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THE SYNTHESIS OF THE INCENTIVES OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC 
MECHANISM OF ENTERPRISE MANAGEMENT 

 
У статті автором уточнене визначення організаційно-економічного механізму управління 
підприємство.  розвитком підприємств під яким запропоновано розуміти систему формування цілей 
і стимулів, що дозволяють перетворити в процес трудової діяльності рух (динаміку) матеріальних і 
духовних потреб суспільства в рух засобів виробництва і кінцевих результатів виробництва, 
спрямованих на повне та ефективне задоволення цих потреб, що дозволяють забезпечувати сталий 
організаційний розвиток підприємств. Доведено, що ядром організаційно-економічного механізму є 
система стимулів, які формують спонукальні мотиви підвищення ефективності функціонування 
підприємств. Визначені  адміністративні стимули і соціально-економічні стимули організаційно-
економічного механізму управління підприємством.   
 
The current stage of economic development in Ukraine is characterized by the emergence of enterprises of 
different forms of ownership, both in the production and non-productive spheres, and puts forward rigid 
organizational and economic requirements, the objectivity of which drives enterprises to effective and 
profitable activities. Modern enterprises are dynamic systems with complex internal structure and versatile 
connections between elements, which purposefully ensure their functioning and interaction with the 
environment. A systematic approach is at the heart of enterprise research.  The methodology of the 
systematic approach is based on the identification of those aspects of objects or events that follow from the 
general properties of the system.  The study of the degree of development of systems and the mechanism of 
their functioning in the changing economic environment is the basis for the study of modern enterprises, 
their properties, structure, organization and functioning, taking into account the interaction with the 
external economic environment.  
Identification and research of incentives of organizational and economic mechanism of enterprise 
management, the synthesis of which will create conditions for improving the efficiency of functioning of 
enterprises.  



The author clarifies the definition of organizational and economic mechanism of enterprise management.  
development of enterprises under which it is suggested to understand the system of formation of goals and 
incentives, which allow to transform in the process of labor the movement (dynamics) of material and 
spiritual needs of society in the movement of means of production and end results of production, aimed at 
full and effective satisfaction of these needs, which allow to provide sustainable organizational development 
of enterprises.  It is proved that the core of the organizational and economic mechanism is a system of 
incentives that form the motivating motives for improving the efficiency of functioning of enterprises. 
Administrative incentives and socio-economic incentives of organizational and economic mechanism of 
enterprise management are defined.  
The development of an organizational and economic mechanism that meets the above requirements cannot 
be regarded as a one-off action by the governing bodies that issued the package of policy documents.  This is 
a complex multi-stage process, during which careful research of the possible consequences of the 
implementation of certain normative acts should be carried out.  Ignoring the requirements of the 
organizational and economic mechanism (these requirements, of course, must be supplemented and 
expanded), can negatively affect the final results of production activities, significantly reduce the degree of 
satisfaction of society's needs. 
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підприємства, адміністративні стимули, соціально-економічні стимули. 
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 Постановка проблеми. Сучасний етап економічного розвитку в Україні характеризується появою 

підприємств різних форм власності, як у виробничій, так і невиробничій сферах і висуває жорсткі організаційні 
та економічні вимоги, об'єктивність яких орієнтує підприємства на ефективну і рентабельну діяльність.  

Сучасні підприємства представляють собою динамічні системи зі складною внутрішньою структурою і 
різнобічними зв'язками між елементами, які цілеспрямовано забезпечують своє функціонування і взаємодія з 
зовнішнім середовищем. 

 В основі дослідження діяльності підприємств лежить системний підхід.  Методологія системного 
підходу заснована на виявленні тих аспектів предметів або подій, які випливають із загальних властивостей 
системи.  Вивчення ступеня розвитку систем і механізму їх функціонування в умовах мінливого економічного 
середовища становить основу дослідження сучасних підприємств, їх властивостей, структури, організованості 
та функціонування з урахуванням взаємодії із зовнішнім економічним середовищем [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій Значний внесок у дослідження організаційно-економічного 
механізму управління підприємством здійснили такі вчені, як О.В. Винокурова [2], О. М. Гончаренко [3], В. А. 
Гросул [4], Дорошук Г.А. [5], О.П. Кавтиш [6], О.О. Корогодова [7] О.В. Хаджинова [8]. Вони досліджують 
методологічні основи формування організаційно-економічного механізму управління підприємством, тенденції, 
чинники та критерії його ефективності його розвитку в Україні.  

