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Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки актуальним для керівників будь-якого
підприємства є формування дієвого організаційно-економічного механізму управління
підприємством, який здатний забезпечити ефективність управління і конкурентоспроможність
підприємства. Визначальним фактором для розвитку й ефективного функціонування підприємств є
успішна діяльність усіх його складових.
Аналіз і огляд останніх досліджень. Вагомий внесок у розвиток теорії «механізму» зробили
І. Лукінов, О. Онищенко, Б. Пасхавер. Формуванню механізму присвятили свої праці В. Алексійчук,
Д. Демяненко, В. Іонов, В. Кишин, М. Малік, В. Олійник, П. Саблук, П. Стецюк. Вивченню сутності
організаційно-економічного механізму присвячено велику кількість досліджень, які відображені у
працях науковців Я. Гуменюка, В. Овсюченка, В. Полозова, М. Шевченка, В. Шкурупія [1-19].
Основна частина. Поняття «механізм» в економічному словнику окреслене як «послідовність
станів, процесів, що визначають собою будь-яку дію, явище», або ж «система, пристрій, що визначає
порядок будь-якого виду діяльності».
Термін «механізм» визначається як система, набір станів та процесів, внутрішня будова, що є
елементами звичайного явища.
Досить критичний аналіз щодо визначення поняття "економічний механізм" проведено у
сучасній роботі Москаленко В., який пропонує розглядати економічний механізм підприємства "... як
одну зі складових його господарського механізму. Він являє собою сукупність економічних методів,
способів, форм, інструментів, важелів діяння на економічні відносини і процеси, що відбуваються на
підприємстві". В даній роботі структуру економічного механізму побудовано у вигляді
функціонально-цільової схеми взаємодії функціональних підсистем, підсистем забезпечення та
економічних важелів, комплекс яких спрямовано на досягнення цілей підприємства. До
функціональних підсистем запропоновано віднести: планування; прогнозування; регулювання;
систему оплати праці; ціноутворення; аналіз; облік. До підсистем забезпечення належать: внутрішні
економічні відносини; норми та нормативи; правове забезпечення; інформаційне забезпечення. До
складу економічних важелів входять: ціни; тарифи; процентні ставки; економічне стимулювання;
пільги; санкції [1].
Механізм управління є рушійною частиною системи управління, що забезпечує дієвий вплив
на фактори, стан яких обумовлює результат діяльності об’єкта управління, що складається з певних
елементів. Л.Г. Мельник визначає механізм управління як складову (найбільш активну частину)
системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності
об’єкта, яким управляють [2]. Причому як елементи механізму управління розглядаються цілі,
критерії, фактори, методи і результати управління.
На думку О.І. Волкова, саме механізм управління, що містить у собі принципи, завдання,
організаційну структуру органів управління, персонал, економічні і юридичні методи і обмеження,
інформацію і технічні засоби її обробки, спроможний забезпечити динамізм та узгодженість роботи
підприємства [3]. А.А. Садєков і В.В. Цурик розглядають механізм управління як систему впливу на
об’єкт управління з метою досягнення бажаного результату, як систему організації господарського
процесу, що представлена комплексом факторів, що є взаємодоповнюючими і взаємозалежними та
мають власні форми управлінського впливу [4].
Деякі автори висвітлюють це питання інакше, вважаючи, що механізм – це сукупність методів,
принципів, форм управління або система елементів, що регулюють процес управління.
Основними видами механізмів управління виступають: організаційні, економічні, структурні
механізми, механізми організації управління, технічні і адміністративні, інформаційні механізми та ін.
В умовах інтеграції економіки України у світове господарство важливого значення набуває
проблема організаційно-економічного механізму функціонування підприємства, який дозволив би
зберігати та зміцнювати стійку позицію підприємства на ринку, задовольняти потреби споживачів,
оперативно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища та стабільно розвиватися в
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умовах жорсткої конкуренції таким чином, щоб забезпечити збалансовану виробничо-господарську
діяльність.
Формування організаційно-економічного механізму підприємства на різних етапах розвитку та
рівнях управління економікою становлять теоретичні положення, відображені у наукових
дослідженнях вітчизняних вчених І. Біла, В. Андрійчука, Г. Козаченка, Ю. Лузана, В. Москаленка,
О. Олійника, Б. Пасхавера, М. Пархомця, М. Сичевського, Т. Хвороста, А. Чухна, О. Шеремети,
Ю. Ященка та ін. Серед зарубіжних вчених-економістів ця проблема висвітлена у працях Л. Абалкіна,
П. Буніча, Е. Вагіної, Ф. Гумерова, М. Круглова, А. Кульмана, І. Кривов’язюка, Е. Мінаєва,
