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визначення організаційно-економічного механізму 
управління корпорацією. 

У статті проаналізовані підходи до визначення 
сутності організаційно-економічного механізму, 
визначені складові його структури та виявлені 
проблеми його трансформації у ринкових умовах, 
визначені співвідношення і взаємодія його із 
іншими типами механізмів, які формують процес 
управління на підприємстві. 
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сучасній науці не існує єдиної точки зору 
щодо визначення поняття, сутності та 
структури організаційно-економічного 
механізму. В більшості літературних 

джерел господарський механізм розглядається 
вітчизняними вченими як система заходів (взає-
мопов’язаних і взаємозалежних) різного 
характеру, за допомогою яких, у відповідності до 
встановлених принципів, забезпечується належне 
виконання функцій підприємства і досягнення 
його цілей.  

При формуванні і використанні механізмів ви-
окремлюються їх взаємозв’язані детермінанти, а 
саме: призначення, характер впливу результатів 
управління на об’єкт діяльності, сам результат 
діяльності, цілі управління, масштаб функціону-
вання, основні складові підсистеми або блоки 
структури механізму, ключові процеси, системи, 
методи, важелі, форми, функції, інструменти, 
засоби, принципи, закони розвитку, принципові дії 
тощо. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Питання щодо визначення організаційно-еко-
номічного механізму управління корпорацією є 
дискусійним. Значний вклад у розробку та 
вивчення проблеми внесли такі вітчизняні та іно-
земні автори, як В.Я. Амбросов, А.А. Бугуцький, 
Е.Е. Вершигора, В.С. Дієсперов, Н.Л. Зайцев, 
Н.М. Купріна, И.И. Мазур, І.А. Маркіна, 
Г.В. Осовська, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавер, 
П.Т. Саблук, Е.А. Смірнов, О.Л. Устенко, 
Л.М. Христенко, А.В. Шегеда та інші. 
Вирішення невирішених раніше частин 
загальної проблеми 

Питанням вивчення дії і складових 
організаційного механізму присвячено праці 
вітчизняних та закордонних науковців [1-16]. 
Проте погляди на складові та місце організаційно-
економічного механізму суттєво різняться, що не 
дозволяє створити комплексну систему 
управління корпораціями.  

Метою статті є проаналізувати підходи до 
визначення сутності організаційно-економічного 
механізму, визначити складові його структури та 
виявити проблеми його трансформації у ринкових 
умовах, визначити співвідношення і взаємодію 
його із іншими типами механізмів, які формують 
процес управління на підприємстві. 

В 
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Виклад основного матеріалу дослідження 
Для визначення детермінант організаційно-

економічного механізму автором проаналізовано 
53 публікації, що дало можливість з’ясувати 
найбільш вагомі детермінанти в його складових.  

В [1] організаційно-економічний механізм 
розглядається як складова господарського 
механізму, що становить систему організаційних 
та економічних методів забезпечення взаємодії 
організаційних, виробничих, фінансово-
економічних процесів на всіх рівнях управління, 
що сприяє збільшенню конкурентних переваг та 
ефективності діяльності підприємства в цілому. 

З точки зору комплексного погляду на про-
блему управління підприємством П. Бубенко і 
О. Димченко пропонують об’єднання організацій-
ного (структури підприємства і технологій) і 
економічного механізму (регулювання) в цілісну 
модель реалізації мети підприємства і завдань 
його розвитку [1]. 

Результати дослідження 53-х визначень еконо-
мічного і організаційно-економічного механізму 
управління показали, що організаційно-

економічний механізм найчастіше розкривається 
через поняття «система», «структура» і «сукуп-
ність». Так, 56,6% визначень розглядають 
організаційно-економічний механізм як систему, 
17% – як структуру і 17% – як сукупність. Поняття 
організаційно-економічної системи як складної, 
динамічної, відкритої системи, яка може зміню-
вати свій стан у відповідності із основними еко-
номічними законами розвитку, прагне до певного 
результату і найбільш точно відображає сутність 
механізму поняття «сукупність» і «структура», 
які, в свою чергу, є одним із елементів даної 
системи. 

Часто організаційно-економічний механізм ро-
зглядають за допомогою процесного підходу – це 
34% визначень із загальної кількості досліджува-
них. М. Грещак синтезує функціональний та ціле-
орієнтований підхід до визначення організаційно-
економічного механізму управління [3]. 

На рис. 1 показано питому вагу детермінант, 
які зустрічаються у досліджуваних визначеннях 
організаційно-економічного механізму управ-
ління.