Виділення невирішених частин проблеми. Глобалізаційні тенденції обумовили зростання 
конкурентної боротьби підприємств. Проблема формування організаційно-економічного механізму управління 
підприємством в сучасному бізнес-середовище стає все більш актуальною і потребує його подальшого 
розвитку. Залишаються актуальними проблеми систематизації та узагальнення чинників, методів, стимулів 
організаційно-економічного механізму управління підприємством, що вимагає подальшої розробки теорії та 
методології.  

Метою дослідження є визначення та дослідження стимулів організаційно-економічного механізму 
управління підприємством, синтез яких дозволить створити умови для підвищення ефективності 
функціонування підприємств. 

Теоретико-методичною та інформаційною основою дослідження стали наукові праці зарубіжних і 
вітчизняних вчених з проблем формування стимулів організаційно-економічного механізму управління 
підприємством. Для досягнення поставленої в роботі мети використано комплекс загальнонаукових методів 
(аналіз, синтез, індукція, дедукція, наукова абстракція) та методичних прийомів (систематизація, узагальнення, 
класифікація. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємства мають певні властивості, які забезпечують 
їх раціональне функціонування, а саме: 

 - цілісність: підрозділи підприємства утворюють єдине ціле з якісно новими властивостями; 
 - зв'язність: економічна, механічна, енергетична, інформаційна залежність між підрозділами 

підприємства; 
 - структурність: якісно певна і щодо стійка впорядкованість між підрозділами і відносинами 

підприємства; 



 - взаємодія: між елементами всередині системи і з зовнішнім середовищем; 
 - безперервність розвитку: зростання попиту, необхідність підвищення ефективності виробництва і 

НТП; 
 - складність: виражається у взаємному неоднозначне вплив різноманітних факторів. 
Підприємства складаються з сукупності елементів, між якими існують певні зв'язки (структура 

внутрішніх відносин), і включають в себе функціональні зв'язки з зовнішнім економічним середовищем.  
Характеристика організаційних структурних елементів підприємства представлена у таблиці 1. 

Зв'язки, що виникають в процесі функціонування підприємств доцільно класифікувати в наступні 
групи: 

 - виробничі - характеризуються натуральними показниками по виробництву конкретного виду 
продукції; 

 - економічні - характеризуються вартісними показниками; 
 - організаційні - характеризуються інформаційно-комунікаційними показниками. 

 
Таблиця 1. 

Характеристика структурних елементів ресурсного забезпечення підприємства 
Елементи ресурсного забезпечення Призначення 

Технічні ресурси Забезпечення максимально можливого 
відповідності технічного рівня підприємства 

сучасним вимогам 
Технологічні ресурси Забезпечення відповідності технологічних 

ресурсів цілям підприємства 
Кадрові ресурси Забезпечення постійної відповідності 

кадрових ресурсів вимогам гнучкого реагування 
підприємства на зміни потреб суспільства 

Інформаційні ресурси Забезпечення відповідності інформаційних 
ресурсів вимогам прийняття оптимальних 
управлінських рішень з метою ефективного 

функціонування підприємства 
Організаційно- 

  економічні ресурси 
Забезпечення відповідності організаційно-

економічних ресурсів вимогам безперервного 
підвищення ефективності використання трудових, 
матеріальних, інформаційних і фінансових ресурсів 

підприємства 
 
 Різноманіття властивостей, елементів і зав’язків підприємства, їх мінливість дозволяє зробити 

висновок, що вони відносяться до класу складних динамічних систем. 
 У зв'язку з цим для забезпечення керованості підприємствами, дії їх керівників не можуть зводитися до 

простого реагування на зміни, що відбуваються.  Все ширше визнається необхідність зміни системи поглядів на 
процес управління підприємствами у нестабільному і важко прогнозованою зовнішньому середовищі. 

Все це вказує на те, що для виробничих систем виникла об'єктивна необхідність в підвищенні рівня 
управління їх адаптації і в першу чергу за рахунок впровадження нових механізмів і методів організаційно-
економічного управління цим процесом. 

 В даний час важливим для підприємств є розробка такого організаційно-економічного механізму, який 
забезпечував би гнучкість підприємств в умовах економічної, соціальної та політичної динаміці і мав би 
можливості до прийняття ефективних рішень на основі адаптивних підходів в управлінні підприємствами. 

 Звідси неодмінною умовою забезпечення ефективної та рентабельної діяльності підприємств є 
підвищення ролі стимулюючої функції організаційно-економічного механізму управління підприємствами. 

