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Титикало В. С. Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму процесно-
орієнтованого управління

У статті розглянуто теоретичні та інструментальні засади формування організаційно-економічного механізму. Розроблено кон-
цептуальну модель процесно-орієнтованого управління економічним потенціалом підприємства, яка складається з мети, цілей, 
методів, визначає взаємозв’язок суб’єктів, функції та об’єкти управління. Характеристика цих зв’язків обумовлена впливом зо-
внішнього та внутрішнього середовища, з урахуванням відповідної ієрархії та завданнями управління. За результатами дослі-
дження визначено підходи до формування організаційно-економічного механізму та процесно-орієнтованого управління, яке ґрун-
тується на загальних принципах (системності, динамічності, комплексності, ефективності, цілеспрямованості, наукової обґрун-
тованості) та специфічних принципах (повноти охоплення та залучення економічних ресурсів, планомірності та бюджетування, 
інноваційного розвитку, економічності використання, ефективного адміністрування, контролю та координації). Запропоновані 
принципи є основними для визначення ключових показників при оцінюванні економічного потенціалу підприємства та фіксують 
певною мірою основні етапи його проведення в просторі та часі. Автором визначено, що організаційно-економічний механізм 
процесно-орієнтованого управління здійснюється на основі застосування методів управління, тобто сукупності певних прийо-
мів впливу на об’єкт управління, що сприяють досягненню намічених цілей. Основними завданнями організаційно-економічного 
механізму процесно-орієнтованого управління економічним потенціалом повинні бути: формування стратегії розвитку на основі 
узгодженості економічних інтересів, створення умов для ефективної реалізації кожного компонента економічного потенціалу, 
розробка та впровадження заходів щодо підвищення ефективності його використання, організація оцінки ефективності управлін-
ських впливів. Запропонований організаційно-економічний механізм є базовою платформою для встановлення системи елементів, 
характеру процесу їхньої взаємодії та розробки практичних рекомендацій діяльності підприємств.
Ключові слова: концептуальна модель, організаційно-економічний механізм, процесно-орієнтоване управління, принципи, методи, 
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Tytykalo V. S. Conceptual Bases of the Formation of Organizational-Economic Mechanism  
of the Process-Oriented Management

The article examines the theoretical and instrumental bases of formation of the organizational-economic mechanism. The conceptual model 
of the process-oriented management of economic potential of enterprise is elaborated, which consists of aim, goals, methods, defining the 
relationships of subjects, functions and objects of management. The characteristics of these relationships are conditional upon the influence of 
the external and internal environment, taking into account the relevant hierarchy and management objectives. According to the results of the 
research, approaches to the formation of the organizational-economic mechanism and the process-oriented management are defined, which 
is based on general principles (systematicity, dynamicity, complexity, efficiency, purposefulness, scientific validity) and specific principles (com-
pleteness of coverage and involvement of economic resources, conformity to plan and budgeting, innovative development, efficiency of use, 
effective administration, control and coordination). The proposed principles are the main ones for determining the key indicators in assessing 
the economic potential of the enterprise, fixing to some extent the main stages of its implementation in space and time. The author defines that 
the organizational-economic mechanism of the process-oriented management is carried out on the basis of the application of management 
methods, that is, a set of certain techniques of influence on the management object, which contribute to the achievement of the targets. The 
main objectives of the organizational-economic mechanism of the process-oriented management of economic potential should be: formation of 
a development strategy on the basis of consistency of economic interests, creation of conditions for the efficient implementation of each com-
ponent of economic potential, development and implementation of measures to improve the efficiency of its use, organization of assessment of 
the effectiveness of management influences. The proposed organizational-economic mechanism is a basic platform for determining the system 
of elements, the nature of the process of their interaction, and the development of practical recommendations as to activities of enterprises.
Keywords: conceptual model, organizational-economic mechanism, process-oriented management, principles, methods, mechanism, enter-
prise, adaptation.
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Процеси, що відбуваються в постіндустрі-
альній моделі економіки, багато в чому 
визначаються здатністю підприємств 

своєчасно й адекватно реагувати на зміни зо-
внішнього середовища. Високий рівень орієнто-
ваності підприємств на умови результативного 
функціонування на ринку забезпечує їх конку-
рентну перевагу та збільшує економічний по-
тенціал. Водночас недостатній розвиток інстру-
ментів управління, що виявляється у відсутності 
наукового підходу до розробки та впроваджен-
ня управлінських заходів, наявності внутрішніх 
протиріч у внутрішньому середовищі, неузго-
дженості напрямків процесів і економічних ін-
тересів, стихійності прийнятих рішень, зумов-
лює потребу в розробці відповідного механізму 
на засадах процесно-орієнтованого управління.

