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Кондратенко Н. О., Гусак Ю. В. підходи до формування механізму державного регулювання  
організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі

У статті проаналізовано існуючий стан підприємств машинобудівної галузі національного господарства України у контексті організаційно-ресурсного забезпе-
чення. Визначені певні проблеми, які якісно впливають на діяльність машинобудівних підприємств. Запропоновано структуру механізму державного  регулювання 
організаційно-ресурсного забезпечення на підприємствах машинобудівної галузі. Виділено теоретичні підходи до формування та вдосконалення механізму регулю-
вання організаційно-ресурсного забезпечення та основні організаційно-економічні напрями економії матеріальних ресурсів, які пов’язані з комплексною та ефектив-
ною переробкою сировини та оптимальним використанням відходів, тобто вторинних ресурсів. Визначено необхідність розробки комплексних цільових програм 
щодо раціонального та ефективного використання ресурсів. Доведено необхідність формування механізму державного регулювання організаційно-ресурсного за-
безпечення машинобудівної галузі на основі науково обґрунтованих підходів, який сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції.
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государственного регулирования организационно-ресурсного  
обеспечения машиностроительной отрасли

В статье проанализировано существующее состояние предприятий маши-
ностроительной отрасли национального хозяйства Украины в контексте 
организационно-ресурсного обеспечения. Выделены определенные проблемы, 
которые качественно влияют на деятельность машиностроительных пред-
приятий. Предложена структура механизма государственного регулирования 
организационно-ресурсного обеспечения на предприятиях машиностроитель-
ной отрасли. Выделены теоретические подходы к формированию и усовершен-
ствованию механизма регулирования организационно-ресурсного обеспечения 
и основные организационно-экономические направления экономии материаль-
ных ресурсов, которые связаны с комплексной и эффективной переработкой 
сырья и оптимальным использованием отходов, т. е. вторичных ресурсов. 
Определена необходимость разработки целевых программ по рациональному 
и эффективному использованию ресурсов. Доказана необходимость формиро-
вания механизма государственного регулирования организационно-ресурсного 
обеспечения машиностроительной отрасли на основе научно обоснованных 
подходов, который будет способствовать повышению конкурентоспособно-
сти отечественной продукции.
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Cьогодні сучасні ринкові умови, існуюче конку-
рентне середовище, обмеженість ресурсів та їх 
здорожчання примушують керівників вітчизня-

них підприємств для пошуку нових, більш ефективних 
форм господарювання та використання більш заощадли-
вих ресурсів у процесі виробничо-господарчої діяльності. 
Тому вкрай важливим для ефективного функціонування 
підприємств галузей національного господарства Украї-
ни є формування і раціональне використання ресурсного 
забезпечення для кожної сфери його діяльності. 

Питання організаційного та ресурсного забезпе-
чення як найважливішої умови життєдіяльності підпри-
ємств та організацій вивчалася багатьма вітчизняними 
та закордонними вченими-економістами, такими як: 
Амоша О., Білопольський Н., Василенко В., Долішний М., 
Дорогунцев С., Карлоф Б., Лук’янченков Н., Максимов В., 
Мартиненко В., Потравневий І., Сенге Питер М., Ска-
ленко О., Чумаченко М., Швець І. та ін.

Так, Василенко В. зазначає, що «в основі функціо-
нування підприємства повинен лежати його потенціал, 
визначений як «джерела», можливості, засоби, запаси, 
які можуть бути використані для вирішення будь-яких 
завдань, досягнення визначеної мети: можливості окре-
мої особи, суспільства, держави в окремій галузі» [1]. 
На думку Скаленко О. «засади соціально-економічного 
зростання закономірно базуються на трьох основах,  
а саме: інформаційній, інтелектуальній та інноваційній» 
[2]. В. П. Мартиненко зазначає, що «технологія є тим 
фактором, який найбільш впливає на продуктивність, 
але у взаємодії з іншим фактором – кадрами [3]. 

Пітер Сенге надав характеристику теорії та прак-
тиці «організацій, що самонавчаються» з погляду таких 
дисциплін, куди входить багато інструментів та інфра-
структур, зокрема: 1) система мислення; 2) удоскона-
лення особистості; 3) інтелектуальні моделі; 4) загальне 
бачення; 5) групове навчання [4]. У свою чергу Б. Карлоф 
приділяє увагу управлінню ресурсами для досягнення 
внутрішньої ефективності і під ресурсами розуміє по-
єднання витрат та капіталу [5]. 

