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Джауд А. К. Сучасні аспекти дослідження питань компаративної оцінки ефективності організаційно-економічного 
механізму управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств України та Іраку

Метою статті є  порівняння особливостей відтворення ресурсного потенціалу будівельних підприємств різних країн (України та Іраку) в ас-
пекті  створення ефективних організаційно-економічних механізмів управління ресурсними потенціалами  підприємств у межах більш складних 
територіально-виробничих структур. Розкрито сутність процесу інтеграції елементів ресурсного потенціалу підприємств і визначено  значу-
щість інституціональної структуризації економічних суб’єктів для поглибленої характеристики мікроресурсних потенціалів. Обґрунтовано 
актуальність ідентифікації й оцінки впливу «контурів» факторів на стан ресурсних потенціалів будівельних підприємств, які функціонують 
у межах  промислових вузлів національних економік. Оцінено рівні ресурсних потенціалів (за етапами відтворення) будівельних підприємств 
Лисичансько-Рубіжанського (Україна) та Багдадсько-Таджийського (Ірак) промислових вузлів. Визначена  й обґрунтована  доцільність розробки 
структурно-рівневого, процесного, функціонального аспектів дослідження мікроресурсних потенціалів будівельних підприємств та відповідних 
організаційно-економічних механізмів управління. Продемонстровано виконання компаративного аналізу інтеграційних оцінок ефективності 
організаційно-економічних механізмів управління  ресурсними потенціалами українських та іракських будівельних підприємств, визначено та об-
ґрунтовано напрями подальших досліджень.
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ративной оценки эффективности организационно-экономического 
механизма управления ресурсным потенциалом строительных 

предприятий Украины  и  Ирака
Целью статьи является сравнение особенностей воспроизводства 
ресурсного потенциала строительных предприятий различных стран 
(Украины и Ирака) в аспекте создания эффективных организационно-
экономических механизмов управления ресурсными потенциалами пред-
приятий в рамках более сложных территориально-производственных 
структур. Раскрыта сущность процесса интеграции элементов ре-
сурсного потенциала предприятий и определена значимость инсти-
туциональной структуризации экономических субъектов для углу-
бленной характеристики микроресурсных потенциалов. Обоснована 
актуальность идентификации и оценки воздействия «контуров» фак-
торов на состояние ресурсных потенциалов строительных предприя-
тий, функционирующих в границах промышленных узлов национальных 
экономик. Оценены уровни ресурсных потенциалов (по этапам воспро-
изводства) строительных предприятий Лисичанско-Рубежанского 
(Украина) и Багдадско-Таджийского (Ирак) промышленных узлов. 
Определена и обоснована целесообразность разработки структурно-
уровневого, процессного, функционального аспектов исследования 
микроресурсных потенциалов строительных предприятий и соот-
ветствующих организационно-экономических механизмов управления. 
Продемонстрировано выполнение компаративного анализа интегра-
ционных оценок эффективности организационно-экономических меха-
низмов управления ресурсными потенциалами украинских и иракских 
строительных предприятий, определены и обоснованы направления 
дальнейших исследований.
Ключевые слова: микроресурсные потенциалы, промышленные узлы, 
организационно-экономический механизм управления, институ цио-
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Gawd Abass К. Contemporary Aspects of Researching the Comparative 
Assessment of Efficiency of the Organizational-Economic Mechanism  

for Management of Resource Potential of Construction Companies  
in Ukraine and Iraq

The article is concerned with a comparison of features of the resource poten-
tial reproduction of construction companies in different countries (Ukraine and 
Iraq), in terms of establishing effective organizational-economic mechanisms 
for management of resource potentials of enterprises, situated within more 
complex industrial structures. Essence of the process of integrating elements 
of the resource potential of enterprises has been disclosed; significance of the 
institutional structuring of economic entities for an in-depth characterization of 
micro-resource potentials has been determined. Relevance of identifying and 
assessing of influence of the factors' «outlines» on the status of resource poten-
tials of construction companies, operating within the boundaries of the indus-
trial hubs of national economies, has been substantiated. The levels of resource 
potentials (by the stages of reproduction) of the construction companies of the 
industrial hubs of Lisichansk-Rubizhne (Ukraine) and Baghdad-Taji (Iraq) indus-
trial hubs have been assessed. Expedience of development of the structural-
level, process, and functional aspects in researching micro-resource potentials 
of construction companies as well as related organizational-economic mecha-
nisms for management has been determined and substantiated. Conduction of 
a comparative analysis of the integrative assessments of efficiency of the or-
ganizational-economic mechanisms for management of resource potentials of 
the both Ukrainian and Iraqi construction companies has been demonstrated; 
directions for further research have been defined and substantiated.
Keywords: micro-resource potentials, industrial hubs, organizational-eco-
nomic mechanism for management, institutional and hierarchical structur-
ing, «outlines» of factors of influence.
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На сьогоднішньому етапі соціально-економічного 

