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У статті проведено теоретичний аналіз 
поняття механізму в теорії управління. 
Запропоновано визначення механізму транс-
формації як цілісного взаємопов’язаного про-
цесу перетворення структур управління. 
Відображено взаємозв’язок між механізмом 
трансформації та трансформаційним про-
цесом. Сформульовано складові механізму 
трансформації структур управління. Вра-
хування наведеного матеріалу в практичній 
роботі допоможе підвищити якість побу-
дови структури управління.
Ключові слова: структура управління, 
механізм управління, трансформація струк-
тур управління, удосконалення систем 
управління, якість управління.

В статье проведен теоретический анализ 
понятия механизма в теории управления. 
Предложено определение механизма транс-
формации как целостного взаимосвязан-
ного процесса преобразования структур 
управления. Отражена взаимосвязь между 
механизмом трансформации и трансфор-
мационным процессом. Сформулированы 
составляющие механизма трансформации 

структур управления. Учет приведенного 
материала в практической работе помо-
жет повысить качество построения струк-
туры управления.
Ключевые слова: структура управления, 
механизм управления, трансформация 
структур управления, совершенствование 
систем управления, качество управления.

In the article the theoretical analysis of the con-
cept of the mechanism in the theory of man-
agement is conducted. The definition of the 
mechanism of transformation, as a holistic inter-
connected process of transformation of manage-
ment structures, is proposed. It is shown the rela-
tionship between the transformation mechanism 
and the transformation process. It is formulated 
components of the mechanism of transformation 
of management structures. Taking into account 
the given material in practical work will help to 
improve the quality of construction of the man-
agement structure.
Key words: management structure, manage-
ment mechanism, transformation of manage-
ment structures, improvement of control sys-
tems, management quality.

Постановка проблеми. Динамічні зміни 
зовнішнього середовища підприємства приво-
дять до того, що на перший план у забезпеченні 
сталого розвитку виходить його здатність вчасно 
адаптуватися, що перш за все визначається наяв-
ною структурою, процесом управління. Водночас 
трансформація структури управління не може від-
буватися безсистемно, а вимагає розроблення 
механізму цього процесу.

Нині вченими поняття механізму широко 
використовується в економічній площині, однак 
невизначеними залишаються власне механізм 
трансформації структур управління як цілісний 
взаємопов’язаний процес перетворення управ-
ління та його складові.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам формування організаційних структур 
підприємств присвячені роботи багатьох вітчизня-
них і закордонних вчених, зокрема праці С.В. Сазо-
нової, С.О. Суханова, А.І. Пушнина, С.О. Широков-
ських, Г.Г. Іванова, П.О. Алексєєвої, Л.С. Ситник.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження наявних підходів до визначення поняття 
механізму в теорії управління, визначення та 
обґрунтування складових механізму трансформа-
ції структур управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В процесі вдосконалення управління прийнято 
виділяти два аспекти, такі як організаційний, що 
«використовується для розкриття самої проце-
дури виділення проблеми, її дослідження, обґрун-

тування заходів, їх реалізації» [1, с. 15], та зміс-
товний, що являє собою «зміст тих заходів, які 
обґрунтовуються чи пропонуються в різного роду 
нормативних правових актах для удосконалення 
системи управління» [1, с. 15]. Якщо перший може 
бути виражено за допомогою питання як робити, 
то другий – що робити [1, с. 15], тобто змістовний 
аспект відображає власне внутрішню (сутнісну) 
складову тих дій, що відбуватимуться, напрям 
змін, що в наведених термінах описується як 
реформа або вдосконалення чи трансформація, в 
значенні заходів.

Водночас поєднання організаційного та зміс-
товного аспектів удосконалення управління харак-
теризує його механізм. Механізм є похідною кате-
горією по відношенню до удосконалення загалом 
як до соціального явища і слугує засобом вира-
ження його практичного здійснення [1, с. 16–17].

О.В. Ольшевський [1] пропонує виділяти вка-
зані аспекти в рамках процесу вдосконалення, 
але такий підхід справедливий також у разі транс-
формації систем управління, оскільки він не зосе-
реджується на певній характерній особливості 
процесу удосконалення, а є внутрішньою будовою 
будь-якого процесу перетворень.

