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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕК-

ТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Управління ефективністю діяльності підприємства являє собою інтегрований підхід менеджменту, що об’єднує різні напрями діяльності 

підприємства, включаючи стратегію, управління персоналом, операційний менеджмент, планування, аналіз, облік та контроль, відповідні 

методи, моделі, системи та програмне забезпечення задля забезпечення стійкого зростання ефективності діяльності підприємства. 
Ефективність виробництва – це складна економічна категорія, в ній відображається дія багатьох економічних законів і показується одна з 

найважливіших сторін суспільного виробництва – його результативність. Форми прояву ефективності можна згрупувати за функціональними 

підсистемами, тобто оцінка ефективності базується на якомусь показнику (технологічна, економічна, соціальна та інші підсистеми). У роботі 
розглянуто визначення поняття організаційно-економічного механізму, а також сформовано власне. Визначено основні принципи його 

формування та роль у функціонуванні підприємства. Сформовано основні складові організаційно-економічного механізму управління 

ефективною діяльністю підприємства та визначено основні, на які слід звернути увагу при адаптації до конкретного підприємства. 

Обґрунтовано доцільність використання бенчмаркінгу у діяльності організацій. 
Ключові слова: підприємство; механізм управління, ефективність, результативність, система,  діяльність, фактори впливу, зовнішнє 

та внутрішнє середовище, конкурентоспроможність підприємства, організація, структурні елементи. 

А. В. БИБЧЕНКО, В. М. КОБЄЛЄВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВ-

ЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Управление эффективностью деятельности предприятия представляет собой интегрированный подход менеджмента, объединяет различные 

направления деятельности предприятия, включая стратегию, управление персоналом, операционный менеджмент, планирование, анализ, 
учет и контроль, соответствующие методы, модели, системы и программное обеспечение для обеспечения устойчивого роста эффективности 

деятельности предприятия. 

Эффективность производства – это сложная экономическая категория, в ней отражается действие многих экономических законов и 
показывается одна из важнейших сторон общественного производства – его результативность. Формы проявления эффективности можно 

сгруппировать по функциональным подсистемам, то есть оценка эффективности базируется на каком-то показателе (технологическая, 

экономическая, социальная и другие подсистемы). В работе рассмотрены определение понятия организационно-экономического механизма, 

а также сформировано  собственное. Определены основные принципы его формирования и роль в функционировании предприятия. 

Сформированы основные составляющие организационно-экономического механизма управления эффективной деятельностью предприятия 
и определены основные, на которые следует обратить внимание при адаптации к конкретному предприятию. Обоснована целесообразность 

использование бенчмаркинга в деятельности организаций. 
Ключевые слова: предприятие, механизм управления, эффективность, система, деятельность, факторы влияния, внешняя и 

внутрешняя среда, конкурентоспособность предприятия, организация, структурные элементы. 

A.V BYBCHENKO, V. N. KOBIELIEV 

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGING 

THE EFFICIENCY OF THE    ENTERPRISE'S ACTIVITIES 

Production efficiency is a complex economic category. It displays the action of many economic laws and shows one of the most important aspects of 
social production – its performance. Manifestations of efficiency can be grouped into functional subsystems, ie performance evaluation is based on 

some indicator (technological, economic, social and other subsystems). Is formed the definition of the concept of organizational and economic 

mechanism is considered in the paper, as well as the actual one. Are defined the basic principles of its formation and role in the functioning of the 

enterprise. Have been formed the main components of the organizational and economic mechanism of managing the effective activity of the enterprise 

and have been identified the main ones that should be considered when adapting to a particular enterprise. The system of providing an organizational 

and economic mechanism consists of subsystems of legal, resource, normative-methodical, scientific, technical, and information management of the 
enterprise. Organizational and economic mechanism of enterprise management includes the following main functional subsystems: planning, 

organization, motivation, control and regulation. Target system of organizational and economic mechanism includes the goals and main results of the 

enterprise, as well as criteria for selecting and assessing the achievement of certain goals and results of the enterprise. The content of each system and 
the number of subsystems in each of the systems of the organizational and economic mechanism of enterprise management depends on the type of 

enterprise, the scope and scope of activity, the degree of influence of the environment and the results of the enterprise and other factors. Thus, as an 

organizational and economic mechanism, an integrated system consisting of a system of security, a functional and a target system that contains a certain 
set of organizational and economic levers that affect the economic and organizational parameters of the enterprise management system in order to 

ensure the efficiency of management and obtaining competitive advantages. 
Keywords: enterprise, management mechanism, efficiency, system, activity, factors of influence, external and internal environment, enterprise 

competitiveness, organization, structural elements. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкової 

економiки одним iз актуальних питань для керiвникiв 

пiдприємств є формування економiчного механiзму 

спроможного забезпечити ефективнiсть управлiння та 

конкурентоспроможнiсть пiдприємства. Для сучасних 

українських пiдприємств однiєю з основних проблем 

успiшного функцiонування є формування 

органiзацiйно-економiчного механiзму управлiння 

ефективнiстю їх дiяльностi.  

