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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення майже всі без виклю�

чення підприємства зіштовхуються з безліччю
проблем, пов'язаних із нестабільною ситуацією
на вітчизняному ринку, першими кроками до
Європеййського Союзу, Угоди про асоціацію,
торговельна частина якої набудуть чинності з
1 січня 2016 року. Тому важливими постають
питання вдосконалення або впровадження но�
вих механізмів управління ефективністю, від
яких залежатиме зростання прибутку, забез�
печення високої соціальної ефективності фун�
кціонування трудового колективу, формуван�
ня позитивного іміджу підприємства на ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням формування, вдосконалення та
розвитку механізму управління ефективністю
присвячено багато праць вітчизняних та зару�
біжних економістів: Е. Короткова, А. Кульма�
на, А. Куценко, В. Луцковського, Е. Мінаєва,
В. Мухіна, В. Пономаренко, Г. Попова, М. Ро�
гози, О. Страхової, Ф. Хміля, О. Ястремської.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити сутність та принципи формуван�

ня механізму управління ефективнісю діяль�
ності підприємств та його роль у функціону�
ванні підприємств. Дослідити складові механі�
зму управління ефективністю діяльності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У ХХІ столітті зміни управлінських систем,

які трансформуються під впливом змін навко�
лишнього середовища, відбуваються значними
темпами. Певна частина управлінських завдань
є принципово новою й не може вирішуватися з
орієнтацією на минулий досвід. Множинність
завдань, які постають перед вищим менеджмен�
том підприємств сфери послуг, ускладнюється
глобалізаційними процесами, що призводять до
подальшої інтенсифікації управлінських про�
блем. Все вищевикладене обумовлює інтерес
вчених щодо проблематики динаміки змін у
підходах до управління ефективністю підпри�
ємств [1].

Поняття "механізм управління" як ключо�
вий елемент підприємства відносно нове і не�
достатньо вивчене. Про це свідчить відсутність
пояснень щодо даного терміна в новітній дові�
дковій економічній літературі [3].

О. Страхова поняття "механізм" застосовує
у переносному значенні і трактує як систему,
що визначає порядок будь�якого виду діяль�
ності [6]. Вона також поєднує зазначене понят�
тя з епітетом "механічний", що означає той, що
свідомо не регулюється. Звідси, з її точки зору,
при використанні поняття "механізм" щодо уп�
равління передбачається створення такої сис�
теми, яка забезпечить постійний управлінський
вплив, спрямований на отримання певних ре�
зультатів діяльності.
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Розглядає механізм як систему і російський
науковець В. Мухін. Він вважає, що управління
— це процес, а система управління — механізм,
який забезпечує цей процес [5, с. 64]. У свою
чергу систему управління він визначає як су�
купність двох взаємодіючих підсистем (тієї, яка
керує — суб'єкт управління, та тієї, якою ке�
рують — об'єкт управління). Зважаючи на ви�
щезазначене, можна сказати, що механізм уп�
равління — це взаємодія суб'єкта та об'єкта
управління, які забезпечують даний процес.

Також системою, яка утворюється із взає�
мопов'язаних ланок (підсистем), що об'єднують
множину різних елементів і блоків, забезпечу�
ючи у процесі їх взаємодії функціонування всіх
підсистем, називає механізм управління щодо
організації відомий український учений —
Ф. Хміль [11, с. 221]. Діяльність елементів і
блоків, у свою чергу, на його думку, зумовлю�
ється зовнішніми та внутрішніми приводами. А
метою функціонування механізму управління
є забезпечення взаємо�узгодженої життєдіяль�
ності економічної, соціальної та техніко�тех�
нологічної підсистем організації у стратегічно�
му і в оперативному періодах. Автор дійшов
таких висновків, спираючись на визначення
поняття "механізм".

За словами Г. Попова, механізм управління
характеризує основоположні, фундаментальні,
наріжні "камені" системи управління [9, с. 6].
До нього належать цілі, функції, принципи та
методи управління. Згідно з поглядом Г. Попо�
ва, механізм управління є основою системи уп�
равління разом із керуючою системою в статиці
(структура управління — органи управління,
кадри управління, техніка); керуючою систе�
мою в динаміці (процеси управління) та удос�
коналенням системи управління (як продов�
ження функціонування і особлива стадія дина�
міки).

