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Постановка проблеми. Незважаючи на суттєві 
зміни в економічному середовищі, посилення рівня 
невизначеності діяльності окремих економічних 
агентів, загострення соціально-політичної кризи (а 
може, саме завдяки ним), ефективність функціону-
вання підприємств є визначальним фактором, що 
обумовлює дієздатність національної економіки та 
забезпечення матеріальних, соціальних та духовних 
потреб членів суспільства. Водночас реалії сучас-
ності обумовлюють необхідність трансформації усіх 
компонентів господарського механізму підприємств, 
хоч би яка сфера діяльності була для них основною. 
Не тільки у сфері матеріального виробництва, але 
й у соціальній сфері ефективність господарського 
механізму визначає можливості виконання місії під-
приємства. Надання соціальних послуг, послуг з 
охорони здоров’я, освіти є тим специфічним видом 
діяльності, в якому підприємства обмежені у можли-
востях пошуку ресурсів та забезпеченні ефективності 
їх використання.

Серед окремих компонентів господарського меха-
нізму організаційно-економічний механізм має сис-
темоутворююче значення, отже, забезпечення ефек-
тивності його функціонування є першочерговим 
завданням. Саме це й визначає актуальність удо-
сконалення теоретичного функціонування організа-
ційно-економічного механізму управління підприєм-
ством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням теоретичного обґрунтування, розуміння сут-
ності організаційно-економічного механізму присвя-
чена значна кількість наукових доробків сучасних 
науковців-економістів як в Україні, так і за її меж-

ами. Зокрема, у значній кількості праць досліджу-
ються вихідні поняття механізму загалом, економіч-
ного механізму, господарського механізму, їх зміст, 
взаємне співвідношення, організація, особливості 
функціонування (С.І. Ожегов, О.І. Барановський, 
В.Т. Бусел, В.М. Гаєць, А.Л. Гапоненко, Й.С. Завад-
ський, М.М. Єрмошенко, Л.М. Калініна, В.П. Моска-
ленко, Г.В. Осовська, А.П. Панкрухін, В.С. Понома-
ренко, О.П. Юшкевич, О.М. Ястремська та ін.). Інші 
науковці присвятили власні зусилля детальному ана-
лізу сутності саме організаційно-економічного меха-
нізму: або загалом (Г.В. Астапова, Є.А. Астапова, 
Т.В. Гринько, Л.Є Довгань, Д.П. Дойко, П.Л. Єго-
ров, Г.В. Козаченко, Ю.В. Лисенко, О.М. Тридід та 
ін.), або із врахуванням його специфіки стосовно 
виду діяльності (В.О. Ігноватова, В.С. Кушнірук, 
В.П. Полуянов, О.В. Лотова, Ю.П. Лузан, А.В. Сто-
ляренко, С.В. Сазонова та ін.), або з обмеженням 
функціонального навантаження (О.Г. Харковіна, 
А.І. Українець, А.Д. Кухарук, І.П. Біла, О.М. Пала-
марчук та ін.). Однак розбіжності в інтерпрета-
ції вихідних понять, особливості застосування різ-
них методологій та нюанси теоретичного розуміння 
визначили існування суттєвих розбіжностей у розу-
мінні сутності та формулюваннях поняття організа-
ційно-економічного механізму підприємства. Зага-
лом у розумінні сутності організаційно-економічного 
механізму можна виокремити операційний, функці-
ональний, методичний та системний підходи. Але 
загалом більшість авторів погоджується з тим, що 
ефективність функціонування організаційно-еконо-
мічного механізму прямо корелює з ефективністю 
функціонування підприємства загалом.
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Однак у самому розумінні сутності механізму, 

його місця у складі господарського механізму є сут-
тєві розбіжності. Це ускладнює насамперед оцінку 
дієвості організаційно-економічного механізму, прак-
тично унеможливлює його специфікацію відповідно 
до особливостей функціонування та суттєво обмежує 
розробку практичних рекомендацій стосовно удоско-
налення механізмів управління для конкретних під-
приємств.