У зв’язку з цим виникає необхідність науково 

обґрунтованого підходу до вдосконалення 

організаційно-економічного механізму управління 

Постановка проблеми. В умовах ринкової 

економiки одним iз актуальних питань для керiвникiв 

пiдприємств є формування економiчного механiзму 

спроможного забезпечити ефективнiсть управлiння та 

конкурентоспроможнiсть пiдприємства. Для сучасних 

українських пiдприємств однiєю з основних проблем 

успiшного функцiонування є формування 

органiзацiйно-економiчного механiзму управлiння 

ефективнiстю їх дiяльностi.  
У зв’язку з цим виникає необхідність науково 

обґрунтованого підходу до вдосконалення 

організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності підприємств з урахуванням їх 

внутрішніх особливостей і мінливості зовнішнього 

середовища, чим і обумовлюється актуальність даного 

дослідження. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Багато 

авторів присвятили свої роботи вивченню та 

модернізації організаційно-економічного механізму 

управління діяльністю підприємств. У наукових 

працях досліджено різні аспекти цієї проблеми таких 

учених як  Куценко А.В. [1] яка приділяла більшу увагу 

в роботі підприємствам роздрібної торгівлі системи 

споживчої кооперації; Жулай Г.С. [2] та Конащук В.Л. 

[3] не виділяють окремого поняття конкретно 

організаційно-економічного механізму та розглядають 

його в сукупності інших аспектів.  
Окрім цього дане питання вивчали також 

Кендюхов О.[4], Лисенко Ю., Егоров П. [5], Дейнеко 

Л. [6], Грузнов І. [7] та інші. Ефективність 

функціонування підприємств описували в своїх працях 

Петті В., Рікардо Д., Кене Ф., Емерсон Г. та інші. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 

формування більш досконалих методів організаційно-

економічного механізму управління підприємства, що 

сприяють підвищенню ефективності його діяльності. 

Визначення  найбільш раціонального способу 

побудови зворотного зв'язку в організаційно-

економічному механізмі управління 

конкурентоспроможністю підприємства для його 

ефективного функціонування і розвитку. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В 

сучасних умовах ринку основною метою діяльності є 

отримання якомога більшого прибутку поруч з 

утриманням рівня стабільності підприємства та 

збільшенням його вартості на ринку. В таких умовах 

стає можливим подальший розвиток підприємства, що, 

в свою чергу, обумовлює необхідність використання 

якомога точнішого та більш пристосованого до 

конкретного підприємства організаційно-

економічного механізму управління підприємством.  
Для подальшого вивчення питання необхідно 

визначити, що передбачає поняття такого механізму. 

Основні визначення наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Визначення поняття «організаційно-

економічний механізм управління» деякими авторами 

Автор Визначення 

Кендюхов 

О. 

Саморегулююча система елементів, в 

якій відбувається цілеспрямоване 

перетворення впливу елементів 

управління на необхідний стан або 

реакцію об'єктів управління[4, 172] 

Лисенко 

Ю., Єгоров 
П. 

Система формування цілей та стимулів, 

що дозволяє перетворювати в процесі 

трудової діяльності рух матеріальних і 

духовних потреб членів суспільства у 

рух засобів виробництва та його 

кінцевих результатів, спрямованих на 

задоволення платоспроможного попиту 

споживачів [5,86] 

Дейнеко 

Л., Барканов 

В. 

Сукупність інструментарію, 

цілеорієнтованих важелів та 

системоутворюючих регуляторів впливу 
[6, 89] 

Грузнов І. Комплексне поняття, що характеризує 

сукупність необхідних взаємозв'язків, що 

виникають між різними елементами 

організації виробництва, праці і 
управління [7, 24] 

Куценко А. Оптимальна сукупність форм, 

структур, методів, засобів і функцій 

управління, що формує через економічні 

важелі його відносини з зовнішнім 

середовищем із метою забезпечення 

цілеспрямованого оперативного 

регулювання діяльності за напрямами 

управління ефективністю для 

відповідності фактичного стану 

підприємства заданим параметрам [1, 
159] 

Таким чином, можна сказати, що організаційно-

економічний механізм управління являє собою 

комплексне поняття, сукупність взаємозв’язків, що 

необхідні задля організації форм, структур, засобів та 

функцій управління для формування економічних 

механізмів взаємодії з зовнішнім середовищем, що 

сприяє підвищенню ефективності управління 

виробничими процесами та, як наслідок, - загального 

результату діяльності підприємства. 