Е. Коротков [2, с. 91] стверджує, що систе�
ма і процес управління є необхідними, але не�
достатніми умовами його здійснення. Він гово�
рить, що для управління, окрім цілей, функцій,
системи управління та управлінських рішень,
необхідно, щоб існували певні мотиви трудової
активності персоналу. Вони мають враховува�
тися під час розробки рішень, у процесі орган�
ізації функціонування системи управління, в
усіх діях керівництва. В цьому випадку мотиви
і виступають засобами впливу, стають важеля�
ми управління. А вся сукупність мотивів діяль�
ності людини, на яку спирається керівництво,
є механізмом управління.

Отже, Е. Коротков визначив механізм
управління як сукупність мотивів трудової ак�

тивності персоналу, які визначають як саму
можливість, так і ефективність управління, та
від яких залежить сприйняття впливу. Пізніше
він зробив доповнення до свого визначення, в
якому зазначив, що в поняття механізму управ�
ління необхідно також включити інтереси лю�
дини, її цінності, соціально�психологічні уста�
новки, застереження, прагнення (індивідуальні
цілі), почуття обов'язку.

В. Пономаренко, О. Ястремська та В. Луц�
ковський [8] наголошують на отриманні особ�
ливого значення такої логічної тріади, як "ме�
ханізм управління — трудова мотивація —
ефективність функціонування підприємства".

Якщо раніше мотивація персоналу здійсню�
валася через удосконалення системи організації
та оплати праці, то тепер вона відбувається та�
кож і через залучення персоналу до процесу
діяльності, самоствердження, самовираження,
успіху. Таким чином, персонал, враховуючи
умови сьогодення, має розглядатися вже не
тільки як економічний ресурс, але і як потенці�
ал, джерело розвитку певного підприємства, на
чому і зробив акцент, розглядаючи сутність ме�
ханізму управління підприємством, Е. Коротков.
Тому трудова мотивація стає активною части�
ною в процесі формування механізму управлін�
ня, а вміння використовувати інтелектуальний
потенціал певного підприємства перетворюєть�
ся на першочергове завдання, одну із найбільш
привабливих сфер діяльності механізму управ�
ління підприємством [4, c. 41].

Паламарчук О.М. виділяє такі внутрішні
фактори управління підприємством: органі�
заційні, структурні, технічні, економічні, адмі�
ністративні, матеріальні. Відповідно, основни�
ми видами механізмів управління є: організа�
ційний, економічний, структурний, організації
управління, технічний, адміністративний та
інформаційний [7].

У сучасному словнику іноземних слів [10, с.
377] термін "механізм" трактується двояко: і як
внутрішня будова будь�чого, і як сукупність
станів та процесів, з яких складається будь�яке
явище. Перевага подібного двоякого визначен�
ня полягає в тому, що спочатку треба знати,
яким чином побудований даний об'єкт, для
того, щоб потім можна було перейти до дослі�
дження процесів його функціонування та роз�
витку. Далі, говорячи про управління ефек�
тивністю діяльності, необхідно пам'ятати, що
управління — це цілеспрямоване регулювання,
тобто мається на увазі наявність мети, а ефек�
тивність визначена в даному дослідженні як
співвідношення результату діяльності до по�
треб, цілей і засобів (витрат).
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Куценко А.В. [4, c. 42—43] трактує "механізм
управління" як оптимальну сукупність форм,
структур, методів, засобів і функцій управління,
які покликані сприяти цілеспрямованому опера�
тивному регулюванню діяльності за напрямами
управління ефективністю для забезпечення
відповідності фактичного стану підприємства
заданим параметрам.

Для того, щоб у повній мірі розкрити сут�
ність управління ефективністю діяльності
підприємства, пропонується виділити такі
підсистеми механізму управління ефективні�
стю: економічний, організаційний, соціальний,
технічний, інформаційний і екологічний (рис. 1)
[4, c. 47].

У визначенні економічного, організаційно�
го, соціального та технічного механізмів автор
[4] розділяє погляди Е. Короткова та Є. Мінає�
ва, що розглядалися вище, погоджується з їх
тлумаченням.