розвитку галузевих підприємств різних країн 
виявляються спільні практичні питання їх функ-

ціонування щодо: створення ефективних механізмів 
управління всіма напрямами їх господарської діяльно сті 
на обраних цільових ринках; забезпечення необхідних 
умов відтворення ресурсних потенціалів; урахування 
дії різнорівневих і різноспрямованих факторів середо-
вища, пов’язаних із поведінкою більш складних еконо-
мічних суб’єктів, що впливають на прийняття підпри-
ємствами рішень відносно створення й використання 
власних ресурсних можливостей. Науковим підґрунтям 
вирішення даних практичних питань господарювання 
підприємств стали праці українських і російських уче-
них Антоненко І. В., Ареф’євої О. В., Берсуцького А. Я., 
Гопкало О. І., Дешевової Н. В. [1–5]. Дослідники дохо-
дять висновку щодо першочерговості створення якісної 
й інноваційної за характером ресурсної бази галузевих 
підприємств для вирішення практично всіх питань їх 
функціонування й розвитку. З цього приводу в кожній 
науковій роботі увага приділяється саме розробці за-
ходів щодо вдосконалення управління ресурсними по-
тенціалами підприємств, у тому числі будівельної галу-
зі. Однак залишаються невизначеними питання щодо:  
1) з’ясування етапів функціонування ресурсних потен-
ціалів будівельних підприємств різних країн; 2) оцінки 
й порівняння ефективності організаційно-економічних 
механізмів управління їх ресурсними можливостями з 
урахуванням спільних рис й національної специфіки; 
3) визначення взаємозв’язків між розвитком ресурсних 
потенціалів підприємств і зростанням ресурсної бази 
більш складних економічних структур. 

З урахуванням сказаного метою даної статті є 
оцінка й порівняння особливостей відтворення ресурс-
ного потенціалу будівельних підприємств різних країн 
(України та Іраку) з виявленням відповідних аспектів 

дослідження умов створення ефективних організаційно-
економічних механізмів управління ресурсними мож-
ливостями як підприємств, так і інших складнорівневих 
структур. Для досягнення поставленої мети необхідно 
розв’язати такі завдання: 1) розкрити сутність процесу 
інтеграції елементів ресурсного потенціалу підприємств 
та визначити значущість інституціональної структури-
зації економічних суб’єктів для поглиблення характе-
ристики мікроресурсних потенціалів; 2) ідентифікувати 
та в узагальненому вигляді оцінити вплив «контурів» 
факторів на стан ресурсних потенціалів певних галу-
зевих (будівельних) підприємств і промислових вузлів 
України та Іраку; 3) стисло порівняти інтеграційні оцін-
ки (за етапами відтворення) рівнів ресурсного потенціа-
лу українських та іракських будівельних підприємств і 
продемонструвати виконання компаративного аналізу 
ефективності організаційно-економічних механізмів 
управління їх ресурсними потенціалами.