Питанням формування організаційно-еко-
номічного механізму підприємства присвяче-
но багато робіт зарубіжних учених, таких як:  
А. Кальман, І. Ансофф [14], Б. Райзберг, Б. Міль-
нер. Значний вклад у розвиток теорії формуван-
ня господарського та економічного механізму, 
розробку та вдосконалення організаційно-еко-
номічного механізму в загальному розумінні 
внесли такі вітчизняні вчені, як: С. Мочерний,  

С. Ніколенко, А. Бачурина, Ю. Осипов, Г. Іль-
ницька, В. Федорович, С. Літвінов та багато ін-
ших. Зміни, які відбуваються в господарській 
діяльності підприємств, їхня інноваційна актив-
ність, динаміка зовнішнього середовища обу-
мовлюють необхідність в управлінських впливах 
у просторі та часі. 

В економічній енциклопедії за редакцією  
С. В. Мочерного [1] господарський механізм ви-
значається як «система основних форм, методів 
і важелів використання економічних законів, 
рішення протиріч громадського способу вироб-
ництва, реалізації власності, а також усебічного 
розвитку людини й узгодження її інтересів з ін-
тересами колективу, класу, суспільства. Він фор-
мується у взаємодії таких елементів економічної 
системи, як продуктивні сили, техніко-економіч-
ні й організаційно-економічні, а також виробничі 
стосунки (чи стосунки економічної власності)».

Науковці С. С. Ніколенко, І. О. Пінчук гос-
подарський механізм розглядають на рівні під-
приємства як «сукупність організаційних форм  
і методів ведення господарювання, що вклю-
чають систему планування, економічне стиму-
лювання, структуризацію апарату управління, 
стиль його роботи» [2, с. 57]. На думку О. В. Ба-
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чурина, «господарський механізм – сукупність 
системи і методів планування, економічних ва-
желів стимулювання виробництва та господар-
ського розрахунку» [3].

Узагальнюючи вищевикладене, можна 
стверджувати, що «господарський меха-
нізм» – категорія, що характерна більшою 

мірою для макрорівня та визначає сукупність 
прийомів, методів, інструментів управління 
економікою, які регламентують економічний 
розвиток, сприяють прискоренню його темпів і 
підвищенню економічної ефективності шляхом 
організації відносин між суб’єктами та об’єктами 
управління.

О. Є. Кузьмін зі співавторами до складу еко-
номічного механізму включає «систему внутріш-
ніх економічних відносин, яка встановлює ви-
робничо-господарські зв’язки між структурними 
підрозділами, способи оцінки впливу цих зв’язків 
на загальні результати діяльності підприємства, 
підсистеми стимулювання, планування, контр-
олю, нормування, обліку й аналізу господарської 
діяльності» [4]. Складовим елементом у даному 
визначенні є «спосіб взаємодії господарських 
явищ, тобто взаємозв’язок і відносини між різ-
норідними економічними явищами», що само по 
собі є складом економічного механізму. 

Науковець Г. Я. Ільницька [5, с. 292] відмі-
чає, що економічний механізм – основна части-
на господарського механізму підприємства, що 
включає економічні методи, способи, форми та 
інструменти впливу на економічні відносини та 
процеси. Проте, на думку автора, під «економіч-
ним механізмом» розуміється багаторівнева інте-
грована система форм, методів господарювання, 
яка включає систему зовнішніх і внутрішніх еко-
номічних відносин, що встановлює виробничо-
господарські зв’язки між контрагентами та струк-
турними підрозділами; способи оцінки впливу 
цих зв’язків на ефективність функціонування 
підприємства, підсистему стимулювання, плану-
вання, контролю, нормування, обліку й аналізу 
господарської діяльності. Отже, під економічним 
механізмом доцільніше розуміти сукупність еко-
номічних засобів впливу суб’єкта на керований 
об’єкт, що визначається умовами та ступенем 
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 
у взаємозв’язку із суб’єктами ринкової системи.

