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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ В ЕФЕКТИВНОМУ 

УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСАМИ  НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У теперішній час, нестабільна ситуація на економічному та фінансовому 
ринках, яка викликана кризовими явищами, негативно вплинула на економічний 
стан багатьох підприємств різних галузей. Зокрема, багато з них так і не вийшли 
на бажаний рівень беззбитковості, не спромоглися бути конкурентними та 
фінансово стійкими. У свою чергу, спроби оздоровити ринкове господарство, 
забезпечити економіці стабільне зростання, а її реальному сектору суттєве 
поновлення так і не дали очікуваних результатів. 

У зв’язку з цим виникають нові вимоги до управління 
реструктуризаційними змінами підприємств, оволодіння новими технологіями 
оздоровлення підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності. Тому, 
актуалізація ефективного управління набуває особливої значущості, вимагає 
комплексних методологічних досліджень, розробки науково обґрунтованої 
концепції стратегічного розвитку підприємств, процесів та механізмів управління 
підприємствами. Так як успішне вирішення цієї проблеми дозволить суттєво 
впливати на економічні процеси та фінансовий стан різноманітних суб’єктів 
господарювання. 

Аналіз наукової літератури показав, що в сучасних умовах розвинутої 
форми товарного господарства спостерігаються такі засадні трансформації у 
процесі відтворення суспільного виробництва, а саме глобалізація економічного 
простору, загострення конкурентної боротьби між підприємствами, перенесення 
акценту в орієнтації суб’єктів господарювання на підприємницьку форму ведення 
господарської діяльності, прогресуюче розширення й домінування 
підприємницького середовища у реальному секторі економіки, кардинальна 
переорієнтація критичної кількості підприємств на застосування нецінових 
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методів конкуренції; диференціація організаційних структур підприємництва 
тощо. 

Тому, за таких обставин перед суб’єктами господарської діяльності 
постають стратегічні завдання:  

1) оптимізувати реалізацію власного економічного інтересу (максимізувати 
обсяг балансового прибутку, головним чином за рахунок отримання економічного 
прибутку);  

2) забезпечити неперервність життєвого циклу підприємств. Нагальність 
вирішення цих завдань потребує проведення кардинальних змін в ієрархічному 
складі видів господарської діяльності підприємств. Акцент має бути перенесено з 
тріумвірату виробничої, комерційної та інвестиційної видів діяльності на 
інноваційну й управлінську [2, с. 563]. 

Від першої з цих нових базових видів господарської діяльності підприємства 
залежить можливість забезпечення та посилення його конкурентоспроможності за 
рахунок створення певних видів базисних інновацій (товарних, технологічних, 
технічних й організаційних). Кардинально новою метою управлінської діяльності 
підприємства є організація перманентного у часі й просторі процесу втілення 
вищезазначених інновацій у конкурентні переваги у процесі його господарської 
діяльності. 

Реалізація окреслених фундаментальних цілей для забезпечення 
неперервності життєвого циклу підприємства можлива лише у довгостроковій 
перспективі, що, у свою чергу, передбачає уведення до складу такого блоку 
системи управління, як засоби (інструменти) управління, у якості базового 
елемента – стратегічного планування. Його об’єктом виступає процес розвитку 
суб’єкта господарювання. Таким чином, першочерговим базисним об’єктом 
управління стає не процес простого відтворення підприємства у 
короткостроковому періоді його господарської діяльності як автономної 
економічної системи або процес зростання цієї системи як простої форми її 
розширеного відтворення, а вища форма розширеного відтворення зазначеного 
базового виду економічних систем – процес розвитку. 

Узагальнюючи підходи щодо трактування економічної сутності процесів 
економічного зростання й економічного розвитку на гранично вищому логічному 
рівні абстрагування можна виділити наступні їх характерні особливості: 
економічного зростання – це форма процесу розширеного відтворення суспільного 
виробництва на будь-якому рівні економічної сфери буття, що здійснюється за 
допомогою екстенсивних чи інтенсивно-екстенсивних засобів і супроводжується 
змінами параметрів (кількісними або кількісно-якісними) здатності економічної 
системи певного рівня щодо продукування економічних благ; економічний 
розвиток – це форма  процесу розширеного відтворення суспільного виробництва 
на будь-якому рівні економічної сфери буття, що здійснюється за допомогою 
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інтенсивних засобів і супроводжується кардинальними змінами параметрів 
здатності економічної системи певного рівня щодо продукування економічних 
благ [4, с. 733]. 

В економічній науці на загальному рівні абстрагування поняття 
організаційно-економічний механізм трактується як сукупність інститутів, що 
забезпечують функціонування економічної системи. На базовому рівні 
економічної сфери буття – це функціонування наноекономічних систем, до яких 
відноситься підприємство. На рівнях більш високого порядку – функціонування 
відповідних економічних систем, що здійснюється у процесі взаємодій суб’єктів 
базового рівня, а також суб’єктів, що регулюють умови їх діяльності з різним 
масштабом охоплення простору економічної сфери буття [1, с. 29]. 

Господарський механізм для економічних систем будь-якого рівня включає 
наступні групи інститутів:  

– мотиваційні, що зумовлюють процес функціонування економічної 
системи;  

– формальні, що проявляються в особливостях організаційної структури, 
через яку відбувається процес функціонування економічної системи;  

– інструментальні, завдяки яким забезпечується здійснення процесу 
функціонування економічної системи. 

У свою чергу, для підприємства загальними елементами його 
господарського механізму у складі мотиваційних інститутів є наступні: 
економічний інтерес (максимальний обсяг загального прибутку); забезпечення 
неперервності життєвого циклу підприємства. Щодо різних форм процесу 
розширеного відтворення підприємства відмінності господарського механізму 
проявляються у наступному:  

1) стосовно економічного інтересу: для процесу економічного зростання – 
орієнтація, головним чином, на нормальний прибуток (оптимізація обсягу 
загального прибутку завдяки ефекту масштабу); процесу економічного розвитку – 
орієнтація виключно на економічний прибуток (підприємницький);  

2) забезпечення неперервності життєвого циклу: для процесу економічного 
зростання – протягом середньострокового періоду; процесу економічного 
розвитку – протягом довгострокового періоду [3, с. 654]. 

Елементами господарського механізму функціонування підприємства у 
складі формальних інститутів є наступні: організаційно-правова форма 
підприємства; організаційна структура підприємства; виробнича структура 
підприємства. У межах цієї групи інститутів немає диференціації за формами 
розширеного відтворення підприємства. 

Для підприємства загальними елементами його господарського механізму у 
складі інструментальних інститутів є наступні: тип інновацій; склад інновацій. 
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