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OF THE TRADE ENTERPRISE
Постановка проблеми. Реалізація ціннісно-орієнтованого підходу до управління ресурсним
потенціалом підприємства, в зв’язку з безперервністю змін його внутрішнього і зовнішнього
середовища, вимагає більш повного використання наявного потенціалу та мобілізації нереалізованих
резервів. У сучасних умовах економічної кризи, які негативно впливають на ефективність діяльності
підприємств, проблеми розробки організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного
потенціалу підприємства є своєчасними і актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням визначення і формування організаційноекономічного механізму присвячені численні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених. Більшість
з них розглядають проблеми формування організаційно-економічного механізму управління різними
аспектами діяльності підприємств [1‒6], частина досліджень спрямована на формування
організаційно-економічного механізму специфічних сфер функціонування підприємства [7‒11]. Однак
поза увагою дослідників залишилися питання, пов’язані з мобілізацією резервів і ресурсів підприємств
для підвищення ефективності їх діяльності.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування складових елементів організаційноекономічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства. Для вирішення поставленої
мети в статті було поставлено такі завдання: визначити поняття «організаційно-економічний механізм
мобілізації ресурсного потенціалу підприємства», запропонувати модель організаційно-економічного
механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства, обґрунтувати складові елементи
організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати раніше проведеного автором
дослідження [12] засвідчили, що поняття організаційно-економічного механізму не є однозначним і
свідчить про багатогранність його прояву. З огляду на розуміння понять мобілізації як цільової
спрямованості, для досягнення якої зосереджуються певні ресурси, резерви, можливості; механізму,
як сукупності елементів певного економічного явища та порядку їх взаємодії; організаційноекономічного механізму як сукупності елементів організації процесу прийняття рішення та цільового
прояву управління ресурсним потенціалом підприємства, надамо визначення поняттю організаційноекономічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства як сукупності процесів,
прийомів, методів та підходів, що забезпечують взаємодію системи елементів організаційного та
економічного впливу на концентрацію засобів і ресурсів підприємства з метою підвищення
конкурентоспроможності, зростання вартості, підвищення ефективності діяльності підприємства.
Організаційно-економічний механізм мобілізації ресурсного потенціалу представляє собою
систему елементів управління ‒ цілей, функцій, методів, структури, суб’єктів управління й об’єктів
управління, у якій відбувається цілеспрямоване перетворення впливу елементів управління в
необхідний стан або реакцію ресурсів і яка має вхідні впливи у формі зовнішніх вимог і результуючу
реакцію у вигляді економічного ефекту. Організаційна складова механізму мобілізації ресурсного
потенціалу має відповідати за організацію досягнення цілей і не обмежується лише організаційними
методами управління. Вона має містити у собі також і організаційні структурні, соціально-психологічні і
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адміністративні аспекти. Економічна складова механізму мобілізації ресурсного потенціалу також
полягає не лише в методах, а й цілях функціонування усього механізму. У процесі взаємодії
відбувається взаємопроникнення економічних і організаційних елементів механізму контролю [13].
Організаційно-економічний механізм мобілізації ресурсного потенціалу як система повинен мати
структуру, яка визначає стійкі зв’язки і відносини всередині нього. Він має складатися з двох
підсистем: керуючої і керованої, які знаходяться у діалектичному взаємозв’язку одна з одною.
Керована підсистема ‒ це система, якою управляють, яка представлена ресурсами підприємства.
Структура і зміст керуючої підсистеми представлені цілями, завданнями, функціями, структурою і
методами управління [14].
Основною функцією організаційно-економічного механізму є реалізація процесу організації та
прийняття економічних рішень, які спрямовані на досягнення поставленої мети. Об’єктом впливу
організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу є елементи ресурсного
потенціалу торговельних підприємств, а кінцевою метою його функціонування – підвищення
економічної ефективності використання потенціалу цих підприємств.
У структурі організаційно-економічного механізму слід виділяти три підсистеми: забезпечення,
функціональну, цільову [15].
Підсистема 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 підсистема 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 [16].
Концептуальну модель організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу
торговельного підприємства подано на рис. 1.
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Рис. 1. Концептуальна модель організаційно-економічного механізму мобілізації
ресурсного потенціалу підприємства торгівлі
Джерело: розроблено автором

При формуванні організаційно-економічного механізму, а також його основних елементів
необхідно вирішити наступні завдання [17]:
– визначити цілі, завдання і принципи механізму мобілізації ресурсного потенціалу;
– визначити умови і фактори функціонування механізму мобілізації ресурсного потенціалу;
– визначити суб’єкти механізму мобілізації ресурсного потенціалу;
– сформувати об’єкти мобілізації ресурсного потенціалу;
– розробити методи, способи та інструменти мобілізації ресурсного потенціалу;
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– визначити результат і розробити систему моніторингу результатів.
