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На сьогоднішній день не існує чіткого визначення поняття «організаційний механізм 

управління діяльністю підприємства», тому метою даної статті є дослідження поняття 

«організаційний механізм управління діяльністю підприємства» та визначення його 

основних елементів. 

Поняття «механізм» є багатоаспектним і широко використовується у різних сферах 

життєдіяльності. Короткий економічний словник описує поняття «механізм» як це 

послідовність станів процесів, які визначають собою які-небуть дії, явища; система, 

пристрій, який визначає порядок якого-небуть виду діяльності. 

Поступово переходячи до розгляду поняття «організаційний механізм» варто було б 

розглянути, що являє собою механізм управління. 

Н. Р. Нижник трактує механізм управління наступним чином – це категорія управління, 

що включає цілі управління, елементи об’єкта та її зв’язки, на які здійснюється вплив, дії в 

інтересах досягнення цілей, методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси управління 

соціальним та організаційним потенціалами [3, с.37]. 

Беручи до уваги все вище сказане ми пропонуємо наступне трактування 

поняття «організаційний механізм» - це перелік певних складових елементів, які в сукупності 

створюють організаційну основу певних процесів та явищ. 

Як вже зазначалося вище, на сьогоднішній день не існує чіткого визначення поняття 

«організаційний механізм управління діяльністю підприємства». Одні автори трактують 

його, як сукупність процесів, що відбуваються в організації, другі – як етапи життєвого 

циклу організації, треті – як основні правила, норми, що діють у межах організації. Також 

організаційний механізм можна розглядати з точки зору здійснюваної діяльності, 

(організаційний механізм конкурентоспроможності підприємства, організаційний механізм 

бюджетування, організаційний механізм фінансової діяльності підприємства тощо. 

Узагальнивши вище сказане трактування поняття «організаційний механізм» набуває 

наступного вигляду. 

Організаційний механізм – це сукупність усіх правил і норм, які циркулюють всередині 

організації, а також усі господарські процеси, які здійснює організація для досягнення 

основної мети діяльності. 

Найбільш чітко, узагальнено та послідовно організаційний механізм відображено в 

структурі управління, тому що в структурі управління поєднуються всі сторони діяльності 

підприємства, встановлюються взаємовідносини між структурними підрозділами та 

працівниками апарату управління. 

За допомогою організаційної структури можна вивчити та оцінити розподіл функцій та 

повноважень, фінансову звітність, кадрову політику, а також особливість господарської 

діяльності, яку здійснює підприємство. 

Звідси витікає наступне визначення поняття «організаційний механізм» - це всі 

організаційні та розпорядчі дії, які є взаємозалежними і в сукупності забезпечують 

виконання досягнення поставлених цілей. Будь-яка організація є системою, тому з точки 

зору системного підходу організаційний механізм – це система усіх методів, прийомів та 

способів формування та регулювання відносин між об’єктами системи та внутрішнім і 

зовнішнім середовищами. 

Узагальнивши все вище сказане можна виділити основні елементи організаційного 

механізму управління підприємством. Мета управління є рушійним елементом структури 

управління; це те, заради чого функціонує підприємство. Функції управління – це загальні 

напрями або сфери діяльності, що в сукупності забезпечують ефективну взаємодію 
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здійснюваної праці. Завдання управління – це конкретизація у просторі і часі зміст мети 

управління для окремих структурних підрозділів виконавців відповідно до їх 

функціонального призначення. Кожне підприємство розробляє власні завдання управління 

залежно від специфіки діяльності. 

Правила та норми встановлюються правилами трудового розпорядку, посадовими 

інструкціями, положеннями про підрозділи. Отже, в умовах ринкової економіки одним з 

актуальних питань для керівників підприємств є формування такого організаційного 

механізму управління підприємством, що спроможний забезпечити ефективність управління 

і конкурентоспроможність підприємства. На основі наведеного матеріалу можна зробити 

висновок про те, що організаційний механізм управління діяльністю підприємства – це 

сукупність організаційних складових у механізмі управління (мета та завдання управління, 

функції та технології управління, методи управління, норми та правила, організаційні 

процеси), що мають організаційне регулювання, управління в інтересах підприємства, 

ефективну діяльність управлінської системи. 
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Безробіття є макроекономічною проблемою, притаманною практично кожному 

світовому суспільству. Воно є невіддільним складником ринкової економіки, одним з 

негативних наслідків самої природи ринку, результатом дії його головного закону – попиту 

і пропозиції. Проблема безробіття залишається ознакою переходу до ринкової економіки 

впродовж останніх років соціально-економічних претворень в Україні. Чим нижчий рівень 

соціально- економічного розвитку країни, тим вищий рівень безробіття й навпаки. 

Емпіричним шляхом доведено, що 1% зростання безробіття скорочує ВНП на 2%. 

Причиною такого розповсюдженого явища є неефективність використання робочої 

сили у минулому і відсутність економічних умов, які б дали змогу людям застосовувати 

свої навички у продуктивній роботі за пристойну плату. Саме тому це явище являється як 

економічною, так і соціальною проблемою. 

Дослідження проблеми безробіття в Україні в сучасних соціально-економічних умовах 

є досить актуальним. Особливої уваги потребують питання щодо дотримання принципів 

гідної праці, гарантування соціального захисту, дотримання загальних прав людини в 

соціально- трудовій сфері, впорядкування міжнародних міграційних потоків. З одного 

боку, безробіття вважається важливим стимулятором активності працюючого населення, а 

з іншого - великою суспільною проблемою [1, с.36]. 

Безробіття вважають важливим стимулятором активності працюючого населення, але 
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