Ю. Осіпова, В. Павлова, Н. Петракова та ін.
У наукових дослідженнях зазначених авторів розкрито сутність господарського,
організаційного, економічного механізмів, їх роль у забезпеченні конкурентоспроможності
підприємства, обґрунтовано джерела фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.
Організаційно-економічний механізм Козаченко Г. тлумачить як "інструмент управління, що
являє собою сукупність управлінських елементів і способів їхньої організаційної, інформаційної,
мотиваційної та правової підтримки, шляхом використання яких з урахуванням особливостей
діяльності підприємства забезпечується досягнення певної мети" [5].
Біла І. в своїх працях визначає організаційно-економічний механізм як "систему формування
цілей та стимулів, що дозволяють перетворювати у процесі трудової діяльності динаміку
матеріальних та духовних потреб суспільства у динаміку засобів виробництва та кінцевих результатів
виробництва, які спрямовані на повне та ефективне задоволення цих потреб" [6].
В економічній літературі поки немає однозначного визначення організаційно-економічного
механізму функціонування підприємства, який часто ототожнюється дослідниками як господарський.
Деякі визначення поняття організаційно-економічного механізму наведено в табл. 1.
Організаційно-економічний механізм функціонування підприємства – це цілеспрямована та
керована система економічних, соціальних, організаційних і адміністративних засобів управління, які
формують і впливають на порядок здійснення господарської діяльності в економіці, що сприятиме
досягненню кінцевого результату з метою забезпечення максимально ефективного функціонування
його ресурсів [6].
Сутність організаційно-економічного механізму функціонування підприємства розкривається
за такими ознаками: елементний, при якій механізм розглядається як організуюча система
взаємозв'язків між структурними елементами; функціональній, коли механізм розглядається як
сукупність видів діяльності, спрямованої на досягнення визначеної мети; процесний, коли механізм
розкривається через дію з розв'язання проблеми, тобто як процес підготовки і прийняття рішень.
До основних характеристик організаційно-економічного механізму функціонування
підприємства запропоновано віднести такі: а) організаційно-економічний механізм функціонування
підприємства є підмеханізмом економічного механізму, який, в свою чергу, є важливішою складовою
господарського механізму підприємства; б) організаційно-економічний механізм є приналежністю
організаційно-економічної системи, взаємодіє в системі інших механізмів на підприємстві як цілісної
системи; в) до складових організаційно-економічного механізму відносяться: організаційнотехнічний; виробничо-технологічний; фінансово-економічний механізми; г) основною функцією
даного механізму є реалізація процесу організації та прийняття економічних рішень, які спрямовані
на досягнення поставленої мети підприємства; д) об'єктом впливу організаційно-економічного
механізму є потенціал підприємства, а кінцевою метою його функціонування – підвищення
економічної ефективності використання потенціалу підприємства [6].
Тульчинська С.О. [7] розглядає економічний механізм як динамічну систему, сукупність
початкових та результативних явищ, що становлять процес переходу перших до кінцевих явищ, без
будь-яких зовнішніх стимулів, тобто «економічний механізм визначається або природою початкового
явища, або кінцевим результатом серії явищ».
На організаційно-економічний механізм функціонування підприємства впливають фактори
внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, що обумовлюють складність дослідження
його складових і методів впливу на їх взаємодію. Водночас, являючи собою систему важелів та
інструментів досягнення поставленої мети, механізм виступає визначальним чинником ефективної
діяльності економічних суб’єктів.
Отже організаційно-економічний механізм функціонування підприємства слід розглядати як
складу систему, що включає підсистеми прогнозування і планування розвитку, мотивації, організації,
інформаційного забезпечення. Формування дієвого організаційно-економічного механізму сприятиме
вирішенню однієї з найважливіших проблем сучасного господарювання – підвищення
конкурентоспроможності українських підприємств. При формуванні механізму ефективного
функціонування доцільно застосовувати такі основні інструменти: економічні, організаційні,
соціально-психологічні, техніко-технологічні, маркетингові, екологічні правові, та використовувати
показники, що дозволяють провести оцінювання кожного інструменту. Відокремлені інструменти є
засадничим базисом забезпечення ефективного управління підприємством, і формування
організаційно-економічного механізму повинно спрямовуватися на підвищення їхньої ефективності.
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Таблиця 1 – Визначення організаційно-економічного механізму деякими авторами