Інформаційний механізм управління
ефективністю діяльності підприємства про�
понується визначати як сукупність способів,
методів, технологій, які мають [4]: по�пер�
ше, забезпечувати збір і оперативну достав�
ку нової, достовірної, актуальної інформації
щодо суб'єктів зовнішнього середовища уп�
равлінському персоналу всіх рівнів підприє�
мства, яка структурована відповідно до ви�
конуваних ним (персоналом) функцій і зав�
дань; по�друге, створити та постійно онов�
лювати інформаційну базу даних діяльності
самого підприємства та  забезпечувати
вільний доступ до неї; по�третє, надавати
інформацію щодо діяльності даного підприє�
мства зацікавленим суб'єктам зовнішнього
середовища.

Екологічний механізм пропонується розг�
лядати як низку економічних, організаційних,
технічних, технологічних заходів, що мають
сприяти мінімізації впливу діяльності підприє�
мства на навколишнє середовище.

Визначені складові механізму управління
ефективністю діяльності підприємства є рівно�
правними. Вивчення кожної з них може бути
предметом окремого дослідження.

В управлінні головну роль відіграє еконо�
мічний механізм, який значною мірою впливає
на формування і функціонування складових
організаційного механізму. Як стверджують
керівники різних підприємств, на практиці ці
механізми є невіддільними один від одного.

У процесі дослідження теоретичних ас�
пектів механізму управління ефективністю
діяльності підприємства можна дійти до вис�
новку, що його роль у діяльності підприємства
є вагомою і тому він має [4]:

— відповідати цілям і завданням діяльності
підприємства. Це означає, що серед засобів
впливу, які передбачається використовувати в
управлінні, повинні бути такі, які можуть пра�
цювати на дані цілі;

— формуватися не за чутливістю до засобів
впливу кожної людини окремо, а за груповою
динамікою. Це означає, що людину слід розг�
лядати в певному соціальному середовищі та в
процесах можливих змін, які реально відбува�
ються при функціонуванні підприємства;

— створити умови діяльності, які мають мо�
тиваційну цінність. Умови, в яких працює лю�
дина, можуть бути або мотивом, або перешко�
дою для ефективної роботи. Механізм управ�
ління — це оточення людини, що створює відпо�
відне її ставлення до роботи та функцій, до ко�
лег і керівництва;

— орієнтуватися на визначені способи ви�
користання засобів управління, тобто методи
управління. Засоби управління, які має в своє�
му розпорядженні керівництво, мають давати
можливість використовувати найбільш ефек�
тивні методи управління;

— мати потенціал свого вдосконалення і роз�
витку. Необхідно постійно проводити корегуван�
ня механізму управління ефективністю діяльності
підприємства, оскільки у зв'язку з обставинами
відбуваються зміни системи цінностей, мотивів і
інтересів, які не завжди є передбачуваними. Слід
орієнтувати механізм управління на розпізнаван�
ня засобів впливу, що виникають, збагачення тих,
що вже існують або їх заміну новими. Адже не
можна вважати, що одного разу сформовані та
знайдені засоби впливу надалі не зміняться;

— визначати стиль управління, який не є
індивідуальністю керівника. За багатьма свої�
ми ознаками стиль управління формується
відповідно до механізму управління, який ви�
значає можливості використання тих чи інших
методів управління;

— спиратися на повноту та збалансованість
засобів впливу. Це найважливіша умова ефек�
тивного використання механізму управління
ефективністю діяльності підприємства. Спо�

 

   

 

   

Рис. 1. Підсистеми механізму управління
ефективністю діяльності підприємства
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творення засобів впливу зменшує ймовірність
успішного управління.

— дотримуватися принципу моральності.
Засоби та методи управління можуть бути та�
кими, що суперечать принципу моральності,
наприклад, страх, шантаж, моральний тиск.
Структура механізму управління ефективністю
діяльності підприємства має виключати вико�
ристання таких важелів.

ВИСНОВКИ
Механізм управління ефективністю діяль�

ності підприємства слід розглядати як складу
систему, що включає підсистеми прогнозуван�
ня і планування розвитку, мотивації, органі�
зації, інформаційного забезпечення. Форму�
вання дієвого економічного механізму сприя�
тиме вирішенню однієї з найважливіших про�
блем сучасного господарювання — підвищен�
ня конкурентоспроможності українських
підприємств.
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