Державне регулювання економіки має глибоке іс-
торичне коріння. Державне регулювання зумовлене по-
явою нових економічних потреб, з якими ринок за своєю 
природою не може справиться. У найзагальнішому ви-
гляді державне регулювання економіки в умовах ринко-
вого господарства являє собою систему законодавчого, 
виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних 
правочинними державними установами і громадськими 
організаціями з метою стабілізації та пристосування іс-
нуючою соціально-економічної систем до умов, що змі-
нюються [6]. Взагалі, сучасні ринкові механізми припус-
кають різноплановість державного впливу на заходи, що 
здійснюються у межах промислової політики.

Нами визначено, що сьогодні фактично немає 
контролю від держави за організаційно-ресурсним за-
безпеченням підприємств у приватизованій сфері. Іс-
тотний дефіцит державних інвестицій для освоєння су-
часних технік і технологій і технічного переозброєння 
потребують пошуку напрямів впливу на забезпечення 
планомірного і повноцінного розвитку підприємств.  
У такій ситуації об’єктивно виникає необхідність транс-

формації форм державного регулювання організаційно-
ресурсного забезпечення.

В умовах інноваційного розвитку авангардних кра-
їн світу зростає актуальність подолання критичної не-
відповідності рівнів потенціалу інших країн інноваційно-
технологічним і гуманістично-ноосферним потребам 
пост індустріального суспільства. Недостатні можливо-
сті країн, що розвиваються, у формуванні й управлінні 
розвитком людини інноваційної визначають гостроту й 
актуальність проблем розробки механізмів управління 
високотехнологічним розвитком підприємств.

В умовах ринкової економіки багатьом промис-
ловим підприємствам важко досягати нового якісного 
стану за рахунок економічних, політичних та інших ор-
ганізаційних обмежень. При цьому можливо вичленити 
такі проблеми, що якісно впливають на діяльність під-
приємства:
 підприємницький ризик;
 ускладнення ролі топ-менеджерів;
 нові задачі управління;
 якісні здвиги у роботі з персоналом;
 пріоритети у розвитку;
 інформаційне забезпечення [7].

Машинобудівна галузь України є найважливі-
шою галуззю промисловості. Її стан визначає 
стан виробничого потенціалу держави та яв-

ляє собою підґрунтя для сталого розвитку та стабільного 
функціонування всіх галузей економіки України. Від рів-
ня розвитку машинобудівної галузі залежать всі ключові 
макроекономічні показники ефективності виробництва 
на рівні підприємств, галузей та національного госпо-
дарства в цілому. Галузева структура машинобудування 
є дуже різноманітною: важке машинобудування, тран-
спортне, сільськогосподарське, верстатобудування, ра-
діотехнічне та електротехнічне обладнання, обладнання 
хімічної та харчової промисловості, інше обладнання.

Сьогодні немає єдиного методичного підходу до 
визначення, формування і функціонування механізму 
державного регулювання організаційно-ресурсного за-
безпечення, заснованого на оптимізації споживання 
сукупних ресурсів і спрямованого на підвищення ефек-
тивності їх використання. Тому розробка такого меха-
нізму має не лише теоретичне, але і важливе практичне 
значення. Необхідність побудови механізму регулю-
вання організаційно-ресурсного забезпечення з позиції 
системного підходу стає більш актуальною у зв’язку з 
високою ресурсомісткістю продукції вітчизняних про-
мислових підприємств і тенденцією до її збільшення.

Механізм державного регулювання організаційно-
ре  сурсного забезпечення у машинобудівній галузі є скла-
довою частиною загального механізму державного ре-
гулювання організаційно-ресурсного забезпечення про-
мисловості України і являє собою сукупність економіч них 
важелів, методів і організаційних заходів забезпечення 
сучасних підприємств, які мають відповідати сучасним ви-
могам у сфері інноваційного розвитку економіки України.

У процесі розробки механізму регулювання орга-
нізаційно-ресурсного забезпечення слід, насамперед, 
виходити з того, що сучасні форми і методи здійснення 
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цього забезпечення повинні відрізнятися підвищеною 
гнучкістю, реактивністю і бути уніфікованими або, на-
проти диференційованими з урахуванням факторів, що 
впливають, й особливо за:
 структурними елементами суспільно-економіч-

ної формації (для здійснення матеріального ба-
зису та виробничих відносин);

 стадіями відтворювального циклу;
 сферами виробничої діяльності, галузям народ-

ного господарства (у тому числі промисловості, 
будівництва, сільського господарства);

 регіонами країни;
 часовими періодами [8]. 

