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Загальна мета вивчення конкурентів складається в досягненні конкурентних 

переваг для захоплення нових ніш на ринку й одержання більшого доходу. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

В умовах ринкової економіки одним з актуальних питань для керівників 

підприємств є формування організаційно-економічного механізму управління 

підприємством, що спроможний забезпечити ефективність управління і 

конкурентоспроможність підприємства.  

Сучасний етап розвитку економіки України супроводжується підвищення 

динамічності, непередбачуваності змін ринкового середовища і посиленням 

його впливу на суб’єктів господарювання, що ускладнює управління їх 

адаптацією до мінливого оточення. В таких умовах виставляються нові вимоги 

до формування механізму управління підприємством,  ефективність 

функціонування якого повинна забезпечуватися як під впливом удосконалення 

організації виробництва, праці та управління, так і спроможністю його 

пристосування до сучасних умов господарювання. 
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Механізм управління розглядають як складову частину системи 

управління, що забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких обумовлює 

результат діяльності об’єкту управління. 

А. А. Садєков і В. В. Цурик розглядають механізм управління як систему 

впливу на об’єкт управління з метою досягнення бажаного результату, як 

систему організації господарського процесу, що представлена комплексом 

факторів, що є взаємодоповнюючими і взаємозалежними та мають власні 

форми управлінського впливу [3] 

І. А. Бланк вважає, що механізм управління містить державно-правове та 

нормативне регулювання, ринковий механізм регулювання, внутрішній 

механізм регулювання окремих аспектів, механізм інформаційного 

забезпечення, методи управління та методи контролю [2]. 

Ключовим елементом організаційно-економічного механізму є його 

структура [4]. У структурі організаційно-економічного механізму слід виділяти 

три системи: систему забезпечення, функціональну систему, цільову систему.  

Система забезпечення організаційно-економічного механізму складається з 

підсистем правового, ресурсного, нормативно-методичного, наукового, 

технічного, інформаційного забезпечення управління. Організаційно-

економічний механізм управління підприємством включає такі основні 

функціональні підсистеми: планування, організацію, мотивацію, контроль та 

регулювання.  

Цільова система організаційно-економічного механізму містить у собі цілі 

і основні результати діяльності підприємства, а також критерії вибору і оцінки 

досягнення певних цілей і результатів діяльності підприємства. 

Зміст кожної з систем та кількість підсистем у кожній з систем 

організаційно-економічного механізму управління підприємством залежить від 

типу підприємства, сфери і масштабів діяльності, ступеня впливу зовнішнього 

середовища і результатів діяльності підприємства та інших факторів [5]. 

Ефективність управління – це здатність організації забезпечувати 

прибутковість і тривалість успішної діяльності та розвитку підприємства на 
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основі обрання й реалізації оптимальних стратегій, що мають забезпечити не 

лише певний ефект, результат, але й адаптивність і гнучкість системи 

управління, конкурентоспроможність діяльності підприємства в цілому. 

При формуванні механізму ефективного управління доцільно 

застосовувати такі основні інструменти: економічні, організаційні, соціально-

психологічні, техніко-технологічні, маркетингові, екологічні правові, та 

використовувати показники, що дозволяють провести оцінювання кожного 

інструменту. Виокремленні інструменти є засадничим базисом забезпечення 

ефективного управління підприємством, і формування організаційно-

економічного механізму повинно спрямовуватися на підвищення їхньої 

ефективності. 

Організаційно-економічний механізм ефективного управління 

підприємства визначається не лише факторами зовнішнього середовища 

підприємства, в першу чергу ефективність залежить від дій персоналу в процесі 

діяльності організації, в процесі реалізації розроблених планів і програм 

розвитку підприємства, в процесі досягнення певних цілей. Тобто, ефективність 

управління залежить від адекватності обраних стратегій цілям підприємства, 

оптимальності процесів реалізації стратегій, мотивації персоналу на досягнення 

цілей, кваліфікації персоналу, технології та стилю управління. 
Література: 

1. Кульман А. A. Экономические механизмы: [Пер. с франц.] / А. A. Кульман – 

Под общ ред Н.И. Хрусталевой. − М. : Прогресс; Универс, 2009.  

2. Грещак М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посіб. / М. 

Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба; за ред. М. Г. Грещака. – К. : КНЕУ, 2001. – 228 

с. 

3. Садеков А. А. Управление предприятием в условиях кризиса : моногр. / А. А. 

Садеков, В. В. Цурик. – Донецк : ДонГУЭТ, 2006. – 178 с. 

4. Экономика предприятия: [учеб. пособие] / Под общ. ред. д.э.н.. проф. Л.Г. 

Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с. 

5. Поленчук В.М. Економічний механізм розвитку підприємств у історичному 

досвіді ринкових трансформацій[Текст] / В.М.Поленчук, О.Б.Наумов  // Економічні інновації: 

114 
 

зб. наук. праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України, 2011. – Випуск 45.- С. 189-199. 

 

Лучко Наталія 
ст. гр. МУІДм-11, 

Тернопільський національний економічний університет  
(науковий керівник: к.е.н.,  

доцент кафедри менеджменту та публічного управління Котис Н. В.) 
 

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ 

Дepжaвнe peгулювaння зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні 

пoвиннo зaбeзпeчити:зaxиcт eкoнoмiчниx iнтepeciв Укpaїни i зaкoнниx iнтepeciв 

cуб'єктiв ЗEД;cтвopeння piвниx мoжливocтeй для cуб'єктiв ЗEД з мeтoю 

poзвитку вcix видiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, нeзaлeжнo вiд фopм влacнocтi; 

poзвитoк кoнкуpeнцiї i лiквiдaцiю мoнoпoлiї. 

Ocнoвними зaвдaннями Дeпapтaмeнту eкoнoмiчнoгo poзвитку, 

iнвecтицiйнoї дiяльнocтi тa мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa у Тернопільській 

області є [1]: 

 зaбeзпeчeння peaлiзaцiї нa тepитopiї oблacтi дepжaвнoї пoлiтики у cфepi     

зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi; 

 cпpияння викoнaнню зoбoв'язaнь зa мiжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни; 

 cпpияння poзвитку мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa; 

 cпpияння aктивiзaцiї зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв'язкiв тa виxoду нa 

зoвнiшнiй pинoк poзтaшoвaниx нa тepитopiї  oблacтi пiдпpиємcтв, уcтaнoв 

тa opгaнiзaцiй; 

 cпpияння дiяльнocтi пpaвooxopoнниx тa митниx opгaнiв, opгaнiв oxopoни 

дepжaвнoгo кopдoну. 

Дeпapтaмeнт eкoнoмiчнoгo poзвитку, iнвecтицiйнoї дiяльнocтi тa 

мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa у Тернопільській області пoвинeн: 