Визначення організаційно-економічного 
механізму можна знайти в роботах різних авто-
рів. Так, наприклад, А. А. Кульман стверджує, що 

«... організаційно-економічний механізм є пев-
ною сукупністю або послідовністю економічних 
явищ» [6]. Організаційно-економічний механізм 
управління в загальному розумінні являє со-
бою організаційно-економічні форми взаємо-
відносин суб’єктів управління, що виникають 
при вдосконаленні об’єктів управління, а також 
економічні методи й інструменти, які при цьому 
використовуються [6]. У даному визначенні ви-
діляються взаємини між суб’єктами управління, 
які впливають на об’єкти управління з метою 
вдосконалення їх взаємодії за допомогою вико-
ристання певних методів та інструментів. 

З точки зору Федорович В. О., організацій-
но-економічний механізм управління у вигля-
ді «різнорівневої ієрархічної системи основних 
взаємопов’язаних між собою елементів та їх ти-
пових груп, при цьому до складу даних елементів, 
крім засобів управлінського впливу, включають-
ся безпосередньо самі суб’єкти й об’єкти управ-
ління, що, на наш погляд, ототожнює дане визна-
чення з поняттям « система управління» [7].

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародуб-
цева О Б. під організаційно-економічним меха-
нізмом розуміють сукупність організаційних 
структур і конкретних форм і методів управлін-
ня, а також правових форм, за допомогою яких 
реалізується діючі в конкретних умовах еконо-
мічні закони, процес відтворення [8]. На їх дум-
ку, поняття механізму має принципову відмін-
ність від системи управління, в яку включається 
апарат управління, що виконує функції суб’єкта 
управління.

На думку авторів Б. З. Мільнер, А. В. Кочет-
ков, Д. Г. Левчук [9, с. 9], під організаційно-еконо-
мічним механізмом управління розуміють сукуп-
ність елементів організації процесу прийняття 
рішення; системи розподілу та забезпечення ре-
сурсами; основні способи впливу на об’єкт управ-
ління, які відповідно до прийнятого поділу вклю-
чають різні методи управління, наприклад адміні-
стративно-організаційні та економічні. Ці автори 
вважають, що «... відповідно до розглянутих по-
нять організаційно-економічний механізм управ-
ління повинен виконувати такі головні завдання –  
забезпечення необхідної відповідальності за до-
сягнення конкретних результатів, узгодження ці-
лей, стимулювання та мотивацію учасників діяль-
ності, розподіл і забезпечення ресурсів» [9]. 

О. С. Літвінов, С. М. Капталан  вважають, 
що «під організаційно-економічним механізмом 
управління слід розуміти сукупність управлін-
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ських дій, спрямованих на організацію взаємодії 
між елементами системи з метою досягнення їх 
економічних інтересів із урахуванням особли-
востей зовнішнього та внутрішнього середови-
ща» [10, с. 64–65].

На основі зазначених досліджень сформу-
валися визначальні уявлення теоретичного та 
практичного характеру. Разом із тим слід відмі-
тити, що організаційно-економічний механізм 
управління підприємством є системою цілей 
функціонування підприємства шляхом форму-
вання та регулювання відносин об’єкта та суб’єкта 
управління під впливом факторів зовнішньо-
го та внутрішнього середовища через функції 
та принципи управління за допомогою вза-
ємозалежної сукупності елементів, серед яких –  
форми взаємовідносин суб’єктів управління, від-
повідні підходи, методи, інструменти, кожному 
з яких властиві власні форми управлінського 
впливу, – для досягнення мети функціонування 
підприємства. Він певним чином об’єднує дві 
взаємодоповнюючі складові й акцентує увагу на 
досягненні ефективності діяльності через опти-
мізацію витрат і результатів згідно із конкурент-
ною позицією підприємства. 

Процесно-орієнтоване управління перед-
бачає організацію діяльності підприєм-
ства на засадах розмежування її на окремі 

процеси, а управлінської системи – на відповід-
ні процесам блоки управління. Тобто процесно- 
орієнтоване управління вимагає побудови орга-
нізаційно-економічного механізму як сукупності 
суб’єктів і об’єктів управління, каналів для пере-
дачі командної інформації та інформації стану 
(зворотного зв’язку, цілеспрямованої переробки 
цієї інформації, діяльності з підготовки та при-
йняття управлінських рішень). Така система 
буде охоплювати весь спектр діяльності підпри-
ємства; сприяти розбудові процесів, які визна-
чають і забезпечують рівновагу управлінської 
структури підприємства; ефективно взаємодіяти 
із зовнішнім середовищем – з постачальниками, 
споживачами та партнерами. При процесному 
підході до організації управління кожна струк-
турна одиниця здійснює виконання конкретних 
бізнес-процесів [14]. Перевагами процесно-орі-
єнтованого управління є можливість органіч-
но поєднувати розділені види діяльності в часі 
(операційна, фінансова, інвестиційна) та зацікав-
лених осіб і установ у безперервному функціону-
ванні підприємств. 