Мета статті. Виходячи з актуальності дослі-
дження і змістового навантаження окремих форму-
лювань категорії, метою статті назвемо визначення 
розбіжностей у розумінні сутності понять організа-
ційно-економічного механізму управління підприєм-
ством, а також формулювання уточненого розуміння 
поняття. Теоретичним підґрунтям дослідження є 
наявне теоретичне розуміння організаційно-еко-
номічного механізму, його місця й ролі у функці-
онуванні господарського механізму підприємства 

як складно організованої гетерархічної системи.. 
Об’єктом дослідження є теоретико-методологічні 
засади забезпечення функціонування організаційно-
економічного механізму підприємства. Методоло-
гічне підґрунтя дослідження представлене методами 
абстрагування, семантичного аналізу та конструю-
вання на основі системного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В основі функціонування господарського механізму 
будь-якого підприємства лежить організаційно-еко-
номічний механізм, і саме завдяки йому реалізується 
інструментарій адміністративно-економічних важе-
лів управління, регулюються всі процеси (вироб-
ничі, технологічні, економічні тощо), які орієнтовані 
на кінцеву діяльність підприємства. На кінцевий 
результат здійснюють вплив також соціальний та 
правовий механізми функціонування підприємства. 
Тріада механізмів організаційно-економічного, пра-
вового та соціального, що формують господарський 

Рис. 1. Просторова декомпозиція господарського механізму підприємства з урахуванням системи зв’язків 
між його компонентами

Джерело: розроблено автором
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механізм підприємства, забезпечує його поступаль-
ний розвиток. У праці [1] наголошується на тому, що 
ефект від господарського механізму можна очікувати 
тоді і тільки тоді, коли на належному рівні ефектив-
ності працюють всі три вищеперераховані складові.

Загалом погоджуючись з ієрархічністю господар-
ського механізму як системи, зазначимо, що, окрім 
зв’язків прямої субординації, зазначених у праці 
Т.В. Полозової, Ю.В. Овсюченко [2], існують ще 
зв’язки координації та зв’язки зворотної субордина-
ції. Якщо зв’язки прямої субординації розуміють під 
собою прямий вплив одного компонента на інший, 
що реалізується від компонента вищого ієрархічного 
рівня до компонента нижчого ієрархічного рівня, то 
зв’язки зворотної субординації виникають від ком-
понента нижчого рівня до компонента вищого рівня 
і не є такими ж значущими. Зв’язки координації 
визначають узгоджене функціонування компонентів 
одного ієрархічного рівня.

Місце організаційно-економічного механізму під-
приємства у тріаді компонентів господарського меха-
нізму з урахуванням гетерархії зв’язків відображено 
на рис. 1.

Компоненти організаційно-економічного меха-
нізму поєднані здебільшого координаційними 
зв’язками, визначальними з яких є зв’язки, генеро-
вані виробничо-технологічним механізмом, оскільки 
особливості здійснення технології обумовлюють орга-
нізацію та її технічне супроводження, а також необ-
хідність та обсяги всіх форм забезпечення. Однак існує 
і зворотній вплив з боку організаційно-технічного 
супроводження, що обумовлює зміни у виробництві 
та технології в межах можливостей таких змін. Зага-
лом через щільність зв’язків між компонентами орга-
нізаційно-економічного механізму, їх неперервність 
та швидкість здійснення такий механізм є певною 
цілісністю, що функціонує взаємоузгодженим чином.

Між компонентами економічного механізму 
виникають швидше субординаційні зв’язки, що 
побудовані на причинно-наслідкових залежностях. 
Так, власне економічний механізм обумовлює функ-
ціонування організаційно-економічного механізму, 
що реалізується через його вплив на фінансово-еко-
номічний механізм. Організаційно-управлінський 
механізм значною мірою обумовлює функціонування 
власне економічного механізму. А компоненти орга-
нізаційно-економічного механізму суттєво вплива-
ють на організаційно-управлінський механізм. Сис-
тема взаємозв’язків між компонентами економічного 
механізму та компонентами організаційно-еконо-
мічного механізму побудована таким чином, що за 
умови вимкнення останнього єдність економічного 
механізму буде зруйнована повністю.

