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На основі сучасних наукових підходів у статті розглянуто різноманітні визначення 
поняття «організаційно-економічний механізм управління підприємством», проведено 
дослідження ефективності застосування даного механізму в зовнішньоекономічній 
діяльності підприємств, висвітлено особливості його формування відповідно до умов 
ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  
Проведене дослідження дозволило виявити відсутність комплексного підходу науковців 
до формування єдиного поняття даного механізму. На основі проведеного аналізу було 
виділено вимоги до ефективного функціонування організаційно-економічного механізму 
управління підприємством, розроблено узагальнюючу схему його функціонування на 
підприємствах, дано авторське трактування поняттю «організаційно-економічний 
механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства», та наведено 
схему його функціонування. Окреслено необхідні інструменти, використання яких 
повинно забезпечити ефективність функціонування даного механізму. 
 
On the basis of modern scientific approaches, various definitions of the concept 
"organizational and economic mechanism of enterprise management" are considered in the 
article; the study of the effectiveness of this mechanism in the foreign economic activity of 
enterprises is considered, and the peculiarities of its formation in accordance with the 
conditions of conducting foreign economic activity in Ukraine are highlighted. 
The conducted research allowed to reveal the lack of a comprehensive approach to the 
formation of a single concept of this mechanism. On the basis of the analysis, the 
requirements for effective functioning of the organizational and economic mechanism of 
enterprise management were developed, the general scheme of its functioning at the 
enterprises was developed, the author's interpretation of the concept "organizational and 
economic mechanism of management of foreign economic activities of the enterprise" was 



given, and the scheme of its functioning was given. The necessary tools are outlined, the use 
of which should ensure the efficiency of the operation of this mechanism. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями.  
Складні інтеграційні процеси, що супроводжують діяльність підприємств на сучасному етапі, 

визначають важливість зовнішньоекономічних зв’язків. Забезпечення ефективної зовнішньоекономічної 
діяльності на підприємстві може допомогти у вирішенні ряду стратегічних проблем економіки та 
підсилити конкурентну боротьбу серед виробників з метою впровадження передових технологій. 

За таких умов створення і функціонування ефективного організаційно-економічного механізму 
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства набуває ще більшої актуальності. Проте 
серед науковців відсутнє єдине поняття організаційно-економічного механізму управління ЗЕД. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми 
і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття.  

Питанню розробки організаційно-економічного механізму управління підприємством 
присвячено значна кількість наукових праць вітчизняних вчених, в тому числі Г. Астапова, Г. Козаченко, 
Є. Ануфрієва, Ю. Лисенко та інші. Проте більшість робіт присвячені дослідженню загального 
організаційно-економічного механізму на підприємствах. Застосуванню даного механізму в 
зовнішньоекономічній діяльності в своїх роботах приділяли увагу В. Горчаков, В. Губенко, М. Дзюба. 
Проте, в роботах відсутній комплексний підхід до формування розуміння поняття організаційно-
економічного механізму управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства, найчастіше 
приділяється увага частковим випадкам (механізму розвитку), які в свою чергу все рівно розкриваються з 
точки зору управління. 

Постановка завдання.  
Метою даної роботи є систематизація підходів до визначення організаційно-економічного 

механізму управління зовнішньоекономічної діяльності та визначення специфіки його функціонування 
на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів.  

Згідно закону України, зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між 
ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Саме на основі цього визначення на 
підприємстві повинен формуватися та функціонувати організаційно-економічний механізм управління 
ЗЕД [1]. 

Аналіз попередніх досліджень показав, що науковці поки що не виробили єдиного підходу до 
визначення як організаційно-економічного механізму підприємства в цілому, так і в сфері його 
зовнішньоекономічної діяльності. Відсутність єдиного розуміння ускладнює його безпосередню 
розробку на підприємствах.  

Підходи до визначення організаційно-економічного механізму можна розділити на дві групи: 
- трактування його як сукупності управлінських методів та інструментів; 
- визначення його як системи управління. 
Представником першої групи є Г. Астапова, яка визначає організаційно-економічний механізм 

підприємства - це система елементів організаційного та економічного впливу на управлінський процес 
[2]. Ю. Лисенко та П. Єгоров є представниками другої групи і трактують організаційно-економічний 
механізм як систему формування цілей і стимулів, які перетворюють у процесі трудової діяльності рух 
матеріальних і духовних потреб членів суспільства на рух засобів виробництва і його кінцевих 
результатів, спрямованих на задоволення платоспроможного попиту споживачів [3].  

Узагальнення підходів вчених до визначення поняття організаційно-економічного механізму 
подано в таблиці 1. 