Структура організаційно-економічного ме-
ханізму процесно-орієнтованого управління еко-
номічним потенціалом підприємства відобра - 
жається у вигляді процесно-орієнтованої вза-
ємодії підсистем системи забезпечення й еконо-
мічних методів, комплекс яких спрямований на 
сприяння досягненню цілей управління, визна-
чає взаємозв’язок суб’єктів, функцій і об’єктів 
управління, характеристика яких обумовлена 
взаємозв’язками із зовнішнім і внутрішнім се-
редовищем, методами управління, з урахуван-
ням відповідної ієрархії управління та його орга-
нізаційної структури (рис. 1).

Елементами організаційно-економічного 
механізму процесно-орієнтованого управ-
ління є: принципи, методи, засоби та форми 

його реалізації. Сукупність принципів, методів і 
форм реалізації організаційно-економічного ме-
ханізму процесно-орієнтованого управління, ор-
ганізаційних та економічних засобів впливу (які 
є елементами форм реалізації організаційно-еко-
номічного механізму процесно-орієнтованого 
управління) утворює концепцію формування ор-
ганізаційно-економічного механізму процесно- 
орієнтованого управління підприємством. Це 
дозволяє створити базове підґрунтя для його мо-
дульної архітектоніки, здатної до вчасної адапта-
ції складових механізму задля підвищення його 
стійкості до можливих змін у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі та посилити дієвість.

Метою організаційно-економічного меха-
нізму процесно-орієнтованого управління є впо-
рядкування процесу управління за допомогою 
впливу на об’єкт управління. Характер цього 
впливу визначається такими особливостями су-
часної економіки: 
 різноманіттям форм власності; 
 обмеженням державного втручання в 

економіку; 
 нестійким розвитком ринкових відносин; 
 вільним ціноутворенням; 
 конкуренцією виробників. 
Їхня адаптація супроводжується взаємним 

проникненням і потребує певного узгодження 
параметрів зовнішнього середовища та методів 
реакції на зміни стратегічного (тактичного) ха-
рактеру.

При формуванні підприємствами організа-
ційно-економічного механізму управління необ-
хідно також враховувати і зарубіжний досвід, 
елементи якого доцільно вбудовувати в розви-
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Мета організаційно-економічного механізму процесно-орієнтованого управління
економічним потенціалом підвищення результуючих показників діяльності
підприємства шляхом ефективного використання ресурсів і можливостей

Завдання організаційно-економічного механізму процесно-орієнтованого
управління економічним потенціалом

Формування
стратегії розвитку

на основі
узгодженості

інтересів

Створення умов
для розвитку
та ефективної

реалізації
компонентів
потенціалу

Реалізація
та впровадження

заходів щодо
підвищення

ефективності
використання ЕП

Організація
оцінки

ефективності
управлінських

заходів

Загальні принципи управління Специфічні принципи управління

Організаційно-
розпорядчі

Економічні Соціально-
психологічні

Маркетинговий

Науково-технічний

Виробничий Фінансовий

Логістичний Кадровий

Фактори зовнішнього середовища:
економічні, політико-правові,

техніко-технологічні, природно-
екологічні, соціально-культурні

Фактори внутрішнього середовища:
фінансово-економічні,

організаційно-управлінські,
техніко-технологічні, 

соціально-психологічні

Фактори, що впливають на розвиток і реалізацію економічного потенціалу

Об’єкт управління: структурні компоненти економічного потенціалу

Методи організаційно-економічного механізму процесно-орієнтованого
управління економічним потенціалом

Принципи організаційно-економічного механізму процесно-орієнтованого
управління економічним потенціалом

Рис. 1. Концептуальна модель механізму процесно-орієнтованого управління економічним 
потенціалом підприємства

ткові процеси, які ґрунтуються на основі інте-
лектуалізації управлінської праці.

Основними завданнями організаційно-еконо-
мічного механізму процесно-орієнтованого управ - 
ління економічним потенціалом повинні бути: 

 формування стратегії розвитку на основі 
узгодженості економічних інтересів;

 створення умов для ефективної реалі-
зації кожного компонента економічного 
потенціалу;
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 розробка та впровадження заходів щодо 
підвищення ефективності його викорис-
тання;

 організація оцінки ефективності управ-
лінських впливів. 