Автор

Рік

О.В. Савчук [8]

2003

О.В. Ланченко [9]

2006

С.О. Тульчинська
[7]

2008

Н.М. Пантелєєва
[10]

2013

О.В. Савченко,
2013
В.П. Соловйов [11]

С.О. Тивончук,
2013
Я.О. Тивончук [12]

Н.І. Демчук [13]

2014

Ю.В. Лимич [14]

2014

Н.С. Ілляшенко,
А.С. Росохата [15]

2015

І.М. Кіпіоро [16]

2015

А.А. Турило [17]

2015

А.Б. Титов,
О.В. Машевська
[18]

2016

Визначення поняття
Організаційно-економічний механізм розглядається як концентрація
взаємопов’язаних організаційних, економічних та менеджерських інновацій, що
забезпечують реалізацію стратегічних цілей розвитку підприємства.
Організаційно-економічний механізм – система організаційних, економічних,
правових, управлінських та регулюючих дій, які формують і впливають на порядок
здійснення діяльності, що приведе до досягнення очікуваних економічних та інших
результатів.
Організаційно-економічний механізм – взаємопов’язана сукупність економічних
відносин, принципів, методів і форм організації.
Організаційно-економічний механізм регулювання діяльності – сукупність елементів,
призначених для перетворення управлінських, регулятивних і коригувальних дій
органів управління на необхідні дії керованих об’єктів.
Організаційно-економічний механізм діяльності на підприємстві може бути поданий
як ряд етапів, що у своїй сукупності утворюють комплексну систему функціональних
зв’язків між об’єктами, суб’єктами, засобами, методами та іншими складовими
діяльності, а також може використовуватися для досягнення широкого спектра
стратегічних цілей підприємства.
Організаційно-економічний механізм активізації розвитку - функції економічного
механізму, методи їх здійснення, об’єкти та суб’єкти, напрями реалізації активізації
діяльності підприємницьких структур, спрямований на досягнення
конкурентоспроможності функціонування та підвищення ефективності підприємств
галузі.
Організаційно-економічний механізм діяльності та її активізації – система
взаємопов’язаних і взаємозалежних динамічних складників, об’єднаних як під
суб’єктивним впливом, так і під дією об’єктивних економічних законів, які сукупно
мають забезпечувати розширене відтворення на підприємствах галузі та в суспільстві
загалом.
Організаційно-економічний механізм використання потенціалу сталого розвитку
передбачає планування, фінансове забезпечення, державне регулювання та
стимулювання, контроль потенціалу сталого розвитку.
Організаційно-економічний механізм управління прогнозуванням перспективних
напрямів розвитку підприємства слід розглядати як сукупність організаційних та
економічних важелів (кожному з яких властиві власні форми управлінського впливу),
які справляють вплив на економічні й організаційні параметри системи управління
діяльністю підприємства, що сприяє формуванню та посиленню організаційноекономічного потенціалу розвитку, отриманню конкурентних переваг в майбутньому
на основі ефективного використання інформації щодо перспективних тенденцій
сьогодення, а також загалом збільшення ефективності діяльності підприємства.
Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств – диференційована за
ієрархією сукупності методів, способів, засобів, інструментів та важелів
управлінського впливу, до ключових компетенцій якого віднесені визначення і
контроль за дотриманням економічних та організаційних принципів, забезпечення
позитивної динаміки процесів, а також моніторинг та порядок коригування заданих
параметрів розвитку.
Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємства –
конкретний методико-прикладний аспект формування і реалізації процесу
управління, який за своєю специфікою пов’язаний з розвитком, включає в себе
організаційну та економічну складові, є гармонійною складовою загального
економічного механізму управління підприємством.
Організаційно-економічний механізм управління – комбінація елементів
(компонентів), які перебувають під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів,
включаючи процеси, що протікають на підприємствах галузі.