 
 
 



Таблиця 1. 
Визначення поняття «організаційно-економічний механізм управління підприємством» 

 різними авторами 
Автор, джерело Зміст 
Є.І. Ануфрієва [2] комплекс методів, засобів та прийомів, взаємоузгоджених та 

взаємопов’язаних між собою, які слугують інструментом реалізації 
управлінської діяльності в системі підприємств, на основі законодавчих актів, 
що регулюють підприємницьку діяльність, планових документів, 
орієнтованих на довгострокову перспективу, а також тактичних та 
оперативних планів, програм, проектів, нормативів та нормативних актів, 
затверджених вищим керівництвом, які спрямовують та координують 
діяльність всіх функціональних підрозділів вищезазначеної системи і 
допомагають забезпечити прийнятний рівень її ефективності, а також система 
процесів, в основу якої покладено принципи, процедури, заходи та дії, 
визначені та затверджені, з метою реалізації стратегічних установок 

Г.В. Козаченко [4] інструмент управління, що являє собою сукупність управлінських елементів і 
способів їхньої організаційної, інформаційної, мотиваційної та правової 
підтримки, шляхом використання яких з урахуванням особливостей 
діяльності підприємства забезпечується досягнення певної мети 

О.В. Василик та 
О.А. Грішнова [5] 

система елементів організаційного та економічного впливу на управлінський 
процес, в якій відбувається цілеспрямоване перетворення впливу елементів 
управління на об’єкт управління і яка має вхідні посилки та результуючу 
реакцію. До неї входять підсистеми управління, регулювання, стимулювання, 
координації, мотивації тощо 

Біла І. П. [6] система формування цілей та стимулів, що дозволяють перетворювати у 
процесі трудової діяльності динаміку матеріальних та духовних потреб 
суспільства у динаміку засобів виробництва та кінцевих результатів 
виробництва, які спрямовані на повне та ефективне задоволення цих потреб 

Паламарчук О. М. [7] сукупність організаційних і економічних важелів (кожному з яких властиві 
власні форми управлінського впливу), що чинять вплив на економічні і 
організаційні параметри системи управління підприємством, що сприяє 
формуванню та посиленню організаційно-економічного потенціалу, 
отриманню конкурентних переваг та ефективності діяльності підприємства в 
цілому 

Тридід О. М. [8] є результатом дії системи внутрішніх і зовнішніх чинників функціонування та 
розвитку підприємства, в якому відображається складна система 
різноманітних економічних відносин. Разом з тим, зі свого якісного боку, він 
виступає і визначальним фактором успішності цього підприємства, будучи 
інструментом досягнення поставленої мети 

Мочерний С. В. [9] комплексна система, що складається з системи забезпечення, функціональної 
та цільової системи, які містять певну сукупність організаційних і 
економічних важелів, які впливають на економічні і організаційні параметри 
системи управління підприємством з метою забезпечення ефективності 
управління і отримання конкурентних переваг 

Ю. Осипов [10] система організації суспільного господарства, суспільну систему 
господарських суб’єктів із притаманними їм механізмами господарювання та 
властивими всій системі господарськими суспільними інститутами, що 
регулюють діяльність господарських суб’єктів 

О. Єрьоменко-
Григоренко [11] 

система технологічного, економічного, організаційного і соціального блоків, 
які охоплюють їх елементи 

 
Узагальнюючи попередні дослідження, організаційно-економічний механізм можна визначити 

як систему взаємопов'язаних елементів, важелів та методів управління всередині підприємства, що 
функціонують для досягнення його конкурентних переваг найефективнішим способом. 

Визначити конкретний загальний перелік завдань до організаційно-економічного механізму 
управління підприємством неможливо, оскільки вони повинні ставитися відповідно до розміру 
підприємства, ринку, на якому воно працює, стадії його життєвого циклу та ін. Але вимоги, які є 
спільними для функціонування даного механізму на кожному підприємстві такі:  

1. Він має бути гнучким, здатним до миттєвої реакції на зміни зовнішнього середовища. 
Необхідною умовою є постійне коригування механізму для забезпечення його ефективної роботи за умов 
змін зовнішніх чинників.  



2. Він повинен відповідати загальним цілям, які ставить перед собою підприємство.  
3. Він повинен орієнтуватися на сучасні засоби та методи управління, які є доцільними саме для 

цього конкретного підприємства. 
4. Соціальна спрямованість управління, що передбачає конкретизацію і розуміння поставлених 

завдань кожним працівником. 
5. Поставлені завдання повинні мати кількісні характеристики, а також критерії їх успішного 

виконання. 
Всі інші вимоги, які керівництво підприємства висуває до організаційно-економічного механізму 

управління підприємством базуються на вищевказаних вимогах. 
До складових організаційно-економічного механізму управління підприємством відноситься 

інформаційне забезпечення, нормативно-правове забезпечення та ресурсне забезпечення. Узагальнююча 
схема функціонування такого механізму представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Узагальнююча схема функціонування організаційно-економічного механізму 

управління підприємством 
 
До завдань, які повинен виконувати організаційно-економічний механізм управління 

підприємством відносяться: 
- забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів підприємства; 
- ефективно використовувати наявні трудові ресурси та прагнути до підвищення їх 