 

 
Рис. 1. Питома вага 10 найвагоміших детермінант у визначеннях організаційно-економічного 

механізму управління, % 
 
Узагальнюючи підходи різних науковців, 

можна прийти до висновку, що найбільш часто 
організаційно-економічний механізм управління 
підприємством визначається через методи (56,6% 
визначень), цілі (49,1%), ефективність (30,2%), 
важелі (28,3%), форми (26,4%), функції (24,5%), 
результати (24,5%), інструменти (18,9%) управ-
ління.  

Мета дії організаційно-економічного механі-
зму – створити умови для досягнення цілей госпо-
дарської діяльності економічними методами, які, в 
свою чергу, складаються із відповідних важелів 
впливу. Таким чином, економічний механізм є 
складовою господарського і має специфічні, 
економічні методи впливу суб’єкта управління на 
об’єкт. 

Цілями управління в досліджуваних визначен-
нях визначаються наступні: дохід [4], прибу-
ток [5], ринкова капіталізація [6], задоволення 
платоспроможного попиту [7], зростання капіталу 

бренду [8], організація ефективного інноваційного 
процесу [9], забезпечення і зростання ефективно-
сті (30,2% досліджених визначень), формування 
конкурентних переваг [10, 11, 1]. Забезпечення 
конкурентоспроможності [12], забезпечення кон-
куренції [9]. 

На рис.2 подані детермінанти, які зустріча-
ються у досліджуваних визначеннях організа-
ційно-економічного механізму управління підпри-
ємством, але кількість яких загалом менше 10%. 

Організаційно-економічний механізм забезпе-
чує функціонування і дію всіх елементів організа-
ційно-економічної системи, а також організацію 
взаємодії між цими елементами для досягнення 
поставленої мети. Складові організаційно-еконо-
мічної системи є в той же час складовими органі-
заційно-економічного механізму даної системи, 
між якими він організовує взаємодію [17]. Взає-
модія є важливим елементом – 17% від загальної 
кількості визначень (рис. 2), вона показує, яким 
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чином відбувається функціонування всієї 
економічної системи, взаємодія тісно пов’язана із 
побудовою організаційної структури, яка є скеле-
том організаційно-економічного механізму управ-
ління підприємством.  

 

Також відзначають, що при цьому здебільшого 
складаються відносини не «суб’єкт-об’єктного», а 
«суб’єкт-суб’єктного» типу. Це пояснюється тим, 
що управління в соціальних системах здійсню-
ється людьми по відношенню до людей, у процесі 
якого виникають взаємовпливи і взаємозалежно-
сті. 

 

 
Рис. 2. Питома вага 30 менш вагомих детермінант у визначеннях організаційно-економічного  

механізму управління, % 
 

Суб’єктом економічного механізму (зовніш-
нього по відношенню до підприємства) при цьому 
виступає держава в особі законодавчих і виконав-
чих органів, органи місцевого самоврядування, а 
також недержавні організації, а на рівні окремого 
підприємства (внутрішній рівень) – його орган 
управління (власник, директор, рада директорів 
тощо) [13]. 

Організаційна структура як детермінанта орга-
нізаційно-економічного механізму зустрічається у 
17% загальної кількості досліджуваних визначень. 
З одного боку організаційно-економічний меха-
нізм розглядають як систему забезпечення 
взаємопов'язаної діяльності функціональних під-
розділів підприємства в рамках встановленої 
організаційної структури управління. В іншому – 
як економічні форми і методи організації та сти-
мулювання виробництва, на основі яких здійсню-
ється діяльність підприємств і дії для забезпе-
чення розвитку.  

Проведені дослідження дозволяють зробити 
висновки, що 24,5% визначень розкривають зміст 
організаційно-економічного механізму через його 
функціональні характеристики. Перелік цих хара-
ктеристик в основному стосується забезпечення 
(15%), регулювання (13%), мотивації і стимулю-
вання (18%), моніторингу, оцінки і діагностики 
(11%) та інші. 

Сутність організаційно-економічного механі-
зму функціонування підприємства розкривається 
за такими ознаками [14]: 
 елементний, при якому 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 цього переліку доцільно було б додати но-

рмативно-правовий, коли механізм розкривається 
через права власності та методи регулювання цих 
прав у різних зацікавлених осіб, які поряд із рів-
нями управління створюють окрему систему 
рівнів власності. 

Також потрібно окремо визначати методи, 
важелі і інструменти в управлінні організаційно-
економічною діяльністю підприємства. 