На основі співставлення існуючих в літературі ви-
значень поняття «ресурсний потенціал» підприємств, 
було з’ясовано, що він є динамічною системою ресурс-
них елементів, здатною реагувати на вплив зовнішніх 
та внутрішніх умов. На рис. 1 представлено спроще-
ну модель інтеграції внутрішньої інтеграції елементів 
і складових ресурсного потенціалу, за якою спочатку 
формується елементний рівень ресурсного потенціалу 
як сукупність ресурсів (трудових, інформаційних, ка-
пітальних, матеріальних, фінансових, інвестиційних).  
У процесі використання ресурсного потенціалу відбува-
ється взаємодія між його елементами, у результаті чого 
здійснюється перехід на більш високий інтегративний 
рівень – рівень складових, коли відбувається не лише 
просте, але й розширене відтворення зв’язків між ре-
сурсами, тобто поява зв’язків нової якості, що підсилює 
адаптаційні можливості ресурсного потенціалу до впли-
ву зовнішніх чинників. Ми також вважаємо, що пред-
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Рис. 1. Модель внутрішньої інтеграції елементів та складових ресурсного потенціалу підприємств
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ставлення ресурсного потенціалу за рівнями інтеграції 
елементів має бути доповнено дослідженнями особли-
востей функціонування господарюючих суб’єктів будь-
якого рівня їх організації (підприємства, їх об’єднань, 
промислових вузлів, регіонів, національної економіки 
в цілому). На кожному рівні організації суб’єктів від-
бувається зовнішня інтеграція/дезінтеграція їх власних 
ресурсів з ресурсними потоками інших, більш складних 
суб’єктів. Отже, у даному випадку чітко проглядається 
структурно-рівневий аспект дослідження проблем 
утворення ресурсного потенціалу та його класифікації 
за рівнями інституціонально-економічної структуриза-
ції суб’єктів господарювання, пропонованої Г. Б. Клей- 
нером та О. В. Іншаковим [6] як: мінімікроресурсно-
го потенціалу підприємств; метамікроресурсного по-
тенціалу промислових вузлів (більш складних цілісних 
територіально-виробничих утворень); мінімезоресурс-
ного потенціалу регіонів, метамезоресурсного потен-
ціалу комплексу цілісних взаємозв’язаних регіональних 
економічних систем, тощо. 

Наведена інтерпретація ресурсного потенціалу 
підприємств як мінімікроресурсного потенціалу дозво-
ляє: по-перше, асоціювати умови зростання ресурсного 
потенціалу підприємств з позитивною динамікою ре-
сурсної бази промислового вузла; по-друге, підвищувати 
оперативність та результативність рішень щодо вдо-
сконалення ресурсозабезпечення підприємств у складі 
промислового вузла; по-третє, істотно вдосконалити 
теоретико-методичну базу створення ефективного меха-
нізму управління мікроресурсними потенціалами з пози-
цій підвищення ресурсних можливостей та ефективнос-
ті господарювання більш складних економічних систем, 
застосуючи системно-структурний аспект дослідження 
особливостей взаємозв’язків мікро- та мезоресурсних 
потенціалів та відповідних організаційно-економічних 
механізмів управління їх функціонуванням і розвитком.

Оскільки головна увага сконцентрована саме на 
аналізі особливостей процесу функціонування 
мінімікроресурсного потенціалу будівельних 

підприємств з позицій зростання ресурсних можливос-
тей промислових вузлів, це дозволяє також поєднати га-
лузевий і просторовий аспекти досліджень проблем по-
будови ефективного організаційно-економічного меха-
нізму управління мінімікроресурсними потенціалами в 
межах означених територіально-промислових утворень.

Ми також вважаємо, що поряд з описаними ас-
пектами значний науковий інтерес має процесний ас-
пект досліджень ресурсного потенціалу підприємств та 
організаційно-економічних механізмів управління цим 
потенціалом. Процесний аспект досліджень пов’язаний 
з визначенням й характеристикою фаз (етапів) функціо-
нування ресурсного потенціалу підприємств, коли на 
етапі його формування відбувається створення певної 
комбінації ресурсів, при цьому мінімікроресурсний по-
тенціал певним чином взаємодіє із внутрішнім і зовніш-
нім середовищем. На етапі адаптації мінімікроресурсний 
потенціал підприємств пристосовується до дії факторів 
мезо- та макросередовища; виявляються резерви його 
кількісного зростання, умови підвищення рівня ефек-

тивності використання. Етап розвитку пов’язаний із 
якіс ними змінами в мінімікроресурсних потенціалах,  
а саме: з розробкою і впровадженням нового інструмен-
тарію управління, раціоналізацією структури елементів та 
складових мінімікроресурсних потенціалів підприємств 
та метамікроресурсного потенціалу промислового вузла 
в цілому. Подальші якісні зміни приводять до переходу 
ресурсного потенціалу підприємств до «нового» циклу 
функціонування, на якому може бути докорінно змінена 
роль окремих складових (наприклад, інтелектуальної) у 
забезпеченні вищого рівня технологічного укладу як на 
окремому підприємстві, так і в галузі, промисловому вуз-
лі, інших територіально-виробничих структурах. 