В сучасних умовах господарювання необхідно безперервно удосконалювати організаційноекономічний механізм функціонування підприємства, оскільки в умовах високої конкуренції він
перебуває під постійним впливом досить мінливих чинників зовнішнього середовища.
Недосконалість діючих організаційно-економічних механізмів функціонування підприємства, а також
методів їхньої економічної оцінки призводить до неефективного управління ресурсами, що в умовах
інтеграції економіки, стають особливо чутливими до якості та характеру управлінських рішень.
Ефективно побудована система інтеграції економіки України та висока кваліфікація
працівників в подальшому стануть запорукою організаційно-економічного механізму та підвищення
ефективності функціонування підприємства, що в кінцевому результаті дасть змогу максимізувати
позитивні та мінімізувати негативні результати діяльності підприємства та узгоджувати стратегічні
цілі, які в будуть наступним етапом в удосконаленні організаційно-економічного механізму [19].
Організаційно-економічний механізм трактують як систему формування цілей і стимулів, які
дозволяють перетворити у процесі трудової діяльності рух (динаміку) матеріальних і духовних
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потреб членів суспільства на рух засобів виробництва і його кінцевих результатів, спрямованих на
задоволення платоспроможного попиту споживачів.
Організаційно-економічний механізм управління підприємствами розглядається як один з
основних елементів системи адаптації суб’єктів господарювання до умов зовнішнього середовища,
орієнтований на пошук і реалізацію можливостей підприємств, що забезпечать сталий розвиток та
виживання підприємств у період трансформаційної економіки.
Взагалі організаційно-економічний механізм управління є не тільки однією з умов подолання
кризових явищ у реальному секторі підприємства, а й необхідною передумовою його успішної
діяльності [19].
Організаційно-економічний механізм містить взаємопов’язані принципи, методи, важелі, які
спрямовані на досягнення місії і цілей підприємства.
Характеризуючи систему загальних принципів формування і функціонування організаційноекономічного механізму управління можна виділити принципи сумісності (управління розвитком
конкретної системи повинно відбуватися в тісному взаємозв’язку з усіма взаємопов’язаними з нею
складниками і функціональними системами управління і розвиватися з ними на єдиній основі;
конкретний механізм функціонування і розвитку повинен прогнозувати усі рівні управління і
охоплювати усі елементи враховуючі рівні управління і охоплювати усі елементи системи,
враховуючи особливості їх функціонування і можливості їх змін, тобто повністю відповідати
особливостям загальної системи), зворотного зв’язку (постійний контроль результатів управління і
підвищення потенціалу підприємства), розвитку (механізм управління, зміст виконуваних робіт
повинні постійно удосконалюватися відповідно до загального розвитку системи, підвищення
складності виробничих, технологічних процесів і правління) і конкуренції (життєздатність системи
багато в чому визначається наявністю і ступенем розвитку конкурентних основ) [19].
Висновки. Основним завданням проектування організаційно-економічного механізму є
створення умов для розвитку і посилення потенціалу розвитку підприємства, що безпосередньо
визначає життєздатність підприємства в довгостроковій перспективі.
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