 У зв'язку з цим однією з найважливіших економічних проблем управління підприємствами в сучасних умовах 
є формування такої їх структури, такої системи стимулів, які забезпечували б високий рівень ефективності процесу 
задоволення потреб суспільства.  Проблема ця надзвичайно складна і багатогранна.  Вона може бути успішно вирішена 
об'єднаними силами всієї економічної науки.  В статті розглядається лише один з аспектів цієї проблеми - визначення 
принципів формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами, що забезпечує високу 
ефективність виробництва в умовах досягнення сталого розвитку економіки України. 

Основна роль в підвищенні ефективності функціонування належить стимулюючої функції 
організаційно-економічного механізму. Базовим елементом визначення організаційно-економічного механізму 
є поняття «механізм».  Саме це поняття було запозичене економістами з механіки і в загальному випадку 
означає систему ланок, що перетворюють рух одних ланок в необхідний рух інших, причому існують вхідні і 
вихідні ланки [3]. 

 Так, ґрунтуючись на цій базовій посилці багато вітчизняних та зарубіжних вчених - економістів, 
кажучи вже про механізм економічному (в макроекономічному аспекті), підкреслюють, що його можна 
визначити як необхідну взаємозв'язок, що виникає між різними економічними явищами.  Механізм містить 
певну послідовність економічних явищ: його складовими елементами одночасно виступають вхідний і вихідний 



явища, а також весь процес, що відбувається в інтервалах між ними.  Він також зазначає, що механізми - це 
системи взаємозв'язків економічних явищ, що виникають в певних умовах під впливом початкового імпульсу. 

 Механізм управління можливо розглядати як систему елементів (цілей, функцій, методів, 
організаційної структури та суб'єктів) і об'єктів управління, в якій відбувається цілеспрямоване перетворення 
впливу елементів управління в необхідний стан або реакцію об'єктів управління, що має вхідні посилки і 
результуючу реакцію. 

Поряд з спонукальними мотивами розвитку виробництва необхідні засоби виробництва до яких 
відносяться всі матеріальні умови, необхідні для того, щоб процес мав відбуватися.  Нарешті, власне процес 
праці, що приводить у рух засоби виробництва.  За аналогією з «технічним» організаційно-економічний 
механізм повинен перетворювати рух потреб суспільства в рух коштів і результатів виробництва, тобто - 
продукції і послуг.  Вхідною ланкою цього механізму є цілі виробничої системи, вихідним - ефективність 
організаційної структури управління виробничої системи. 

 Ядром організаційно-економічного механізму є система стимулів, які формують спонукальні мотиви 
підвищення ефективності функціонування підприємств.   

Кінцеві результати діяльності, виражені ступенем відповідності всіх якісних і кількісних параметрів 
продукції потребам суспільства, що вимірює ефективність роботи організаційно-економічного механізму. 

 Звідси, організаційно-економічний механізм - це система формування цілей і стимулів, що дозволяють 
перетворити в процес трудової діяльності рух (динаміку) матеріальних і духовних потреб суспільства в рух засобів 
виробництва і кінцевих результатів виробництва, спрямованих на повне та ефективне задоволення цих потреб. 

Потреби суспільства мають різну «широту охоплення» своїх потреб - від суспільства в цілому, окремих 
галузей економіки країни, окремих регіонів, тих чи інших соціальних груп населення до кожної окремої 
людини.  Тому і цілі функціонування підприємств диференціюються залежно від значущості потреб, що 
задовольняються з точки зору цієї «широти охоплення».  У зв'язку з цим, можуть бути виділені наступні 
агреговані цілі, а саме: задоволення потреб зовнішнього ринку; задоволення потреб економіки країни; 
задоволення регіональних і особистісних потреб; задоволення потреб в технічному і соціальному розвитку 
власне виробничих систем. 

 Всі цілі динамічні, взаємопов'язані з часом і коштами їх досягнення.  Вони повинні бути збалансовані 
відповідно до наявності ресурсів підприємства.  Досягнення будь-якої з них має бути в рівній мірі ефективно як 
з точки зору економіки країни, так і підприємства.  Інакше неминучі зміщення пріоритетів у бік найбільш 
вигідних за рахунок ігнорування менш вигідних з точки зору виробничої системи цілей. 

 Звідси випливає перша вимога, - організаційно-економічний механізм повинен бути зорієнтований на 
кінцевий результат діяльності.  Він повинен виробляти таку систему стимулів, яка сприяла б в рівній мірі 
забезпеченню досягнення всіх цілей підприємства, пов'язаних із задоволенням потреб суспільства.  Разом з тим 
в організаційно-економічний механізм має бути закладена можливість державного регулювання пріоритетів тих 
чи інших цілей, що випливають з динаміки соціально-політичних і економічних завдань розвитку суспільства. 

