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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ 
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Латкіна С.А., Мєшкова-Кравченко Н.В. Організаційно-економічний механізм розвитку виробни-
чого підприємства. У статті актуалізовано питання формування організаційно-економічного механізму 
управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, зв'язку структурних елементів організацій-
но-економічного механізму, що закладає фундамент підприємства бути конкурентоспроможним на сучасно-
му ринку. Проаналізовано динаміку кількості суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 
за 2015–2019 рр., яка виявила необхідність зростання виробничого сектору промисловості. Це зростання 
можливе через удосконалення складників організаційно-економічного механізму та виконання основних 
принципів їх формування. Наведено ознаки організаційно-економічного механізму розвитку підприємства, 
які виражені через його структуру, ієрархію та зв'язок складників. Зроблено акцент на організаційному 
складнику організаційно-економічного механізму: організаційно-технічному, виробничо-технологічному.
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Латкина С.А., Мешкова-Кравченко Н.В. Организационно-экономический механизм развития 
производственного предприятия. В статье актуализирован вопрос формирования организационно-эко-
номического механизма управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, связи 
структурных элементов организационно-экономического механизма, которая закладывает фундамент конку-
рентоспособного предприятия на современном рынке. Проанализирована динамика количества субъектов хо-
зяйствования по видам экономической деятельности за 2015–2019 гг., которая выявила необходимость роста 
производственного сектора промышленности. Этот рост возможен через усовершенствование составляющих 
организационно-экономического механизма и выполнение основных принципов их формирования. Приве-
дены признаки организационно-экономического механизма развития предприятия, которые выражены через 
его структуру, иерархию и связь составляющих. Сделан акцент на организационной составляющей организа-
ционно-экономического механизма: организационно-технической, производственно-технологической. 
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Latkina Svetlana, Mieshkova-Kravchenko Nataliia. The organizational-economic mechanism of  
development of the industrial enterprise. The theme urgency consists that in dynamically changing modern mar-
ket of Ukraine all time arises the task before enterprise management in working out of such organizational-economic 
mechanism of management by industrial activity of the enterprise which would provide strengthening of a financial 
position of the enterprise in the market. The high competition in the modern market stimulates heads of the enter-
prises to adapt and improve the organizational-economic mechanism of operation of business thus, to provide the 
balanced is industrial-economic activities. For this purpose it is necessary to investigate tasks which open essence 
of formation of the organizational-economic mechanism of operation of business, structural components of this 
mechanism and their interrelation. Methods of influence on efficiency of the organizational-economic mechanism 
are considered: organizational and economic which action consists in connection of objective and subjective aspects 
of human activity in a context of constant development on the basis of introduction of technological innovations 
and increase of efficiency of use of industrial potential. In article the question of formation of the organizational-
economic mechanism of management is industrial-economic activities the enterprises, communication of structural 
elements of the organizational-economic mechanism which lays the foundation for the competitive enterprise in the 
modern market. Dynamics of quantity of subjects of managing by economic activities kinds for 2015-2019 which 
has revealed necessity of growth of industrial sector of the industry is analysed. This growth is possible through im-
provement of components of the organizational-economic mechanism and performance of main principles of their 
formation. The resulted signs of the organizational-economic mechanism of development of the enterprise which are 
expressed through its structure, hierarchy and communication of components. The emphasis on an organizational 
component of the organizational-economic mechanism is placed: organizational-technical, industrial-technological. 

Key words: organizational-economic mechanism, management, it is industrial-economic activities the enter-
prises, the subject of managing, efficiency, structure.

Постановка проблеми. Сучасна ринкова економіка 
постійно знаходиться в динаміці, тому перед управлін-
ням постає завдання, яке полягає у розробленні такого 
організаційно-економічного механізму управління 
виробничо-господарською діяльністю підприємства, 
який забезпечував би зміцнення стійкої позиції під-
приємства на ринку, задовольняв потреби спожива-
чів, стрімко та оперативно налаштовувався на зміни 
зовнішнього середовища та забезпечував стабільний 
розвиток. Один з основних чинників розвитку – тех-
нологічний однозначно залишається визначальним, 
але більшу вагу набуває організаційний, тому виникає 
потреба в гнучких організаційних структурах та схе-
мах управління підприємством, які забезпечать швидку 
адаптивність підприємства. Висока конкуренція на 
сучасному ринку стимулює керівників адаптовуватися 
та поліпшувати організаційно-економічний механізм 
управління підприємством так, щоб забезпечити зба-
лансовану виробничо-господарську діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам управління та різним поняттям механізму роз-
витку підприємств присвятили праці відомі вітчизняні 
вчені: Є.А. Бельтюков, Б.В. Буркинський, А.І. Бутенко, 
М.П. Войнаренко, В.М. Геєць, В.М. Гриньова, І.І. Груз-
нов, В.І. Захарченко, О.Є. Кузьмін, Й.М. Петрович, 

О.М. Тридід, С.В. Філіппова та ін. Вони достатньо 
детально висвітлили змістовність, сутність організа-
ційно-економічного механізму розвитку, тенденції та 
інструментальне забезпечення процесу управління 
змінами.