На процеси формування, адаптації та розвитку 
ресурсного потенціалу підприємств впливає 
низка чинників, які вимагають більш деталь-

ного дослідження. З цього приводу слід зауважити, що 
в межах промислового вузла на стан ресурсного потен-
ціалу підприємств діють своєрідні «контури» факторів, 
врахування яких є обов’язковим, адже вимагає більш 
детального розгляду з відповідним вивченням методів 
їх оцінювання [7; 8]. Отже, фактично актуалізується 
аспект дослідження факторів впливу на стан як міні-
мікроресурсних потенціалів підприємств, так і метамі-
кроресурсних потенціалів промислових вузлів – своє-
рідного територіального простору функціонування під-
приємств. «Факторний аспект» дослідження ресурсних 
потенціалів підприємств, на нашу думку, значно додає до 
характеристики «картини» стану різнорівневих мікро-
ресурсних потенціалів, адже дозволяє визначити вплив 
цілого комплексу «контурів» мікро-, мезо-, макрочин-
ників. Взаємодія означених «контурів» факторів може 
асоціюватися з поведінкою певних суб’єктів національ-
ної економічної системи. Виокремивши дані суб’єкти, 
отримаємо суб’єктну характеристику певних «контурів» 
факторів впливу на ресурсний потенціал підприємств у 
межах промислового вузла. Такий «суб’єктний» аспект 
розгляду «контурів» може бути вдало застосований для 
характеристики впливу факторів середовища на стан ре-
сурсного потенціалу підприємств. З цього приводу наве-
демо схему взаємодії суб’єктів, уособлюючих рівні вну-
трішнього та зовнішніх «контурів» факторів (рис. 2). 

Внутрішній «мікроконтур» являє собою сукуп-
ність підприємств, організацій, які утворюють промис-
ловий вузол і впливають на власні мінімікроресурсні 
потенціали та метамікроресурсний потенціал вузла в 
цілому. Характер дії цього «контуру» можна визначити 
шляхом узагальнення часткових показників, що пред-
ставляють індивідуальні оцінки господарської діяль-
ності мікросуб’єктів господарювання (певної галузі, чи 
декількох галузей залежно від дослідницьких задач). 

Для демонстрації дії внутрішнього «мікрокон-
туру» на стан ресурсних потенціалів більш складних 
територіально-виробничих структур була виконана 
оцінка рівня ресурсних потенціалів будівельних підпри-
ємств та їх впливу на стан ресурсних потенціалів вузлів 
із застосуванням так званих проміжних R-коефіцієнтів 
та підсумкових порівняльних індексів (табл. 1). 
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Рис. 2. Суб’єкти «контурів» впливу на ресурсний потенціал підприємств

таблиця 1

Оцінка ресурсного потенціалу (за складовими) будівельних підприємств та їх впливу на ресурсні можливості 
Лисичансько-Рубіжанського та Багдадсько-таджийського промислових вузлів за період 2009–2013 рр.
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1 2 3 4 5 6

2009 рік

Матеріально–технічна складова 4,16 4,18 2,64 5,78 3,29

Фінансово–інвестиційна складова 0,22 3,58 5,52 7,67 3,48

Інтелектуальна складова 6,01 4,14 5,91 9,52 4,97

Разом за підприємством (сума оцінок складових) 10,39 11,90 14,07 22,98 11,75

Порівняльний індекс (коефіцієнт) рівнів ресурсного 
потенціалу мікросуб’єктів (співвідношення еталонної 
оцінки та оцінки за певним підприємством)

1,00 1,15 1,35 2,21 1,13

Інтегральний індекс впливу підприємств (внутрішнього «контуру») на ресурсні можливості промислових вузлів

Лисичансько-Рубіжанського промислового вузла 1,33 – –

Багдадсько-Таджийського промислового вузла – – – 1,60

2013 рік

Матеріально–технічна складова 2,28 4,51 3,74 3,58 2,87
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1 2 3 4 5 6

Фінансово–інвестиційна складова 1,49 2,87 4,35 6,41 2,32

Інтелектуальна складова 2,91 5,04 7,66 6,51 1,80

Разом за підприємством 6,68 12,42 15,76 16,50 6,99

Порівняльний індекс (коефіцієнт) рівнів ресурсного 
потенціалу мікросуб’єктів 1,00 1,86 2,36 2,47 1,05

Інтегральний індекс впливу підприємств (внутрішнього «контуру») на ресурсні можливості промислових вузлів

Лисичансько-Рубіжанського промислового вузла 1,64 – –

Багдадсько-Таджийського промислового вузла – – – 1,90

Середньорічна оцінка ресурсних потенціалів за період 2009–2013 рр., у тому числі:

– матеріально–технічна складова 2,55 4,46 2,77 4,62 2,63

– фінансово–інвестиційна складова 0,84 3,16 4,23 7,36 2,52

– інтелектуальна складова: 4,74 6,13 5,92 8,34 2,56

Разом за підприємством 8,13 13,76 12,93 20,31 7,71

Джерело: розраховано за матеріалами [9; 10] та статистичної звітності українських будівельних підприємств Лисичансько-Рубіжанського 
промислового вузла.