Проведення коригувально-адаптаційних 
заходів доцільно здійснювати з ураху-
ванням організаційної структури, необ-

хідних компетенцій персоналу, удосконалення 
якісних складових виробничого процесу, узго-
дження функціональних стратегій із відповідни-
ми елементами економічного потенціалу.

Вони покладені в основу сучасних принци-
пів управління підприємством [11–13], які вра-
ховують перехід суспільства до економіки знань, 
а також визнання працівника найбільш цінним 
ресурсом підприємства в умовах сьогодення 
(рис. 2).

Принципи управління підприємством – це 
основні правила, ідеї, норми поведінки, дотри-
мання яких забезпечує ефективне управління 
підприємством. 

Загальні принципи управління регулюють 
діяльність підприємства відносно наявних за-
кономірностей управління, а безумовне їх до-

тримання є передумовою створення ефективної 
системи управління економічною безпекою.

До загальних принципів організаційно-еко-
номічного механізму процесно-орієнтованого 
управління економічним потенціалом підприєм-
ства пропонуємо віднести такі:
 системність, згідно з яким економічний 

потенціал підприємства розглядається 
як сукупність взаємопов’язаних елемен-
тів, найчастіше таких функціональних 
складових, як маркетинговий, вироб-
ничий, фінансовий, науково-технічний, 
логістичний потенціали та потенціал ка-
дрового забезпечення;

 комплексність, що враховує різні аспек-
ти реалізації економічного потенціалу 
(економічні, соціальні, технічні, інформа-
ційні);

 цілеспрямованість – складові розробле-
ної концепції в комплексі повинні бути 
орієнтовані на досягнення єдиної по-
ставленої мети, ґрунтуватися на еконо-
мічній, конкурентних і функціональних 
стратегіях;

 динамічність – процес управління еко-
номічним потенціалом підприємства 

Принципи організаційно-економічного механізму процесно-орієнтованого
управління економічним потенціалом

Загальні принципи управління

Специфічні принципи управління

Системність

Динамічність

Комплексність

Ефективність

Цілеспрямованість

Наукова
обґрунтованість

Повноти охоплення
та залучення

економічних ресурсів

Планомірності
та бюджетування

Інноваційного
розвитку

Економічності
використання

Ефективного
адміністрування

Контролю
та координації

Рис. 2. Принципи механізму процесно-орієнтованого управління  
економічним потенціалом підприємства
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безперервний і чутливий до змін зов-
нішнього середовища, а значить, мають 
змінюватися та посилюватися відповідні 
складові;

 наукова обґрунтованість окремих по-
казників, таких як обсяг, структура та ви-
користання економічного потенціалу під-
приємства, дозволяє забезпечити ціліс-
ність та ефективність процесу управління;

 принцип ефективності обумовлений 
тим, що в бізнесі неможливо уявити ста-
тичне середовище, у зв’язку з чим акту-
алізується завдання постійного пошуку 
найбільш ефективних методів організації 
бізнес-процесів. 

Управління економічним потенціалом по-
винно бути процесно-орієнтованим, уни-
кати консерватизму; мати готовність до 

створення та запровадження нових технологій, 
ефективної адаптації системи стимулювання ді-
яльності підприємств, інтелектуалізації управ-
ління, удосконалення компетенцій персоналу.

Дані підходи не є взаємовиключними, їх 
вибір визначається конкретними завданнями, 
які повинен вирішити аналітик. Однак для ви-
явлення умов і факторів процесно-орієнтованого 
управління підприємству необхідно визначити 
взаємозв’язки минулого та майбутнього, для чого 
пропонується розширити стратегічний аналіз на 
основі економічної генетики, яка дозволяє ви-
явити внутрішній механізм, закономірності роз-
витку, оцінити зміст і перспективи періодично 
виникаючих організаційних змін під впливом зо-
внішнього середовища й управлінських рішень.