Те ж саме стосується функціонування госпо-
дарського механізму підприємства загалом. За від-
сутності прямих та зворотних координаційних чи 
субординаційних зв’язків між соціальним, правовим 
механізмами та організаційно-економічним механіз-
мом чи його окремими компонентами вони щільно 
пов’язані з економічним механізмом підприємства. 
Таким чином, можна констатувати, що організа-
ційно-економічний механізм є системоутворюючим 
компонентом господарського механізму підприєм-
ства, що обумовлює його існування та функціону-
вання як цілісного утворення.

У дослідженні здійснено узагальнення наявних 
підходів до формулювання поняття «організаційно-
економічний механізм» з точки зору змісту його 
семантичних складових. Під час виконання семан-
тичного аналізу наявних формулювань поняття 

«організаційно-економічний механізм підприєм-
ства» використано праці Г.В. Астапової, Є.А. Аста-
пової, Д.П. Дойко [3, с. 279], І.П. Білої [4, с. 8], 
О.М. Богушко [5, с. 47–48], Н.Ю. Брюховецкої 
[6, с. 7], С.Ю. Дементьєва [7, с. 25], О.Є. Джура 
[8,  с. 292], Л.Є. Довганя [9] В.В. Зубенка [10, с. 19], 
Г.В. Козаченка [11, с. 107], А.Д. Кухарука 
[12, с. 284–385], В.С. Кушнірука, О.Ю. Єрмакова, 
О.В. Шебаніної [13, с. 9], Ю.П. Лузан [14, с. 3], 
Ю.В. Лисенка, П.Л. Єгорова [15, с. 86], І.В. Мор-
гачева [16, с. 35], В.П. Москаленка [17, с. 369], 
В.С. Мочерного [18, с. 50], О.М. Паламарчука 
[19, с. 47–48], М.К. Пархомець, В.В. Гудака 
[20, с. 21], В.П. Полуянова [21], Г.М. Скударя [22], 
І.В. Чукіної [23, с. 233].

Результати семантичного аналізу терміна «орга-
нізаційно-економічний механізм» дають можливість 
зробити такі узагальнення:

1) семантичним ядром поняття виступають «сис-
тема» (як організована сукупність певних елементів, 
що функціонують взаємоузгодженим чином та між 
собою поєднані комплексом зв’язків, 60% форму-
лювань); «сукупність» (як неорганізована множина 
об’єктів, 30% формулювань); інколи науковці вико-
ристовують перетин цих понять;

2) емпіричним об’єктом / об’єктами, що вклю-
чено до сфери дії категорії, є організаційні та еко-
номічні форми, методи, важелі (35% формулювань); 
цілі та стимули (10% формулювань); сенсорні, орга-
нізаційні, економічні засоби (10% формулювань); 
економічні відносини, об’єктивні закони (20% фор-
мулювань); принципи, процедури, методичні інстру-
менти, критерії, суб’єкти і засоби забезпечення, 
стратегії (5% формулювань); елементи (10% форму-
лювань) тощо;

3) відносини чи властивості, які характеризу-
ють емпіричний об’єкт категорії найчастіше визна-
чають як вплив (40% формулювань); регулювання 
(10% формулювань); використання (15% формулю-
вань); управління (5% формулювань); формування 
(20% формулювань); дію, взаємодію (10% формулю-
вань); перетворення (10% формулювань) тощо; при-
чому більшість дослідників як базисні процеси, від-
носини визначає певну їх множину;

4) приєднаними емпіричними об’єктами є:
– в макроекономічному аспекті (35% форму-

лювань): матеріальні і духовні потреби членів сус-
пільства, державне регулювання, ринкова саморе-
гуляція, економічні закони, суспільне виробництво, 
протиріччя, економічні закони, процес відтворення, 
ринковий і державний механізми тощо;

– в мікроекономічному аспекті (70% формулю-
вань): засоби виробництва, кінцеві результати вироб-
ництва, управлінський процес, інформаційна, моти-
ваційна та правова підтримка, виробничі ресурси, 
процеси, які відбуваються в рамках певних органі-
зацій, капітал, стимули, господарство, економічні та 
організаційні параметри, система управління, ефек-
тивність роботи підприємства, підприємство загалом.