Організаційно-економічний механізм управління 

діє на основі ключових принципів управління: 

1 Додержання умов системи підходів до управління 

підприємством. 
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2 Автоматизація роботи та відповідність сучасним 

умовам тенденції щодо застосування 

інформаційних технологій.  

3 Використання стратегічного методу формування 

маркетингової стратегії, мотивації персоналу та 

регулювання діяльності підприємства. 

4 Відповідність методів аналізу, оцінки, 

прогнозування та оптимізації сучасним вимогам 

ринку. 

5 Відповідність реальної стратегічної 

спрямованості умовам зовнішнього середовища 

та, зокрема, обраного ринку. 

   Одним з актуальних питань для керівників 

підприємств є формування організаційно-

економічного механізму, здатного забезпечити 

ефективність управління та конкурентоспроможність 

підприємства. Механізм управління розглядається як 

 складова частина системи управління, яка надає 

ефективний вплив на фактори, стан яких визначає 

результат діяльності об’єкта управління. Оскільки 

характер внутрішніх факторів управління  

підприємством різноманітний (організаційні, 

структурні, технічні, економічні, адміністративні, 

матеріальні фактори), слід виділити певні типи 

механізмів управління. Основними типами механізмів 

управління є: організаційні, економічні, структурні 

механізми, механізми управління організацією, 

технічні та адміністративні, інформаційні механізми та 

інші. 

Роль механізму управління в процесі діяльності 

підприємства є значною, адже при коректному виборі 

методів менеджменту компанія може досягти значних 

успіхів, в той же час невідповідність принципам 

управління стратегічної спрямованості підприємства 

призведе до погіршення стану, або навіть витіснення 

фірми з ринку більш активними та сучасними 

підприємствами. . 

Весь механізм можна поділити на дві сторони – 

економічну і організаційну, як це показано на рисунку 

1. 

З наведеної схеми стає зрозуміло, що ділення на 

економічні аспекти та організаційні, поєднуючи їх в 

процесі контролю ефективності та формуючи план 

подальших дій відповідно до отриманих результатів, 

повинно призводити до забезпечення не лише 

стійкості, а і стабільного покращення показників 

діяльності.   

Проте в процесі наслідування даної схеми 

необхідно враховувати багато можливих проблем. 

Однією з них є орієнтованість лише на внутрішні 

чинники, тоді як зовнішні (наприклад, коливання на 

ринку, поява певних законодавчих обмежень, або 

навпаки – розширення можливостей через прийняття 

стимулюючих законів та інше), які, звичайно, теж 

мають вплив на ефективність сформованого 

механізму, не враховуються. Нами запропоновано 

використовувати для оцінки ефективності зовнішній 

бенчмаркінг, проте це поняття передбачає порівняння 

з іншими підприємствами в середині галузі, або в 

суміжній. Він є важливим інструментом у сучасній 

роботі з оцінки та управління ефективністю. 

Бенчмаркінг – інструмент, який використовується для 

встановлення показників процесів, витрат і результатів 

функціонування і зіставлення їх з аналогічними 

показниками інших подібних організацій з метою 

виявлення «кращих прийомів і кращих досягнень», з 

метою постійного удосконалення процесів. Тут 

необхідно діяти обережно, так як треба порівнювати 

один з одним дійсно зіставні структури.  
Типи бенчмаркінгу: внутрішній, на основі 

зовнішніх баз даних, на основі співробітництва, 

конкурентний. При виконанні бенчмаркінгу за межами 

організації слід дотримуватися прийняті правила і 

норми його проведення.  

Методи збору даних для бенчмаркінгу варіюють 

залежно від витрат, кількості і точності зібраних даних 

і визначається метою бенчмаркінгу. Вони включають: 

бенчмаркінгові клуби, дослідження, зворотний 

інжиніринг, відвідування підприємств, огляди, анкети, 

внутрішні джерела, джерела загального користування. 

Бенчмаркінг дозволяє – і в цьому його сила – 

звернути увагу на ділянки, що вимагають 

вдосконалення, прискорити впровадження інновацій 

та провести зміни там, де це необхідно. 