продуктивності; 
- створювати на підприємстві сприятливі умови, які дозволяють виконувати заплановані заходи 

шляхом економічної зацікавленості персоналу компанії, а не адміністративними заходами; 
- постійне удосконалення методики прийняття управлінських рішень та їх подальшого 

оцінювання; 
- забезпечувати функціонування системи показників ефективності діяльності підприємства. 
Що стосується поняття організаційно-економічного механізму управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, то необхідно врахувати особливості проведення ЗЕД. 
До таких відносяться: 

- Оскільки зовнішньоекономічна діяльність передбачає дії підприємства на міжнародних 
ринках, то забезпечення якості продукції та умов управління на підприємстві повинні відповідати 
міжнародним нормам та стандартам 

- Зовнішньоекономічна діяльність повинна проводитись на регулярній основі для 
накопичення досвіду та забезпечення ефективності обслуговування 

- Зовнішньоекономічна діяльність потребує значно більших організаційних витрат, 
приносячи при цьому значно більші доходи 

- Для досягнення позитивних результатів, керівництво повинно ставити конкретні та 
досяжні цілі  

Капталан С.М. під організаційно-економічним механізмом управління ЗЕД пропонує розуміти 
сукупність організаційно-економічних відносин, спрямованих на організацію взаємодії між вітчизняними 
та іноземними підприємствами, які пов’язані між собою процесами ресурсного забезпечення, 
виробництва і доведення до кінцевого споживача з метою реалізації їх економічних інтересів з 
урахуванням особливостей зовнішнього та внутрішнього середовища [12]. 

Клименко Л.В. відзначає, що організаційно-економічний механізм управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства спрямований на досягнення певних експортно-
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Планування діяльності підприємства 

Економічна складова: 
- оцінка можливостей щодо роботи на 
зовнішніх ринках 
- асортиментна політика 
- цінова політика 
- оцінка фінансового стану 

Організаційна складова: 
- пошук можливостей залучення інвестицій 

- організація структури управління ЗЕД 

- проведення переговорів та укладення 
зовнішньоекономічних контрактів 
- митне оформлення 
- координація діяльності 

Контроль та 
аналіз 

імпортних цілей шляхом впливу на сфери і фактори, які забезпечують досягнення намічених цілей, і цей 
вплив здійснюється за допомогою використання наявних ресурсів або потенціалу підприємства [13]. 

Г.М. Гузенко та Ю.О. Гайдученко розглядають організаційно-економічний механізм управління 
ЗЕД як систему взаємопов’язаних елементів, важелів та механізмів зовнішньоекономічних зв’язків 
суб’єктів господарювання, що покликана ефективно регулювати ЗЕД з урахуванням впливів зовнішнього 
середовища [14]. 

На нашу думку, організаційно-економічний механізм управління зовнішньоекономічною 
діяльністю варто розглядати як систему скоординованих економічних елементів (правил, методів, 
інструментів та закономірностей), які відображають особливості діяльності підприємства, та їх 
взаємозв’язків і відповідно управління цими елементами з метою забезпечення високої ефективності 
діяльності підприємства в існуючому середовищі задля виконання поставленої мети. Якщо розглядати 
даний механізм з точки зору системного підходу, то він повинен мати певну структуру, яка визначає 
стійкі зв'язки і відносини всередині нього, основні напрями управлінських впливів, що забезпечує 
цілісність механізму і самототожність. 

Більшість науковців при визначенні даного поняття сходяться на тому, що незалежно від його 
трактування, складовими частинами його є економічна та організаційна частина. Їх взаємодія зображена 
на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема організаційно-економічного механізму зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства 

 
Розробка організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю 

на підприємствах повинна здійснюватися за наступними принципами: 
- визначення функціональних підсистем, які необхідні для ефективної реалізації процесів 

зовнішньоекономічної діяльності; 
- визначення задач і функцій кожної підсистеми; 
- об’єднання всіх функціональних підсистем в єдине ціле. 
Для того, щоб сформований механізм був дієвий та ефективно функціонував на підприємствах 

потрібно застосовувати наступні інструменти: 
1) економічні,  
2) організаційні,  
3) соціально-психологічні,  
4) техніко-технологічні,  
5) маркетингові,  
6) екологічні,  
7) правові. 
Висновки. Сучасні умови господарювання характеризуються високою мінливістю зовнішнього 

середовища, що виражається в високому темпі інфляції, високому рівні банківських ставок 
кредитування, нестабільність податкової системи держави. При здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності до цих факторів додаються умови високої конкуренції на міжнародному ринку.  



Таким чином, організаційно-економічний механізм управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства є відображенням складної системи економічних відносин на підприємстві. Він 
виступає визначаючим фактором ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, будучи 
інструментом досягнення поставлених цілей.  
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