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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 

СИСТЕМОЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ 

 

Ключовим фактором забезпечення достатнього рівня економічного 

розвитку держави та регіонів є формування дієвого організаційно-економічного 

механізму управління забезпеченням матеріально-технічними ресурсами, що 

дозволяє забезпечувати стале економічне зростання в умовах  явних ресурсних 

обмежень.  

У загальному розумінні, дефініційне визначення поняття «механізм» 

розглядається як певна кінцева множина елементів та взаємозв’язків між ними, 

що регулюються за допомогою певних важелів, це доведено у праці. Механізм 

це широке поняття, яке охоплює комплекс різноманітних інструментів, важелі, 

засоби, стимули державного управління. Водночас, механізм, доцільно, на наше 

переконання, розуміти як сукупність важелів впливу на процеси досягнення 

поставлених цілей, що мають поєднуватися в єдину систему і становити 

ієрархічну структуру, і, до того ж, відповідати стратегічній меті в контексті 

забезпечення екологічної рівноваги в державі. 

В свою чергу, «механізм управління» це складна управлінська категорія і 

її розглядають як складову частину загальної системи управління, що 

забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких обумовлює результат діяльності 

об’єкту управління. Звідси, ми розглядаємо організаційний механізм як систему 



адміністративних методів, способів та прийомів формування і регулювання 

діяльності об’єктів, що функціонують в межах національного господарства, які 

мають внутрішнє та зовнішнє середовище (об’єкти, суб’єкти державного 

управління, їх цілі, завдання, функції, методи управління та організаційні 

структури, а також результати їх функціонування). Поряд із зазначеним вище, 

відмітимо, що економічний механізм можна визначити як систему заходів, 

форм, методів, спрямованих на вдосконалення системи управління 

національного господарства, виробничо-організаційних відносин, забезпечення 

фінансової стійкості та прибутковості, збалансованості інтересів суб’єктів 

господарювання, суспільства і держави (механізми державного управління 

інвестиційною, інноваційною, банківською, податковою діяльністю тощо). 

Отже, організаційно-економічний механізм можна визначити, як: 

організаційну систему, що являє собою сукупність принципів, методів, 

прийомів, правил, які використовуються для виконання організаційно – 

економічних завдань. Цей механізм має забезпечувати оптимальний рівень 

функціонування організаційно-економічної системи управління. Організаційно-

економічний механізм, характерний тим, що природний хід економічних 

процесів заміняється або доповнюється їхнім управлінням або регулюванням.  

Розглядаючи особливості організаційно-економічного механізму системи 

матеріально-технічних ресурсів, потрібно виходити з того, що в його основі 

лежить сукупність економічних відносин, які складаються в сфері обміну з 

приводу реалізації товарів промислового походження, робіт чи послуг. 

Зазначимо, що система матеріально-технічного забезпечення є складовою 

матеріально-технічного потенціалу регіону виступає основоположним 

чинником, що забезпечує можливості розвитку регіональної економіки, що 

виступає базовим елементом державної. Стратегія і тактика, які реалізуються в 

регіоні, впливають на ємність матеріально-технічного потенціалу, але ще 

більшою мірою формують інтенсивний сценарій на умовах використання 

конкурентних переваг та забезпечення конкурентоспроможності економіки 

регіону.  


