явищ. Важливо відзначити, що 

будь-економічний механізм потребує організаційної, розпорядчої 

діяльності, координації зусиль працівників окремих підрозділів, окремих 

функцій, окремих елементів керованої системи. Формування і розвиток 

економічних механізмів завжди пов'язаний з функціонуванням різних 

організаційних систем. 

Одна з основних галузей вітчизняної промисловості - виробництво 

будівельних матеріалів вимагає значного фінансування розробок і 

впровадження інноваційних рішень в цю галузь. У виробництві сучасних 

будівельних матеріалів став спостерігатися постійний ріст, який 

збільшується з кожним роком. Це пов'язано з тим, що замовник потребує 

будівельних послуг та якісного ремонту, який відповідає сучасним 



вимогам. Використання нових розробок в області будівельних матеріалів 

допомагає виконувати роботи будь-якого рівня складності. 

Науковий і технічний прогрес у виробництві будівельних матеріалів 

міцно ґрунтується на новітніх зарубіжних технічних розробках, а головне, 

на закупівлі імпортного обладнання. Розвиток підприємств, що займаються 

виробництвом сучасних екологічних будівельних матеріалів, дозволить 

вивести будівельну галузь на якісно новий рівень. 