Вивчаючи проблему, можна виділити такі теоре-
тичні підходи до формування та вдосконалення 
механізму регулювання організаційно-ресурсного 

забезпечення:
1) розвиток механізму регулювання організаційно-

ресурсного забезпечення повинен базуватися на між-
дисциплінарному підході, який відображає різноманітні 
аспекти багатофункціональних зв’язків підприємства зі 
своїм середовищем функціонування;

2) побудову і аналіз застосування регулювання ор-
ганізаційно-ресурсного забезпечення слід здійснювати 
на основі системно-ситуаційного підходу;

3) необхідно вирішити питання стосовно організа-
ційної системи регулювання організаційно-ресурсного 
забезпечення;

4) неможливо чітко розрізняти організаційну і 
економічну частини механізму регулювання органі-
заційно-ресурсного забезпечення, оскільки всі елемен-
ти механізму взаємопов’язані і взаємодоповнюють 
один одного. Тому пропонується у складі регулюван-
ня організаційно-ресурсного забезпечення виділити: 
нормативно-правову, організаційну і практичну части-
ни (процес та інструментарій управління);

5) доцільно ввести зворотні зв’язки в механізм 
регулювання організаційно-ресурсного забезпечення, 
оскільки це дає можливість зробити його адаптивним 
до умов ринкового середовища в умовах трансформа-
ційної економіки. Тобто, він повинен бути достатньо 
змістовним, але простим у практичному використанні;

6) до розробки механізму регулювання організа-
ційно-ресурсного забезпечення має залучатися якомога 
більше фахівців різних напрямів, крім того, його струк-
тура має бути погодженою з власниками підприємств і 
керівниками всіх рівнів. Такий підхід має за мету запо-
бігти конфлікту інтересів і розширити коло пошуку на-
прямів удосконалення цього механізму [9]. 

У процесі послідовної й комплексної реалізації 
організаційних, економічних і технічних заходів, спря-
мованих на економію й раціональне використання еко-
номічних ресурсів, досягається економічний ефект, що 
дає змогу встановлювати конкурентоспроможну ціну й 
досягати конкурентних переваг на цій основі [10].

На кожному рівні управління раціональним ре-
сурсоспоживанням механізм має свої внутрішні особли-
вості, які за правилом, відображаються не в структурі 
елементів, що входять у нього, а у змісті функцій, які ви-

конують кожний з цих елементів. Формування механіз-
му державного регулювання організаційно-ресурсного 
забезпечення у машинобудівної галузі ґрунтується на 
певних закономірностях, серед яких: залежність меха-
нізму від середовища; якість основного господарюючо-
го суб’єкта, яка дозволяє розкрити і якість всього меха-
нізму; необхідність якісного і кількісного різноманіття 
структури (рис. 1).

У машинобудуванні повинні бути розроблені цільо-
ві програми з раціонального та ефективного використан-
ня ресурсів, які повинні діяти за такими напрямами:
 покращення якості матеріально-технічних ре-

сурсів, які задіяні у виробництві;
 скорочення витрат матеріально-технічних ре-

сурсів при виробництві промислової продукції;
 зниження витрат на комплектуючи вироби та 

напівфабрикати;
 зниження витрат на ділові відходи при вироб-

ництві продукції;
 використання ділових відходів при виробни-

цтві основної продукції;
 використання ділових відходів при виробни-

цтві запасних частин і напівфабрикатів;
 комплексне використання напівфабрикатів;
 використання ділових металовідходів;
 використання відходів при виробництві додат-

кової продукції та супутніх товарів. 
Регулювання організаційно-ресурсного забезпе-

чення – це складний інтеграційний процес, що вимагає 
наявності системи зворотних зв’язків на всіх рівнях 
управління (рис. 2).

До основних організаційно-економічних напрямів 
економії матеріальних ресурсів відносять такі: удоско-
налення та підвищення наукового рівня нормування і 
планування матеріаломісткості продукції; розроблення 
і впровадження технічно обґрунтованих норм і норма-
тивів витрат матеріальних ресурсів тощо. 

Головним напрямом економії матеріальних ресур-
сів на підприємстві є збільшення виходу кінцевої 
продукції з однієї і тієї ж кількості сировини і ма-

теріалів. Це, у свою чергу, залежить від технічного рівня 
виробництва, рівня кваліфікації, майстерності робітни-
ків, що виготовляють продукцію, раціональної організа-
ції матеріально-технічного забезпечення, норм витрат і 
запасів матеріальних ресурсів.

Важливим напрямом економії матеріальних ре-
сурсів є скорочення втрат у виробничому процесі. Най-
більші за величиною резерви підвищення рівня вико-
ристання найважливіших видів матеріальних ресурсів 
пов’язані з комплексною та ефективною переробкою си-
ровини та оптимальним використанням відходів, тобто 
вторинних ресурсів [12].