 Своєрідність організаційно-економічного механізму, його життєздатність і ефективність визначаються 
системою вироблюваних їм спонукальних мотивів, стимулів до високої якості праці колективів і окремих 
працівників в рамках організаційної структури управління підприємством. 

 Дана система включає дві підсистеми: адміністративні стимули і соціально-економічні стимули.  
Перші зобов'язують працювати, другі - збуджують інтерес учасників підприємницької діяльності до високої 
якості і ефективності праці.  Взаємодія цих підсистем, домінуюча роль будь-якої з них обумовлюють, в 
кінцевому підсумку, потенційний рівень ефективності функціонування бізнес-структур.  Якщо переважає 
підсистема адміністративних стимулів, рівень ефективності, а отже, і кінцеві результати діяльності 
зменшуються, і навпаки, переважання соціально-економічних стимулів сприяють збільшенню цих результатів. 

 Перш ніж з'ясувати співвідношення зазначених підсистем в організаційно-економічному механізмі, 
уточнимо деякі поняття. 

До адміністративних стимулів відносяться: 
 - постанови, накази, директивні вказівки органів управління; 
 - стягнення, штрафи, звільнення або позбавлення привілеїв за невиконання директив органів 

управління; 
 - залучення до кримінальної відповідальності за порушення законів; 
 - жорстка регламентація дій керівників з технічного, соціального розвитку та оплаті праці на основі 

різного роду підзаконних актів (інструкцій, методичних рекомендацій, вказівок); 
 - обмеження верхнього рівня оплати праці працівників, не пов'язане з ефективністю і якістю трудової 

діяльності; 
 - формування фондів ресурсного забезпечення. 
 До соціально-економічним стимулам відносяться: 
 - довготривалі економічні нормативи, які регламентують економічну діяльність підприємств; 
 - система ціноутворення на продукцію і послуги; 
 - система фінансово-кредитних відносин, що базуються на гнучких нормативах оподаткування і 

процентних ставок; 
 - система економічних санкцій за невиконання договірних зобов'язань, що базуються на принципі 

відшкодування шкоди; 



 - система освіти і розподілу фондів оплати праці, розвитку підприємства, соціального розвитку, 
пов'язану з ефективністю і якістю роботи; 

 - реальні права трудових колективів у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку 
підприємств; 

 - права і відповідальність керівників підприємств в формуванні кадрового потенціалу, виробленні та 
здійсненні технічної і соціальної політики; 

 - моральні стимули. 
 Основна проблема, що виникає в процесі формування організаційно-економічного механізму, - знайти 

раціональне поєднання адміністративних і соціально-економічних стимулів, яке викликало б максимальну 
зацікавленість і відповідальність всіх категорій працівників в забезпеченні високого рівня ефективності та 
якості досягнення цілей підприємства. 

 При цьому найбільш складним є досягнення взаємних інтересів між окремими працівниками, 
колективами виробничих систем різного рівня: від робочого місця до підприємства, галузі, а також інтересів 
безпосередніх виконавців і працівників управлінського апарату. 

 Тут слід мати на увазі, що мова йде про інтереси, пов'язані із задоволенням як матеріальних, так і 
духовних потреб людей.  Однак, для задоволення і тих і інших потреб потрібні відповідні матеріальні умови, 
які можуть бути створені в виробничій системі лише в разі її високої прибутковості. 

  Матеріальні умови - це не тільки індивідуальні грошові доходи працівників, а й виробничі фонди, 
об'єкти соціально-культурної сфери, без яких неможливо задовольнити життєве необхідні (в тому числі і 
духовні) потреби людей.  Звідси і зацікавленість трудового колективу в високому рівні прибутковості 
підприємства, що дозволяє в умовах ринкової економіки заробляти необхідні кошти, щоб забезпечити 
можливість створювати необхідні для задоволення постійно розвиваються потреб матеріальні умови.  Це 
положення в рівній мірі відноситься і до працівників сфери управління.  У цьому випадку ступінь задоволення 
матеріальних і духовних потреб працівників керуючої системи за принципом зворотного зв'язку буде залежати 
від ефективності роботи керованої системи. 

 Система стимулів, з одного боку, повинна сприяти зменшенню об'єктивно існуючих відмінностей в 
інтересах різних виробничих систем, колективів і окремих працівників, бо розбіжність, а часом і суперечливість 
цих інтересів може негативно впливати на ефективність процесу виробництва і споживання продукції.  Крім 
того, ця система повинна протистояти появі корпоративних інтересів окремих груп і колективів. 