Закінчення табл. 1

Дескриптивний аналіз показників табл. 1, роз-
рахованих для конкретних будівельних підприємств 
України та Іраку за період 2009–2013 рр., дозволив ви-
значити, що: 1) БПК «Луганськбуд» із середньорічною 
оцінкою ресурсного потенціалу у 13,76 пунктів здійсню-
вала лідируючий вплив на рівень ресурсного потенціалу 
Лисичансько-Рубіжанського промислового вузла; сто-
совно Багдадсько-Таджийського промислового вузла 
таку роль виконувала General Building & Manufacturing 
Company (середньорічна оцінка її ресурсного потенціа-
лу складала 20,31 пунктів); 2) найвпливовішою в струк-
турі ресурсних потенціалів будівельних підприємств 
обох вузлів протягом 2009–2013 рр. залишалася інте-
лектуальна складова (незважаючи на відтік трудових 
ресурсів); 3) відбулося зниження річних кумулятивних 
(накопичувальних) ефектів взаємодії ресурсних по-
тенціалів будівельних підприємств, які утворюють дані 
промислові вузли.

У межах даної статті здійснено також попередню 
комплексну оцінку впливу зовнішнього середо-
вища на процес відтворення та стан ресурсного 

потенціалу будівельних підприємств Багдадсько-Та-
джийського й Лисичансько-Рубіжанського промисло-
вих вузлів. Для цього аналізувались інтегральні коефі-
цієнти зовнішніх «контурів» факторів впливу, які роз-
раховувалися в такий спосіб: 

 . . .1 ,nn
інт зовн норм іiK O


 

де Кінт.зовн. – інтегральний коефіцієнт зовнішнього «мезо-
контуру, або макроконтуру»; Онорм.і – нормалізована оцін-
ка і-того показника, що характеризує вплив зов нішнього 
(регіонального, або загальнонаціонального) «контуру»;  
n – кількість аналізованих нормалізованих оцінок.

 Розрахунки показали, що особливо негативно на 
процес формування ресурсних потенціалів українських 
та іракських будівельних підприємств у межах певних 
промислових вузлів вплинули фактори «макроконтуру», 

дія яких виявилася більш негативною для українських 
підприємств. При цьому було з’ясовано, що дія факторів 
«мезоконтуру» не була однозначно негативною. Застосо-
вуючи таксонометричний метод до розрахунків й аналізу 
показників, що характеризують вплив зовнішнього «мезо-
контуру» (табл. 2), було виявлено, що: 1) спостерігається 
випереджаючий розвиток регіонального ресурсного по-
тенціалу провінції Багдад (середньорічний інтегральний 
коефіцієнт впливу «мінімезоконтуру» провінції Багдад на 
стан ресурсних потенціалів будівельних корпорацій скла-
дає 2,93, а будівельних підприємств Луганської області – 
1,28); 2) провінція Багдад є реципієнтом ресурсів (кое-
фіцієнт зовнішньої кооперації, що характеризує вплив 
«метамезоконтуру», майже втричі перевищує одиницю), 
Луганська область є їх донором (коефіцієнт значно мен-
ше одиниці), що негативно позначається на ресурсних 
потенціалах не лише будівельних, але й всіх українських 
галузевих підприємств даного регіону. 

Для проведення оцінки ефективності організа-
ційно-економічного механізму управління ресурсни-
ми потенціалами досліджуваних будівельних підпри-
ємств України та Іраку, окрім виділених процесного, 
структурно-рівневого аспектів, був використаний 
функціональний аспект дослідження даного механіз-
му за функціональними блоками процесу управління 
(плануванням, організацією, мотивацією, регулювання, 
контро лем). Матриця порівняльних коефіцієнтів будува-
лася якраз на основі застосування процесного аспекту, 
за яким досліджуються етапи відтворення мікроресурс-
них потенціалів підприємств і вузлів, та функціонально-
го аспекту, що дозволяє детальніше вивчити й оцінити 
організаційно-економічні механізми управління цими 
потенціалами за функціональними блоками управлін-
ського процесу (табл. 3). 