На нашу думку, слід відзначити, що з метою оцінки 
діяльності машинобудівної галузі національного госпо-
дарства України у контексті організаційно-ресурсного 
забезпечення слід дотримуватися певного порядку, 
який би детально та всебічно давав змогу виявити стан 
та тенденції розвитку галузі:

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	м
ех

ан
із

м
и

 р
ег

ул
ю

ва
н

н
я 

ек
о

н
о

м
ік

и

23БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2013
www.business-inform.net

Рис. 1. Структура механізму державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення на підприємствах 
машинобудівної галузі (авторська розробка)
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Моніторинг
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Кредитування 

Стимулювання 

Страхування 

Оподаткування 

Інвестиції 

Цільове
фінансування

 

 виявлення виробничих можливостей галузі 
(сту пень використання виробничих можливо-
стей та рівень застосування інноваційних тех-
нологій;

 виявлення кадрових можливостей галузі (рі-
вень кваліфікації персоналу та розвиненість 
системи мотивування працівників);

 виявлення науково-технічних можливостей га-
лузі (рівень витрат на науково-технічні досяг-
нення та наукові розробки у собівартості товар-
ної продукції);

 виявлення маркетингових можливостей галу-
зі (застосування принципів раціональності та 
ефективності використання каналів збуту про-
дукції, гнучке ціноутворення);

 виявлення організаційних можливостей (за-
стосування сучасних принципів менеджменту 
щодо управління виробництвом і процесами, 
пов’язаними з отриманням підприємствами га-
лузі найбільшого економічного ефекту);

 виявлення фінансових можливостей (фінансо-
ва стійкість). 

Таким чином, формування механізму державно-
го регулювання організаційно-ресурсного забезпечен-
ня машинобудівної галузі національного господарства 
України необхідно для:
 створення нової структури управління сукуп-

ними ресурсами;
 підвищення точності прогнозування потреби у 

сукупних ресурсах;
 створення альтернативності використання ресур-

сів (альтернативні програми їх використання);
 планування діяльності організації по всіх ви-

дах економічної діяльності, які пов’язані з 
організаційно-ресурсним забезпеченням;

 підвищення точності розробки стратегій орга-
нізації (обсяги реалізації продукції, мінімально 
необхідні обсяги ресурсного забезпечення);

 якісного використання сучасного ризик-ме-
неджменту;

 податкового планування. 
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Рис. 2. процес прийняття рішень щодо ресурсозабезпечення та ресурсозбереження [11]

ВИСНОВКИ
Резюмуючи все вищенаведене, можна стверджува-

ти, що на сучасному етапі розвитку економіки Украї ни 
формування механізму державного регулювання ор-
ганізаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної 
галузі на основі науково обґрунтованих підходів сприя-
тиме покращенню стану галузі в контексті ефективного 
використання всіх наявних ресурсів і підвищенню кон-
курентоспроможності вітчизняної продукції.                 
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Возняк Г. В. Бюджетна політика та її вплив на економічний розвиток регіону: теоретичні аспекти
У статті проаналізовано та систематизовано наукові погляди дослідників на визначення поняття «бюджетна політика». Запропоновано та обґрунтовано кон-
цептуальне авторське бачення бюджетної політики регіону. Виокремлено її структурні елементи, надано їх характеристику та виділено вектор впливу. Наведено 
класифікацію типів бюджетної політики. У результаті дослідження визначено особливості та протиріччя впливу бюджетної політики на економічний розвиток 
регіону. Доведено, що не існує єдиної, усталеної думки в питаннях впливу відносних обсягів державних видатків на економічний розвиток. Запропоновано подальші 
дослідження проводити з урахуванням як позитивних, так і негативних наслідків впливу бюджетної політики на економічний розвиток.
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региона: теоретические аспекты
В статье проанализированы и систематизированы научные подходы к опреде-
лению понятия «бюджетная политика». Предложено и обосновано концепту-
альное авторское видение бюджетной политики региона. Приведена характе-
ристика структурных элементов бюджетной политики региона и возможные 
пути влияния. Предложена классификация типов бюджетной политики. В ре-
зультате исследования установлены особенности и противоречия влияния бюд-
жетной политики на экономическое развитие региона. Обосновано отсутствие 
единого мнения в вопросах относительных объемов государственных расходов 
на экономическое развитие. Предложено проводить исследования с учетом как 
позитивных, так и негативных последствий влияния бюджетной политики на 
экономическое развитие.
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ства, формирование, реализация.
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Voznyak H. V. Budget Policy and its Influence upon the Economic Development  

of a Region: Theoretical Aspects
The article analyses and systemises scientific approaches to definition of the “budget 
policy” notion. It offers and justifies the conceptual author’s vision of the budget policy 
of a region. It provides a characteristic of structural elements of the budget policy of 
a region and possible ways of influence. It offers classification of types of the budget 
policy. The study helped to establish specific features and contradictions of influence of 
the budget policy upon economic development of a region. The article justifies absence 
of a common opinion in issues of respective volumes of state expenditures on economic 
development. It offers to conduct studies with consideration of both positive and 
negative consequences of influence of the budget policy upon economic development.
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