 З іншого боку, розбіжність і суперечливість інтересів створює передумови для виникнення конкуренції 
і, як наслідок, стимулу до підвищення ефективності цього процесу. 

 Таким чином, може бути сформульовано друга вимога до організаційно-економічного механізму: 
організаційно-економічний механізм повинен узгоджуватися з об'єктивно існуючими розбіжністю і 
суперечливістю інтересів різних структурних ланок підприємства, груп і окремих працівників.  Тому він 
повинен виробляти порядок застосування того чи іншого стимулу з урахуванням його впливу, на поведінку 
конкретних груп людей або окремих осіб, до яких застосовується той чи інший стимулюючий вплив. 

 Ігнорування цієї вимоги може обернутися значними економічними, соціальними, екологічними 
втратами. 

 Тому дуже важливим є наукове обґрунтування рівнів, умов застосування різних довготривалих 
нормативів, порядку їх визначення, рівня стабільності і гнучкості цін і процентних ставок за користування 
банківським кредитом. 

Чим більше і різноманітніше громадські та особисті потреби, тим більше потрібно коштів, тим 
інтенсивніше повинен здійснюватися процес регенерації відтворюваних засобів і економії не відтворюваних.  
Разом з тим підвищення ефективності і якості праці призводить до кращого використання всіх видів засобів 
виробництва, тобто до відносного зменшення потреби в них.  Необхідна кількість живої праці в міру 
підвищення його ефективності та якості також зменшується.  Чим більше праці і засобів виробництва 
залучається у виробничий процес, тим (за інших рівних умов) більше потреб може бути задоволена. 

 Таким чином, чим ефективніше організаційно-економічний механізм, чим сильніший його 
стимулюючий вплив на процес функціонування підприємств, тим з меншою кількістю живої і матеріалізованої 
праці можуть задовольнятися громадські та особисті потреби.  Це тривіальне положення в той же час не 
знаходить достатнього застосування в чинному організаційно-економічному механізмі. 

 У загальному вигляді ефективність та якість функціонування підприємств характеризується 
відношенням зміни (приросту або зменшення) за певний період ступеня досягнення цілей виробничої системи 
до зміни витрачаються для цих цілей трудових ресурсів і засобів виробництва.  Чим вище ступінь досягнення 
цілей і нижче витрати, тим ефективніше трудова діяльність. 

Відповідальність, покладена на трудові колективи за задоволення потреб суспільства і особистих 
потреб кожного працівника, передбачає такий рівень економічних і соціальних санкцій до колективам і 
працівникам, з чиєї вини не досягнуті цілі виробничої системи, який відшкодовував б завдані збитки, або (при 
надзвичайно високому рівні збитку) суттєво впливав на матеріальне становище і соціальний статус винуватців.   

Встановити співвідношення між величиною економічних санкцій за збиток і економічною винагородою 
за успіх в досягненні цілей, щоб колективу і працівникові було б більш прибутковим досягти цілей 
підприємства, ніж піддатися санкціям за невиконання зобов'язань.  На жаль, в даний час ще спостерігається 



нерідко зворотна картина, так як величина санкцій, як, втім, і величина винагороди настільки малі, що 
практично стимулюють «спокійне життя». 

 Звідси випливає четверта вимога до організаційно-економічного механізму: він повинен бути 
пристосований до демократичних методів управління, що передбачає юридичну самостійність виробничих 
одиниць в питаннях визначення (в межах своєї компетенції) цілей, вибору і реалізації засобів їх досягнення, 
економічну і юридичну відповідальність цих одиниць за повне, якісне і ефективне задоволення потреб 
суспільства.  Він повинен включати в себе систему соціально-економічних регуляторів взаємовідношень  як 
між окремими підприємствами і організаціями, підприємствами та органами управління всіх рівнів, так і між 
колективами та окремими працівниками всіх категорій всередині трудових колективів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином розробка організаційно-
економічного механізму, що відповідає сформульованим вище вимогам, не може розглядатися як одноразова 
дія керівних органів, які видали пакет директивних документів.  Це складний багатоетапний процес, в ході 
якого повинні проводитися ретельні дослідження можливих наслідків реалізації тих чи інших нормативних 
актів.  Ігнорування вимог, що пред'являються до організаційно-економічного механізму (ці вимоги, природно, 
повинні бути доповнені і розширені), може негативно вплинути на кінцеві результати виробничої діяльності, 
істотно зменшити ступінь задоволення потреб суспільства. 
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