На основі порівняння розрахованих загальних по-
казників (у тому числі коефіцієнтів координації) та за-
стосування розроблених оціночних критеріїв було здій-
снено дескриптивний й компаративний аналіз ефектив-
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таблиця 2

Оцінка зовнішніх «мезоконтурів» факторів впливу на ресурсного потенціалу будівельних підприємств України та Іраку 
за період 2009–2013 рр.

показник

Рік

2009 2010 2011 2012 2013

Се
ре

дн
ьо

рі
чн

ий
 

рі
ве

нь 2009 2010 2011 2012 2013

Се
ре

дн
ьо

рі
чн

ий
 

рі
ве

нь

Луганська область (Україна) провінція Багдад (Республіка Ірак)

Інтегральний коефіцієнт 
впливу зовнішнього 
«мінімезоконтуру» 
(інтегральний коефіцієнт 
розвитку області/провінції)

1,49 1,20 1,20 1,18 1,38 1,28 2,90 2,80 2,91 2,98 3,06 2,93

Коефіцієнт зовнішньої 
кооперації регіону  
(показник зв’язків регіо-
нів як характеристика 
«метамезоконтуру»)

0,42 0,48 0,52 0,44 0,46 0,46 3,30 2,12 2,61 3,23 3,48 2,90

Джерело: розраховано за матеріалами [9; 10] та статистичної звітності українських будівельних підприємств Лисичансько-Рубіжанського 
промислового вузла.

таблиця 3

Компаративний аналіз ефективності організаційно-економічного механізму управління ресурсними потенціалами 
досліджуваних будівельних підприємств у межах промислових вузлів (за методикою матричної оцінки за критеріями)
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Функціональні блоки процесу 
управління

Будівельні підпри- 
ємства Багдадсько- 
таджийського промислового 
вузла порівняно з корпораціями 
Лисичансько-Рубіжанськогопромислового 
вузла (співвідношення коефіцієнтів координації)

пл
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О
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ва
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у

Формування Компаративна ефективність 2,00 4,00 2,00 3,33 6,00 3,03

Адаптація Компаративна ефективність 1,29 2,92 1,29 1,71 2,14 1,68

Розвиток Компаративна ефективність 1,42 5,33 1,73 1,80 1,94 1,90

Загальний 
показник Компаративна ефективність) 1,51 3,75 1,59 2,25 2,74 2,09

ності організаційно-економічного механізму управлін-
ня ресурсними потенціалами обраних для дослідження 
будівельних підприємств і з’ясовано, що ефективність 
управління мінімікроресурсними потенціалами буді-
вельних підприємств Лисичансько-Рубіжанського про-
мислового вузла вдвічі нижче, ніж корпорацій Баг дад-
сько-Таджийського вузла. При цьому найвища ефек-
тивність організаційно-економічного механізму управ-
ління ресурсними потенціалами іракських будівельних 
корпорацій забезпечується блоком «Організація» на 
всіх етапах формування цих потенціалів. Отже, завдяки 
порівняно більш якісній організаційно-плановій роботі 
керівництву іракських будівельних підприємств вдало-
ся ефективніше вирішувати проблеми відтворення їх 
ресурсних потенціалів, що дозволяє нейтралізувати не-
гативний вплив макро- й мезофакторів та підсилити по-
зитивний вплив внутрішніх мікрофакторів. 

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладений матеріал, слід заува-

жити, що для комплексної оцінки і подальшій побудо-
ві ефективного організаційно-економічного механізму 
управління ресурсним потенціалом будівельних підпри-
ємств, на нашу думку, необхідно: по-перше, системно 
дослідити об’єкт управління – ресурсний потенціал 
підприємств, з’ясувавши їх місце в інституціонально-
ієрархічній структурі національної економіки; по-друге, 
ідентифікувати «контури» факторів впливу на ресурсний 
потенціал конкретних галузевих (будівельних) підпри-
ємств (можливо різних країн, наприклад, українських, 
іракських, російських підприємств тощо) з тим, щоб за 
результатами порівнянь розробити вичерпаний комп-
лекс показників для інтеграційної оцінки рівня мікро-
ресурсних потенціалів та ефективності організаційно-
економічних механізмів управління ними. 
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Подальші дослідження в цьому напрямку можуть 
бути пов’язані з вивченням і порівнянням існуючих на-
ціональних моделей організаційно-економічних меха-
нізмів ресурсних потенціалів підприємств з виявленням 
переваг і недоліків та розробкою відповідних шляхів 
удосконалення.                     
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