Семантичним ядром поняття «організаційно-еко-
номічний механізм» пропонується використовувати 
поняття «системи», оскільки воно, з одного боку, 
є ширшим, ніж поняття «сукупності», та включає 
його у себе повністю (що підкреслюється його домі-
нуванням в наявних формулюваннях), з іншого боку, 
більш точно відображає взаємоузгоджений та взаємо-
бумовлений характер функціонування компонентів 
організаційно-економічного механізму.

Емпіричним об’єктом / об’єктами, що включено 
до сфери дії категорії «організаційно-економіч-
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ний механізм», пропонуються поняття «організа-
ційно-економічні методи і важелі» за виключенням 
поняття «форми» через те, що словосполучення 
«економічної форми» не вживається в економічній 
науці, а словосполучення «організаційної форми» 
швидше стосується організаційно-правової форми 
підприємства, ніж його організаційно-економічного 
механізму.

Як базисний процес, що формує відносини, в які 
вступають емпіричні об’єкти категорії, пропону-
ється визначити процес «управління», виключивши 
поняття «регулювання» (стосується механізмів регу-
лювання) та поняття «впливу» (стосується однаковою 
мірою як регулювання, так і управління, а отже, стає 
підставою для перетину розуміння категорій «меха-
нізм управління» та «механізм регулювання»). Інші 
поняття («формування», «використання», «перетво-
рення» тощо) або є елементами процесу управління, 
або характеризують певні його властивості (напри-
клад, динамічний характер).

Приєднаним емпіричним об’єктом пропонується 
вважати поняття ефективності підприємства як най-
більш багатозначне з точки зору формування, пере-
творення та використання всіх форм його ресурсів, 
що є об’єктами для компонентів організаційно-еко-
номічного механізму підприємства (виробничо-тех-
нологічного, організаційно-технічного, фінансово-
економічного).

Отже, семантичний каркас формулювання 
поняття «організаційно-економічного механізму 
управління» буде мати такий вид (рис. 2).

Формулювання поняття «організаційно-еконо-
мічний механізм управління підприємством» – це 
система організаційно-економічних методів і важе-
лів управління ефективністю підприємства. А більш 
розгорнуто – це система організаційно-економічних 
методів і важелів управління ефективністю фор-
мування, перетворення та використання всіх форм 
ресурсів підприємства.

Висновки. Таким чином, організаційно-еконо-
мічний механізм є системоутворюючим компонен-
том господарського механізму підприємства і посі-
дає визначальне місце у тріаді його складових: 

соціальному, економічному та пра-
вовому механізмах. Будучи тільки 
частиною економічного механізму, 
організаційно-економічний меха-
нізм підприємства через сукупність 
координаційних та субординаційних 
зв’язків перетворює його на складно 
організовану гетерархічну систему, 
яка функціонує як єдине ціле. Сам 
організаційно-економічний механізм 
управління підприємством є сис-
темою організаційно-економічних 
методів і важелів управління ефек-
тивністю формування, перетворення 
та використання всіх форм ресурсів 
підприємства.

З огляду на зазначені місце орга-
нізаційно-економічного механізму 
у складі механізму господарського і 
розуміння його сутності повинна від-
буватись подальша специфікація із 
врахуванням функціонального наван-
таження, структурної організації, 
розробки і використання критеріїв 
оцінювання та формування практич-
них рекомендацій.
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