Формулювання завдання дослідження. Безпе-
речно, що публікацій, присвячених розвитку вироб-
ничих підприємств, достатньо, але більша їх частина 
не висвітлює повною мірою весь процес форму-
вання організаційно-економічного механізму, тому це 
завдання залишається невирішеним. Завдання дослі-
дження полягає в обґрунтуванні складників та струк-
тури організаційно-економічного механізму розви-
тку виробничого підприємства, його особливостей у 
нестабільному середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Характерною рисою організаційно-економічного 
механізму розвитку виробничого підприємства є 
спонукання виробників до високих результатів гос-
подарської діяльності через економічний інтерес 
його учасників, який є найбільш потужним і дієвим 
інструментом здійснення перетворень та становлення 
ефективного власника в різних секторах економіки 
України. А головною метою створення організаційно-
економічного механізму розвитку виробничого під-
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Таблиця 1
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 

Види економічної діяльності
Кількість суб’єктів господарювання (підприємств), 

одиниць
Відхилення, 
2019 рік до 

2018 року, +/-2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
1. Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 46744 44998 50115 50504 50239 –265

2. Промисловість 42564 38555 42026 44425 47679 +3254
3. Будівництво 29165 24333 27468 29590 31869 +2279
4. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 93643 82192 89538 93590 101427 +7837

5. Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 15148 13716 15252 16085 17487 +1402

6. Тимчасове розміщування 
й організація харчування 7700 6544 7285 7535 7885 +350

7. Інформація та телекомунікації 13617 11932 13413 14515 15917 +1402
8. Фінансова та страхова діяльність 4454 3887 4066 4137 4205 +68
9. Операції з нерухомим майном 32719 30913 34058 36332 38980 +2648
10. Професійна, наукова та технічна 
діяльність 29780 24853 27445 28709 30704 +1995

11. Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 15646 13801 15936 17290 18917 +1627

12. Освіта 2089 1855 2098 2318 2642 +324
13. Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 4307 3936 4301 5432 6942 +1510

14. Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 2089 1705 1926 2135 2351 +216

15. Надання інших видів послуг 3896 3250 3414 3359 3429 +70

приємства є стійкий розвиток й ефективне управління 
підприємством у ринкових умовах.

В Україні за період 2015–2019 рр., за даними Дер-
жавної служби статистики, показники господарської 
діяльності мали таку динаміку (табл. 1) [1].

Аналізуючи статистичні дані, видно, що кількість 
суб’єктів господарювання значно зросла, на 7 837 од., 
за таким видом господарської діяльності, як «оптова та 
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів», коли зростання промисловості становило 
лише 3 254 од. У сільському, лісовому та рибному гос-
подарстві скоротилася кількість суб’єктів господарю-
вання в 2019 р. порівняно з 2018 р. на 265 од. Тобто 
спостерігається тенденція до розвитку сектору еконо-
міки оптової та роздрібної торгівлі, що є позитивним 
чинником, але на тлі більш стрімкого зростання сек-
тору виробничої промисловості. Одним із чинників 
впливу на це зростання є сучасні організаційно-еко-
номічні механізми, які є недосконалими через недо-
сконалість його складників та невиконання основних 
принципів їх формування.