Отже, крім основних перерахованих прин-
ципів, пропонуємо такі специфічні:
 принцип повноти охоплення та залучення 

економічних ресурсів визначених складо-
вих економічного потенціалу, проведення 
їхньої гармонізації (реальна та достовірна 
оцінка ресурсів підприємства при про-
веденні поточного контролю в контексті 
правового забезпечення, обліку та оцінки 
ресурсів, тобто на підставі правил бухгал-
терського і податкового обліку);

 принцип економічності використання 
через зниження операційних витрат як 
матеріалів, праці, так і обладнання, бу-
дівель і споруд (оптимізація витрат), які 
покладено в основу розробки раціоналі-
зації виробничої діяльності;

 принцип планомірності та бюджету-
вання (планування як складових, так і 
економічного потенціалу в цілому, здій-
снення режиму економії фінансових ре-
сурсів на підставі врахування розміру 
вхідних і вихідних грошових потоків);

 принцип ефективного адміністрування 
(витрати з використання ресурсів не по-
винні перевищувати економічну віддачу 
від його використання);

 принцип інноваційного розвитку вибра-
них складових економічного потенціалу 
відповідно до конкурентної стратегії 
підприємства і його функціональних 
стратегій (в основу покладено взаємо-
дію економічних ресурсів і результатів, 
яке передбачає розвиток нових методів 
відтворення);

 принцип контролю та координації в про - 
цесно-орієнтованому управлінні еконо-
мічним потенціалом підприємства по-
лягає в установленні стандартів, вимірю-
ванні фактичних досягнутих результатів 
рівня економічної безпеки, розробки 
координаційних дій, якщо досягнуті ре-
зультати управління відрізняються від 
запланованих в просторі та часі.

Запропоновані принципи є основними для 
визначення ключових показників при оці-
нюванні економічного потенціалу підпри-

ємства та фіксують певною мірою основні етапи 
його проведення в просторі та часі. Це сприяє 
формуванню основи для створення передумов 
розвитку та реалізації стратегій на встановлених 
ринках за напрямами діяльності підприємства.

Реалізація організаційно-економічного ме-
ханізму процесно-орієнтованого управління має 
здійснюватися на основі застосування методів 
управління, тобто сукупності певних прийомів 
впливу на об’єкт управління, що сприяють до-
сягненню намічених цілей (рис. 3). 

В економічній літературі прийнято поділ 
методів управління, які доцільно застосовувати 
також для реалізації механізму процесно-орієн-
тованого управління економічним потенціалом 
підприємства:
 за змістом: організаційно-розпорядчі 

(організаційно-правові, командно-адмі-
ністративні), економічні (економіко-ма-
тематичні) і соціально-психологічні;
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Методи організаційно-економічного механізму процесно-орієнтованого
управління економічним потенціалом

1. За змістом

2. За мотиваційним критерієм

3. За характером впливу

4. За ступенем свободи

Організаційно-
розпорядчі

Економічні
Соціально-

психологічні

Матеріальної
мотивації

Моральної
мотивації

Владної
мотивації

Примусової
мотивації

Прямі Непрямі

Примусу Спонукання Переконання

Рис. 3. Методи реалізації механізму процесно-орієнтованого управління  
економічним потенціалом підприємства

 за мотиваційним критерієм: методи ма-
теріальної мотивації; методи моральної 
мотивації; методи владної, примусової 
мотивації;

 за характером впливу: прямі та непрямі 
методи;

 за ступенем свободи: методи примусу, 
спонукання, переконання.

У процесі управління економічним потенці-
алом підприємства може застосовуватися 
кожна група методів окремо або їх ком-

бінації виходячи з потреб і мети впливу. Також 
це створює додаткові можливості для форму-
вання модульної архітектоніки організаційно-
економічного механізму управління, здатного 
адаптуватися до змін у просторах зовнішнього 
та внутрішнього середовища задля гармонізації 
взаємопов’язаних складових.

ВИСНОВКИ
Таким чином, методами організаційно-еко-

номічного механізму процесно-орієнтованого 
управління економічним потенціалом підприєм-
ством автором визначено: економічні, соціаль-
но-психологічні та організаційно-розпорядчі. 

Встановлено, що найважливіше значення 
при формуванні організаційно-економічного 
механізму процесно-орієнтованого управління 
економічним потенціалом мають умови та фак-
тори, які безпосередньо впливають на ефектив-
ність функціонування підприємства. Оскільки 
фактори виступають як базис при формуванні 
механізму, їх виділення, вимірювання й облік до-
зволили підвищити результативність управління 
економічним потенціалом. При визначенні умов 
і факторів функціонування механізму управлін-
ня визначено фактори зовнішнього та внутріш-
нього середовища підприємства, які чинять най-
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більший вплив на діяльність підприємства і зу-
мовлюють його ефективність.                 
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