Поняття «механізм» належить до загальнонау-
кових категорій, тобто відноситься до різних сфер 
діяльності, щодо яких воно розкривається з різних 
аспектів. З одного боку, його застосування обмеж-
ується технічною сферою, оскільки тлумачення 
механізму «пов’язане з внутрішньою будовою 
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машин» [2, с. 6], тобто визначається як «сукупність 
деталей і вузлів, з яких складається технічна кон-
струкція» [1, с. 16], а з іншого боку, це – «внутрішній 
устрій, система чого-небудь <…> сукупність станів 
і процесів, з яких складається яке-небудь явище 
для досліджень в сфері управління» [1, с. 16], або 
ж «система, що визначає порядок якого-небудь 
виду діяльності» [2, с. 6].

Спільною характеристикою обох підходів висту-
пає те, що механізм описує внутрішню складову 
системи або процесу. Однак, на відміну від струк-
тури, яка також описує внутрішню будову системи, 
а саме склад її елементів, механізм являє собою 
«цѣлое слагающееся изъ частей только внѣшно 
соединенныхъ по законамъ механики; отличается 
отъ цѣлаго органическаго-растительнаго и живо-
тнаго, гдѣ каждая часть и своими внутренними 
процессами соотвѣтствутъ цѣлому и сообщаетъ 
необходимую долю, нужную для сохраненія 
цѣлаго»1 (курсив наш – Ю. О.) [3, с. 44].

С.В. Сазонова зазначає, що «запозичення 
поняття «механізм» у технічних наук вченими-
економістами мало за мету визначення та вдо-
сконалення систем управління різними об’єктами. 
Воно повинно бути виправдано, а також не пови-
нно нівелювати або спотворювати саму сутність 
даного терміна. Виходячи з цього, можна зазна-
чити, що в основу економічного механізму покла-
дено сукупність або послідовність деяких дій або 
явищ» [4, с. 24–25].

В економічній науці вченими використову-
ються такі категорії механізму, як, наприклад, 
економічний механізм [5], механізм управління 
[6; 7], організаційно-економічний механізм управ-
ління [6, с. 18; 8], механізм управління корпора-
тивною структурою [8, с. 13], механізм функціо-
нування організаційних структур управління [9], 
механізм удосконалення управління [10], щодо 
яких дослідники пропонують різні погляди на 
змістовне наповнення.

А. Кульман зазначає, що про економічний меха-
нізм говорять, «якщо деяке початкове економічне 
явище тягне за собою ряд інших, причому для їх 
виникнення не потрібно додаткового імпульсу. 
Вони слідують одне за іншим в певній послідов-
ності і ведуть до деяких очевидних результатів 
<…>, складовими елементами механізму завжди 
одночасно виступають і вихідне явище, і заключні 
явища, і весь процес, який відбувається в інтер-
валі між ними» [5, с. 12–13].

І.В. Галімурза під механізмом управління 
банком розуміє те, «як саме керується банк, які 
засоби, інструменти, методи впливу застосову-
ються банком для реалізації прийнятих рішень» 
[11, с. 10].

П.О. Алексєєва розглядає механізм управління 
як «сукупність організаційних, фінансових і еко-
номічних методів, способів, форм і інструмен-
тів, що впливають на економічні і організаційні 
параметри системи управління підприємствами і 
здійснюють регулювання організаційно-технічних 
і фінансово-економічних процесів» (курсив наш – 
Ю. О.) [10, с. 9–10].

На механізмі, як понятті, що поєднує методи, 
форми певної діяльності, акцентує увагу також 
С.О. Широковських, який під механізмом управ-
ління корпоративною структурою пропонує розу-
міти елемент системи управління, що є сукупністю 
інститутів, форм і методів впливу на бізнес-про-
цеси господарюючого суб’єкта [8, с. 13].

Механізм управління – спосіб організації 
управління суспільним виробництвом, який являє 
собою взаємопов’язаний комплекс форм, методів, 
засобів, принципів і важелів господарювання, що 
забезпечують ефективну реалізацію цілей, які сто-
ять перед кожною організацією і найбільш повне 
задоволення суспільних, колективних та індивіду-
альних потреб робітників [12, с. 88].

У наведених визначеннях поняття механізму 
звужується до способу організації, сукупності 
форм, методів впливу, але в цьому разі воно 
характеризує лише процесну складову (процес як 
«[х]ід, розвиток якого-небудь явища, послідовна 
зміна станів в розвитку чого-небудь» [13, с. 577]).

Підхід, який зосереджує увагу на відносинах 
управління, застосовує Л.С. Ситник стосовно меха-
нізму антикризового управління підприємством як 
підсистеми «господарського механізму, що вклю-
чає широкий спектр відносин управління і плану-
вання, але має свою специфіку, яка визначається 
граничністю кризових ситуацій, в яких знаходяться 
підприємства» (курсив наш – Ю. О.) [14, с. 30].