Організаційно-господарський механізм лежить в 
основі функціонування господарського механізму і 
відбиває сукупність економічних та організаційно-
адміністративних важелів та методів, за допомогою 
яких здійснюється регулювання фінансово-еконо-
мічних, виробничо-технологічних та організаційно-
технічних процесів та відносин із метою впливу на 
кінцевий результат підприємства [2, c. 232]. Організа-
ційний механізм господарювання передбачає: органі-
заційно-правові нормативи і стандарти, які регулюють 
та визначають структуру управління, чисельність пра-
цівників, моральне й матеріальне стимулювання, осна-

щення управлінської праці засобами оргтехніки, розпо-
ділу робіт, обов’язків, прав і відповідальності органів 
управління та управлінських працівників. Організа-
ційний механізм полягає у використанні владних від-
носин, охоплює організацію процесу функціонування 
системи, якою управляють, і організацію структури 
управляючої системи. Структура управління органі-
заційно закріплює функції за структурними підрозді-
лами й працівниками і регламентує потоки інформації 
у системі. Знаходить втілення у параметрах системи 
управління, положенні про відділи і служби, у системі 
підпорядкування та функціональних зв’язків між пер-
соналом управління, співвідношенні структурних під-
розділів і працівників апарату. Структуру управління 
по горизонталі поділяють на окремі ланки, а по вер-
тикалі – на ступені управління. Ланки взаємопов’язані 
прямими і зворотними зв’язками по вертикалі й гори-
зонталі. Що раціональніша структура управління, то 
ефективніше функціонує вся система [3, c. 8–9].

У процесі еволюції суспільства, вдосконалення 
технічних можливостей та системи виробничих від-
носин кількість важелів і методів, що впливають на 
ефективність організаційно-економічного механізму, 
зростає. Застосування організаційних та економічних 
важелів механізму полягає у поєднанні об’єктивних та 
суб’єктивних аспектів людської діяльності в контексті 
постійного розвитку на основі впровадження техноло-
гічних інновацій і підвищення ефективності викорис-
тання виробничого потенціалу [4, с. 13].

Сутність та наведені ознаки організаційно-еконо-
мічного механізму розвитку підприємства виража-
ються через його структуру, ієрархію та зв'язок склад-
ників (рис. 1) [5, с. 120]. 
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На рис. 1 структура організаційно-економічного 
механізму подана через три його функціональні склад-
ники: організаційний, мотиваційний та економічний, 
оскільки для розвитку підприємства передбачається 
застосування організаційно-економічних методів 
[5, с. 120]. Кожний складник спирається на певний 
механізм та має відповідну природу: економічний – на 
економічні відносини; мотиваційний сприяє коорди-
нації та узгодженню інтересів учасників виробничого 
процесу для досягнення результату; організаційний – на 
організаційну структуру підприємства, зокрема на орга-
нізаційно-технічний та виробничо-технологічний меха-
нізми розвитку підприємства, до яких належать аспекти: 

– упровадження нових прогресивних технологій 
виробництва; 

– реалізація заходів, спрямованих на економію 
сировини, матеріалів та енергетичних ресурсів; 

– капітальний ремонт та модернізація основних 
виробничих фондів підприємства;

– підвищення якості продукції, яка випускається 
підприємством, та ін.

Для будь-якого підприємства процес функціону-
вання організаційно-економічного механізму – це [7]: 

– встановлення і розв'язання проблем розвитку під-
приємства між системою управління та її об'єктом, між 
їхніми окремими рівнями та між структурними еле-
ментами;

– пошук шляхів вирішення проблем. 
Сукупність соціально-економічних відносин та 

перелік завдань дають змогу вирішити питання, 

пов’язані зі структурою організаційно-економічного 
механізму розвитку підприємства та її специфікою. 
Головне місце у структурі організаційно-економіч-
ного механізму посідає цільова підсистема, що спря-
мована на досягнення цілей, поставлених підпри-
ємством, за рахунок вирішення трьох комплексних 
завдань [5, с. 122]: 

– управління процесом розвитку на підставі визна-
чених цілей; 

– координація економічних відносин та видів управ-
лінської діяльності суб'єктів управління; 

– адаптація організаційно-економічного механізму 
підприємства. 

Висновки. Таким чином, організаційно-економіч-
ний механізм розвитку виробничого підприємства – це 
об’єднання всіх процесів та управлінських рішень, які 
спрямовані на формування, забезпечення подальшого 
функціонування й удосконалення системи економічних 
відносин суб'єктів з об'єктами управління, необхідних 
для створення умов найбільш ефективного досягнення 
цілей підприємства. 

Виділено структурні елементи організаційно-
економічного механізму. Зроблено акцент на орга-
нізаційному складнику організаційно-економічного 
механізму: організаційно-технічному, виробничо-тех-
нологічному, тому необхідна узгодженість усіх склад-
ників виробничо-господарської діяльності для розро-
блення дієвого організаційно-економічного механізму 
управління підприємством. Саме даний напрям потре-
бує подальших досліджень.
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Рис. 1. Складники та структура організаційно-економічного механізму  
розвитку виробничого підприємства

Джерело: удосконалено за [5; 6]
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