На прикладі ДП Адідас-Україна нами було 

проведено опитування користувачів спортивних 

товарів та було визначено рейтинг 

конкурентоспроможних фірм даної галузі.  

Було запропоновано оцінити ніжче наведені 

компаніями за такими критеріями як ціна, довіра з боку 

споживачів, імідж, маркетингова кампанія, 

диференційовані властивості за 10-ти бальною 

шкалою. Результати було апробовано та сформовано 

таблицю 2. 

 

Таблиця 2 - Рейтинг конкурентоспроможних фірм 

 

Фірм

а 

Цін

и, 

грн 

Ваг

а 

зна

чен

ня 

До

ля 

ри

нк

у 

Дові

ра з 

боку 

спож

ивачі

в 

Імі

дж 

Мар

кети

нгов

а 

камп

анія 

Дифер

енційо

вані 

власти

вості 

Всьо

го: 

Nike 8 10 10 10 10 10 58 

Adid

as 
8 9 10 9 9 9 54 

Reeb

ok 
9 8 8 8 8 8 49 

Puma 8 7 8 8 8 7 46 

Conv

erse 
8 6 7 7 7 6 41 

Colu

mbіa 
7 5 7 7 7 6 39 

 

 Із таблиці ми бачимо, що товари з 

найконкурентнішими властивостями це товари 

компанії Nike, на другому місті компанія Adidas 

відповідно, далі Reebok, Puma та інші. Виходячи з 

вище сказаного стратегічні цілі функціонування 

«Adidas» направлені на те щоб наздогнати лідера 

ринку Nike, та збільшити відрив від свого найближчого 

переслідувача Reebok. Далі виходячи з дослідження ми 

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства  
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склали пропозиції щодо поліпшення ефективності 

підприємства. 
Таблиця 3 - Пропозиції щодо поліпшення 

ефективності підприємства 

Пропозиції 

Соціальний 

результат 

 

Показники 

соціальної 

ефективності 

 

Економі

чний 

результа

т 

 

1.Розвиток 

персоналу 

 

Підвищеня 

змістовності 

праці 

 

Збільшення 

питомої ваги 

працівників, 

які володіють 

суміжними 

професіями 

 

Зріст 

продукт

ивності 

праці на 

15% 

 

 Забезпеченя 

узгодженості 

цілей 

працівників і 

адміністрації 

при 

управлінні 

кар'єрою 

 

Зниження 

рівня 

плинності 

 

 

2.Мотіваці 

я поведінки 

персоналу 

Забезпечення 

зв'язку між 

результативні

стю праці та 

винагородою 

 

Підвищення 

питомої ваги 

працівників, 

що 

виражають 

задоволення 

системою 

винагороди 

 

Зріст 

продукт

ивності 

праці на 

15% 

 

 Забезпечення 

можливостей 

особистого 

розвитку 

працівників 

 

Підвищення 

питомої ваги 

працівників, 

що 

виражають 

задоволення 

працею 

 

 

3.Соціальни

й розвиток 

 

Підвищення 

різноманітнос

ті 

задоволених 

потреб 

персоналу 

 

Підвищення 

питомої ваги 

працівників, 

що 

виражають 

задоволення 

соціально-

психологічної 

кліматом 

 

Зріст 

продукт

ивності 

праці на 

15% 

 

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток 

економіки як поняття та поглиблення рівню 

глобалізації вимагає від сучасних підприємств 

поліпшувати свою діяльність, а їх керівників – 

розвивати свої здібності. Для цього необхідно 

створити власний організаційно-економічний 

механізм управління ефективністю підприємства. 

Саме це поняття передбачає сукупність взаємозв’язків, 

що необхідні задля організації форм, структур, засобів 

та функцій управління для формування економічних 

механізмів взаємодії з зовнішнім середовищем, що 

сприяє підвищенню ефективності управління 

виробничими процесами і загального результату 

діяльності підприємства. 
В процесі формування власного механізму 

управління необхідно приймати до уваги принципи 

менеджменту та фактори, які можуть вплинути на 

результат їх запровадження, адже вони можуть бути як 

позитивними, так і негативними. Саме тому роль таких 

механізмів є дуже значною. 

 Багато авторів вивчали дане питання, формували 

власні схеми для впровадження механізмів. Проте 

головною їх помилкою є ігнорування впливу 

зовнішнього середовища на ефективність цього 

механізму, а також негативних наслідків його 

впровадження. Тому необхідно розширити тривимірну 

оцінку до чотирьохвимірної категорією «аналіз впливу 

зовнішнього середовища на механізм» та  категорії 

«розширення» і «ліквідація» у варіантах дій. 
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