В роботі К. Мамонова детермінантами органі-
заційно-економічного механізму управління кор-
порацією виступають [8]: 
 стейкхолдери: управлінці різного рівня, 

персонал, інвестори, партнери, органи 
державного управління, кредитні установи;  

17 17 17 17 17 17
15 15 15

13 13 13 13
11 11 11 11 11 11 11

9 9 9 9 9
8 8 8 8 8

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

В
за

єм
од

ія
За

со
би

О
рг

ан
із

ац
ій

на
 ст

ру
кт

ур
а

П
ри

нц
ип

и
С

тр
ук

ту
ра

С
ук

уп
ні

ст
ь

В
пл

ив
Ел

ем
ен

ти
За

бе
зп

еч
ен

ня
В

ід
но

си
ни

Д
ія

ль
ні

ст
ь

Ре
гу

лю
ва

нн
я

С
по

со
би

За
вд

ан
ня

О
ці

нк
а 

ст
ан

у
П

от
ен

ці
ал

Ро
зв

ит
ок

Ф
ак

то
ри

, ч
ин

ни
ки

, х
ар

ак
те

р…
Ін

те
ре

си
 л

ю
ди

ни
С

оц
іа

ль
на

 ск
ла

до
ва

За
ко

ни
 р

оз
ви

тк
у

Зо
вн

іш
нє

 се
ре

до
ви

щ
е

М
от

ив
ац

ія
С

ти
му

ли
В

ла
сн

іс
ть

Н
ор

ми
 і 

но
рм

ат
ив

и
П

ар
ам

ет
ри

П
от

ре
би

 м
ат

ер
іа

ль
ні

 і 
ду

хо
вн

і
У

зг
од

ж
ен

іс
ть

Ін
фо

рм
ац

ій
не

 за
бе

зп
еч

ен
ня



Актуальні проблеми секторальної економіки  Priority problems of industrial sectors' economics
 

 

126 
 

 принципи: загальні, соціальні, особливі; 
 важелі і методи: економічно-фінансові и 

соціально-екологічні важелі, методи аналізу и 
управління;  

 структурні підрозділи компаній: органи управ-
ління та органи інформаційного забезпечення і 
захисту, підрозділи, які здійснюють управ-
ління. 
Окремі науковці вважають, що в основі 

функціонування організаційно-економічного 
механізму лежить формування, реалізація та 
посилення організаційно-економічного потенціалу 
та ефективність його використання (11% 
досліджуваних визначень) для забезпечення 
стійкого і стабільного розвитку підприємства. 

У досліджуваних визначеннях організаційно-
економічного механізму реалізація економічних 
інтересів учасників виробництва і зацікавлених 
сторін зустрічається у 11% досліджуваних визна-
чень. В основному інтереси людини розгляда-
ються з позиції узгодження інтересів 
взаємодіючих сторін, узгодження суспільних, 
групових і особистих інтересів. 

Сьогодні суспільство вимагає нових викликів 
розвитку, одним з таких викликів став розвиток 
соціальної складової розвитку кожного підприєм-
ства. У 11% досліджуваних визначень організа-
ційно-економічного механізму управління у 
сукупності організаційних і економічних характе-
ристик розглядається соціальна складова, визнача-

ється підвищення соціальної відповідальності 
компанії перед трудовим колективом і суспільст-
вом [6]. Потреби людини сьогодні розглядаються 
не тільки матеріальні, але й духовні, 8% 
досліджуваних визначень розглядають одним із 
елементів організаційно-економічного механізму 
потреби людини.  

З точки зору Короткова Е.М. в поняття механі-
зму управління необхідно також включити інте-
реси людини, її цінності, соціально-психологічні 
установки, застереження, прагнення (індивідуа-
льні цілі), почуття обов’язку [15]. З цією точкою 
зору можна погодитись, оскільки ефективність 
управління залежить від дій персоналу як в про-
цесі діяльності організації, так і в процесі 
реалізації розроблених планів та програм розвитку 
підприємства, в процесі досягнення певних цілей. 
Тобто, ефективність управління залежить від 
адекватності обраних стратегій цілям підприємс-
тва, оптимальності процесів реалізації стратегій, 
мотивації персоналу на досягнення цілей, 
кваліфікації персоналу, технології та стилю 
управління. 

Важливим елементом організаційно-економіч-
ного механізму управління підприємством є 
мотиви і стимули (рис. 3) як джерело трудової 
активності персоналу і основа досягнення 
поставлених цілей підприємства загалом [7, 9, 13, 
15, 16].  

 
Організаційно-економічний механізм управління корпорацією 

Складовіорганізаційно-економічногомеханізмууправліннякорпорацією: 
Організаційний механізм: Економічний механізм: 

Сукупність логічних взаємовідносин рівнів управління і функціональних галузей, 
що побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягати цілей 
організації враховуючи інтереси стейкхолдерів та забезпечуючи розробку та 
практичну реалізацію правил взаємодії учасників корпоративних відносин та 
проектування системи органів управління з урахуванням вимог стандартів та 
потреб стейкхолдерів. 