Метою мобілізації ресурсного потенціалу можуть бути: підвищення рівня конкурентоспроможності,
зростання вартості підприємства (капіталізації бізнесу), підвищення ефективності діяльності, реалізація
різних проектів розвитку та ін.
Завданнями мобілізації ресурсного потенціалу відповідно до визначених цілей є: доведення
показників стану або ефективності використання елементів ресурсного потенціалу до рівня конкурентів,
збільшення вартості окремих елементів ресурсного потенціалу, більш повне використання елементів
ресурсного потенціалу через задіяння до торговельно технологічного процесу невикористаних резервів,
оптимізація структури ресурсного потенціалу тощо.
До принципів формування механізму мобілізації ресурсного потенціалу, як складової наукового
забезпечення, можна віднести [18; 19]:
1. Принцип досягнення кінцевих цілей мобілізації ресурсного потенціалу. Він передбачає
орієнтацію управлінських рішень на досягнення оптимального і пріоритетного станів підприємства з
точки зору реалізації управлінських рішень суб’єктом мобілізації ресурсного потенціалу;
2. Принцип своєчасності. Значення даного принципу в системі концептуальних засад
обумовлюється необхідністю визначення часових меж етапів механізму і споріднених з ними
трансформацій та відстеження термінів і порядку виконання.
3. Принцип реалізованості механізму. Даний принцип означає дотримання технології виконання
вимог і заборон, що встановлюються до механізму.
4. Принцип ринковості. Даний принцип означає, що механізм мобілізації ресурсного потенціалу
зобов’язаний відповідати ринковим законам і допущенням, активних на поточний момент часу.
5. Принцип взаємозалежності. Даний принцип означає урахування взаємозалежностей між
елементами ресурсного потенціалу з метою недопущення покращення одних з одночасним
погіршенням інших.
6. Принцип універсальності й адаптивності. Даний принцип встановлює принципову придатність
механізму для різних зовнішніх і внутрішніх умов діяльності торговельних підприємств та їх різних станів
у економічному, технологічному та інституційному планах, зважаючи на можливу адаптацію механізму
до різних як вихідних даних і станів підприємства, так і до різних завдань і управлінських цілей;
7. Принцип науковості. Даний принцип обумовлює застосування наукової методології та наукового
інструментарію компетентними фахівцями, які мають комплексне бачення процесів підприємства та
функціональних взаємозв’язків елементів ресурсного потенціалу торговельного підприємства;
8. Принцип доцільності високого рівня управління. Даний принцип обумовлює як управління
етапами механізму мобілізації ресурсного потенціалу на максимально високому рівні управління, так і
обґрунтування управлінських рішень.
9. Принцип співпідпорядкованості. Цей принцип передбачає визначення сфер управлінської
компетенції і делегування повноважень за ієрархічним і суб’єктним рівнями з наступним встановленням
співпідпорядкованості.
10. Принцип обґрунтованості управлінських рішень. Даний принцип передбачає прийняття
управлінських рішень стосовно й в контексті ситуації в управлінській та фінансово-економічної
звітності.
11. Принцип обґрунтованості ініціації механізму. Даний принцип передбачає визначення похибки
управлінських рішень в результативності механізму та фінансово-економічних вихідних показників
підприємства, а так само проміжної результативності етапів механізму та інтегрованої
результативності.
12. Принцип легітимності. Даний принцип має на увазі дотримання законодавчої системи та
додержання законодавчих актів і положень стосовно організаційних перетворень.
13. Принцип оперативності. Даний принцип передбачає постійний моніторинг ресурсного
потенціалу підприємства з метою визначення та своєчасного реагування на виявлені можливості або
труднощі під час його мобілізації.
14. Принцип комплексності. Даний принцип передбачає системність та взаємозв’язок процесів
планування, організації, мотивації, обліку, аналізу та контролю при реалізації торговельної діяльності
на основі механізмів мобілізації ресурсного потенціалу.
15. Принцип гнучкості. Даний принцип означає можливість удосконалення механізму мобілізації
ресурсного потенціалу при зміні чинників зовнішнього середовища або внутрішніх умов
функціонування торговельного підприємства.
Визначення умов і факторів функціонування механізму мобілізації ресурсного потенціалу
полягає в урахуванні змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах функціонування
торговельного підприємства, що визначає створення відповідних умов для здійснення мобілізації
ресурсного потенціалу.
Наступний етап полягає у визначенні суб’єктів механізму мобілізації ресурсного потенціалу. У
якості суб’єктів механізму мобілізації ресурсного потенціалу можуть виступати керівник підприємства,
керівники структурних підрозділів. Слід наголосити, що керівники у цьому випадку виступають
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складовою кадрового потенціалу, яка у той же час може виступати як об’єкт мобілізації ресурсного
потенціалу торговельного підприємства.
Як об’єкти мобілізації ресурсного потенціалу підприємства торгівлі виступають його складові
елементи, зокрема: потенціал товарних ресурсів, технічний потенціал, просторовий потенціал, кадровий
потенціал, фінансовий потенціал, нематеріальний потенціал, а також організаційні здатності й
компетенції.