Т.М. Халімон резюмує, що «механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємства доцільно 
визначити як сукупність взаємопов’язаних органі-
заційних та економічних важелів й інструментів, 
які впливають на генерування цінностей і примно-
ження конкурентних переваг задля забезпечення 
успішного функціонування та розвитку підприєм-
ства» (курсив наш – Ю. О.) [15, с. 162–163].

Механізм сприймається дослідниками як 
загальна характеристика процесу управління під-
приємством, його цілісна складова, яка певною 
мірою за складом елементів ототожнюється із сис-
темою управління.

Оскільки переважно вчені визначають катего-
рію механізму як сукупність складових, систему, 
то під час розгляду поняття механізму неможливо 
зосереджуватися лише на способах, формах, 
методах, інструментах перетворення, як і на еле-
ментах тієї системи, що перетворюватиметься, 
акцент має бути більш масштабним, тобто охоплю-
вати також те, у зв’язку з чим виникає, які наслідки 

1  Для того щоб найбільш повно передати той зміст, який автор 
намагався донести, цитату наведено мовою оригіналу.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

108 Випуск 33. 2018

матиме реалізація механізму трансформації (поді-
бно до вихідного та заключних явищ А. Кульмана 
[5, с. 12–13]).

Механізм трансформації систем управління 
охоплює не лише склад елементів системи управ-
ління, яка містить обмежене коло елементів, 
адже, на відміну від неї, механізм – це динамічна 
категорія зі змінними межами; мається на увазі, 
що механізм трансформації описує як сам транс-
формаційний процес, так і його передумови та 
наслідки, які в кожному окремому випадку виявля-
ються індивідуальними, тобто змінними.

Отже, механізм трансформації структур 
управління можна визначити як цілісний взаємо-
пов’язаний процес перетворення (трансформації) 
структур управління, що розпочинається з нако-
пичення протиріч діяльності підприємства, тобто 
виникнення необхідності перебудови управління 
з метою отримання певних наслідків (результату).

У наведеному визначенні механізму трансфор-
мації, як і самого трансформаційного процесу, 
відображена наявність його тісного зв’язку з умо-
вами функціонування підприємства, які виступа-
ють першопричиною будь-яких змін в організації.

Кожне підприємство перебуває під впливом 
факторів зовнішнього та внутрішнього середо-
вища, зокрема правових, соціальних, економічних 
та фінансових, організаційних, кадрових. Звісно, 
сила впливу кожного з них залежить від індивіду-
альних особливостей організації, зокрема сфери 
діяльності, масштабу, організаційно-правової 
форми господарювання. З іншого боку, окрім фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища, на 
організацію справляють вплив інтереси суб’єктів 
та об’єктів управління, а саме власників, апарату 
управління (в більш загальному сенсі – системи 
управління), системи корпоративного управління 
та виробничої системи підприємства (при цьому 
система управління одночасно виконує роль і 
суб’єкта, і об’єкта управління). В сукупності вплив 
визначених факторів та інтересів приводить до 
накопичення протиріч в діяльності підприємства, 
зокрема порушення строків виконання поставле-
них завдань, зменшення прибутковості, неузго-
дженості діяльності підрозділів, плинності кадрів.

Накопичення протиріч у діяльності підприєм-
ства не відбувається одномоментно, миттєво, а 
розтягується у часі на тривалий строк. До певного 
ступеня неузгодженості можуть нівелюватися та 
розв’язуватися за рахунок гнучкості систем підпри-
ємства, в цьому разі – управлінської системи та її 
елементів. Коли ж протиріччя не можуть бути вирі-
шені за рахунок гнучкості систем підприємства, 
виявляється їх невідповідність сучасним умовам.

Ці невідповідності у функціонуванні структури 
управління можуть бути пов’язані з її елементами, 
тобто простежується необхідність створення або 
ліквідації певних підрозділів (наприклад, в резуль-

таті виникнення низки проблем з якістю надання 
послуг на одному з підприємств сфери зв’язку та 
інформатизації ухвалено рішення про об’єднання 
розрізнених спеціалістів, які займалися питаннями 
якості, в один відділ з метою спрощення коорди-
нації зусиль); організації процесу управління, що 
виявляється в неналежному виконанні функцій 
управління, зокрема відсутності належної коорди-
нації та контролю за роботою підрозділів, слабкій 
та недієвій системі мотивації; процесу ухвалення 
й реалізації управлінських рішень (недостатнє 
залучення спеціалістів до процесу обговорення 
рішень, відсутність або недієвість системи зворот-
ного зв’язку); управлінських комунікації (слабка та 
нерозвинута мережа комунікацій між елементами 
структури управління).