Сукупність економічних важелів, стимулів, способів та методів 
цілеспрямованого впливу на об’єкт управління для створення 
сприятливих умов функціонування та розвитку бізнесу на 
основі формування і перерозподілу ресурсів і прибутку і 
забезпечення на цій основі інтересів усіх суб’єктів і розвиток 
виробничих відносин у корпорації. 

Підсистемиорганізаційно-економічногомеханізмууправліннякорпорацією: 
Підсистема ресурсного 

забезпечення: Функціональна підсистема: Підсистема правового регулювання: Цільова підсистема: 

Сировино-матеріальне, 
кадрове, нормативно-
методичне, наукове, 
технічне, інформаційне 
забезпечення управління 
корпорацією 

Планування, організація, 
мотивація, контроль, 
регулювання на рівні 
організації і на рівні 
корпоративних прав 

Норми і правила правового регулювання фінансового 
ринку, ринку рейтингових послуг, системи банкрутств, 
ринку корпоративного контролю; ринку праці; 
державні інститути та політичне середовище 

Цілі й основні результати 
діяльності підприємства, 
критерії вибору й оцінювання 
досягнення певних цілей і 
результатів діяльності 
підприємства, в тому числі і 
індивідуальні цілі всіх 
зацікавлених сторін 

Елементи управління корпорацією: 
Принципи Методи Функції Моделі Інструменти Важелі 

Основні вихідні положення, які 
характеризують корпоративне 
управління і мають істотне 
значення для розуміння 
механізму. Вони проявляються 
на всіх рівнях системи 
визначають її організаційні 
основи, характер діяльності 
відповідних суб’єктів 
управління і сутність їх 
взаємодії із об’єктом 
управління. 

Прийоми і 
способи 
управління, які 
мають в своїй 
основі 
використання 
економі чеко 
законів, 
економічних 
інтересів і 
показників 

Набір дій, їх 
сукупність з 
керівництва людьми 
і виробництвом з 
метою досягнення 
запланована 
результатів, види 
впливів на об'єкт 
управління 
 

Система управління 
визначеного типу яка 
являє собою визначений 
склад органів управління 
корпорацією з 
особливими 
взаємозв’язками, 
визначеною звітністю, в 
які втілюється 
визначений перелік 
повноважень і 
відповідальності 

Комплекс 
статистичних підходів 
до управління, які 
дозволяють здійснити 
аналіз кількісних і 
якісних даних і 
застосовуються для 
перетворення вимогу 
правління для 
забезпечена 
найкращого результату 

Регулятивні 
інструменти управління 
економікою, включають 
систему цін і тарифів, 
фінансово-кредитні 
операції, податки тощо 

Суб’єкти управління Об’єкти управління 
Акціонери, Рада директорів, Правління 

Кредитори, Найнятий персонал (службовці і інший персонал) 
Постачальники, Споживачі,  

Місцеві органи, Держава 

Корпоративні права 
Корпорація як організація 

 
Рис. 3. Зміст організаційно-економічного механізму управління корпорацією 
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Мотиви і стимули неможливо розглядати без 
зав’язків із цілями, які прагне досягти 
підприємство в своїй управлінській і економічний 
діяльності, тому цільова орієнтація і винагорода 
не розглядаються нами окремо в єдиному 
організаційно-економічному меланізмі. Ці 
елементи можуть доповнюватись взаємною 
узгодженістю і збалансованістю інтересів 
зацікавлених сторін, які також прагнуть 
винагороди і спрямовані на досягнення своїх 
особистих цілей. 
Висновки 

Підсумовуючі проведений аналіз наукових 
джерел складових визначення організаційно-еко-
номічного механізму управління корпорацією як 
функціонально-цільової схеми взаємодії підсис-
тем: функціональної, забезпечення, регулювання 

та цілеорієнтації, комплекс яких спрямовано на 
досягнення цілей підприємства. Отже формування 
організаційно-економічного механізму управління 
корпорацією складний і багатомірний процес, він 
потребує врахування всіх його елементів і законів 
розвитку. Узагальнюючи досліджувані літературні 
джерела сформовано наступний організаційно-
економічний механізм управління корпорацією. 

Функціонування організаційно-економічного 
механізму проявляється у сукупності економічних 
принципів, методів, функцій, форм, інструментів, 
важелів, норм і нормативів, в результаті дії яких 
відбувається формування економічних відносин, 
забезпечення інтересів зацікавлених сторін, їх 
корпоративні права і формуються оптимальні 
бізнес-процеси із врахуванням умов зовнішнього 
середовища. 
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