Поєднуючи у собі два механізми ‒ організаційний та економічний, організаційно-економічний
механізм передбачає використання низки методів, що властиві кожному з них.
Організаційний механізм відображає структуру підприємства і показує розподіл головних цілей і
завдань у відповідності з відповідальністю уповноважених осіб. До основних елементів організаційного
механізму мобілізації ресурсного потенціалу торговельного підприємства можна віднести [20]:
1. Організаційну структуру торговельного підприємства, до складу якої входять відділи, служби,
інші організаційні одиниці підприємства та характер взаємозв’язків між ними.
2. Організаційні методи впливу, спрямовані на оптимізацію процесу реалізації товарів та послуг,
формування різних елементів ресурсного потенціалу, управління ними тощо, можуть бути подані:
– розпорядчими методами прямого впливу на персонал за рахунок наказів, розпоряджень та
інших заходів. Ці методи допомагають забезпечити організаційну чіткість і дисципліну на підприємстві;
– організаційно-стабілізуючими методами, що призначені для створення організаційної основи
спільних дій. Вони передбачають встановлення ділових взаємовідносин, повноважень, відповідальності,
функціональний поділ праці і обов’язки кожного на своєму робочому місці. Вони також включають:
регламентування – чітке закріплення функцій і робіт; нормування – встановлення нормативів на
виконання робіт, допустимих меж діяльності; інструктування ‒ ознайомлення з обставинами виконання
робіт, вимоги до їх результату. Регламентування, нормування та інструктування можуть
використовуватися в різних поєднаннях, що визначає тип організаційного впливу;
– дисциплінуючими методами, що призначені для чіткого та своєчасного виконання встановлених
завдань і обов’язків, ліквідації виникаючих відхилень від поставлених завдань.
Організаційно-розпорядчі методи покликані забезпечити дисциплінованість і ефективність у
виконанні всієї роботи на підприємстві, підтримувати певну субординацію в роботі. Особливий різновид
організаційно-розпорядчих методів – методи правового регулювання, мета яких ‒ правовий вплив на
об’єкт управління [21].
Необхідно відзначити, що ці три групи методів тісно взаємопов’язані та максимально позитивний
вплив надають в комплексі.
3. Організаційні важелі – вимоги певної форми, за рахунок яких досягається максимальний ефект
під час застосування одного з інструментів: регламенти, норми, інструкції, повноваження, накази,
розпорядження, директивні вимоги, інші.
4. Організаційні інструменти, що впливають на мотивацію персоналу, а отже й на продуктивну
роботу: заохочення, звільнення, штрафи, інші адміністративні та економічні інструменти.
Економічний механізм за рахунок економічних, соціальних, фінансових важелів впливає на
підвищення продуктивності праці, а відповідно на підвищення ефективності використання елементів
ресурсного потенціалу та у цілому.
До основних методів економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства
можна віднести: адміністративні, економічні, соціально-психологічні, правові, управлінські, технологічні,
маркетингові, фінансові та інші.
Ці методи містять інструменти впливу на майнові інтереси окремих людей та їх об’єднань. Вони не
тільки зберігають своє пріоритетне становище в системі методів та умов ринкової економіки, але і
виконують роль основних способів впливу на поведінку людей, що активізують їхню працю, підвищують
ділову активність підприємств. В основі цих методів – об’єктивні економічні закони та специфічні закони
ринкової економіки, а також мотивація праці, що мають певні особливості у кожній фірмі. Суть
економічних методів полягає в тому, що, використовуючи економічні стимули, активізується діяльність
кожного працівника в потрібному напрямку і, в той же час, сприяє нарощуванню ресурсного потенціалу
підприємства в цілому [22].
Важелями в даному випадку можуть виступати: оподаткування, стимулювання працівників,
ціноутворення, кредитування, інвестування, оплата праці, система розрахунків, система фінансової
допомоги, система фінансових санкцій, система амортизаційних відрахувань, система стимулювання,
принципи ціноутворення, трастові операції, факторинг, оренда, лізинг тощо.
Особливе місце посідають методи аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища
підприємства, оскільки результати такого аналізу є основою для прийняття рішення про мобілізацію
ресурсного потенціалу.
Останній складовий елемент організаційно-економічного механізму пов’язаний з визначенням
результату проведених мобілізаційних заходів і розробкою системи моніторингу результатів на
підприємстві. Система моніторингу за реалізацією заходів щодо мобілізації ресурсного потенціалу за
результатами мобілізації ресурсного потенціалу створює основи забезпечення ефективності здійснення
цього процесу на підприємстві.
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, побудова організаційно-економічного
механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства торгівлі має поєднувати в собі значну
сукупність елементів, від якості формування та застосування яких залежить ефективність заходів з
мобілізації різних елементів ресурсного потенціалу, що, безумовно, має відбитися на ефективності його
діяльності, особливо в умовах економічної та фінансової кризи.
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