Проте виявлення проблем не веде до авто-
матичного розгортання процесу трансформації, 
оскільки перед підприємством постає завдання 
створення передумов до майбутнього перетво-
рення структури управління. Такими передумовами 
виступають формування фінансового, кадрового, 
інформаційно-документального та матеріально-
технічного забезпечення.

Трансформація структури управління, як і 
будь-яке інше перетворення, вимагає насам-
перед забезпечення достатніми фінансовими 
ресурсами процесу, тобто передбачається пошук 
коштів, які спрямовуватимуться на фінансування 
змін, а саме витрати на оплату послуг спеціаліс-
тів (в разі залучення зовнішніх експертів) та мате-
ріальне заохочення власних працівників, фінан-
сування обов’язкових виплат у разі скорочення 
працівників тощо.

Іншим важливим питанням виступає визна-
чення кількісного та якісного складу фахівців, які 
здійснюватимуть процес трансформації, а саме 
пошук та залучення зовнішніх або внутрішніх 
фахівців, їх кількість, рівень кваліфікації.

Під інформаційним забезпеченням «розумі-
ється сукупність форм, методів та інструментів 
управління інформаційними ресурсами, необ-
хідних і придатних для реалізації аналітичних 
і управлінських процедур, що забезпечують 
стабільне функціонування підприємства, його 
стійкий перспективний розвиток» [16, с. 7], що 
включає забезпечення процесу перетворення 
структур управління достовірною інформацією 
в достатніх для ухвалення ефективних рішень 
обсягах. Окрім інформації, значний вплив на про-
цес трансформації має документаційне забезпе-
чення, тобто правильне відображення відомос-
тей в документах тощо.

Матеріально-технічне забезпечення включає 
забезпечення фахівців, залучених до процесу 
трансформації структури управління, необхідними 
технічними засобами збору, реєстрації, обробки, 
передачі інформації, оргтехніки.
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Проходження усіх зазначених блоків при-
водить до розгортання процесу трансформації 
структури управління, перший етап якого скла-
дають аналіз наявної структури та оцінювання її 
якості (визначаються слабкі місця моделі управ-
ління, що використовується). Водночас здійсню-
ється дослідження тенденцій розвитку структур 
управління з метою перейняття досвіду адапту-
вання процесу управління інших підприємств до 
наявних зовнішніх умов.

Наявні тенденції, тобто напрями розвитку 
структур управління, вимагають дослідження кон-
цепції управління підприємством з метою пере-
вірки можливості їх (тенденцій) застосування в 
межах підприємства, що досліджується. Тобто 
аналіз цілей, місії, стратегії підприємства, наявних 
ресурсів тощо виступає одним з ключових етапів 
процесу трансформації структури управління.

Важливою складовою процесу виступає залу-
чення працівників підприємства до перетворення 
його структури управління. Хоча зазначене має 
відбуватися постійно, адже це обумовлене тим, 
що саме працівники підприємства в подальшому 
використовуватимуть майбутню структуру управ-
ління, а для того, щоб зробити її більш дієвою та 
не допустити її ігнорування, проводиться залу-
чення працівників підприємства різних рівнів 
управління, проте дослідження, які здійснювались 
на підприємствах сфери зв’язку та інформатиза-
ції, показали, що такий підхід не застосовувався.

Визначення проблем, які існують в структурі 
управління, що використовується, а також дослі-
дження наявних тенденцій зумовлюють пошук 
напрямів перетворення структури управління. Як 
конкретні заходи напрями трансформації мають 
широко обговорюватися з пов’язаними зі структу-
рою управління особами.

Результати обговорення напрямів перетворення 
управління мають наслідком адекватні зміни в місії, 
стратегії підприємства, шляхах досягнення підпри-
ємством встановлених цілей. Водночас реалізація 
запропонованих заходів повинна мати позитивний 
ефект для діяльності підприємства. Тобто окремим 
етапом постає дослідження витрат на впровадження 
напрямів трансформації структури управління та 
розрахунок економічного ефекту, що підприємство 
від них отримає. І якщо результати задовольняють 
підприємство, то відбувається використання удо-
сконаленої структури управління, інакше процес 
трансформації розпочинається знову.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сформована структура управління завжди є пев-
ним балансом між складовими механізму транс-
формації структури управління, а саме можли-
востями підприємства, бажаннями та інтересами 
різних груп (від власників, працівників до поста-
чальників, споживачів), факторами зовнішнього 
та внутрішнього середовищ тощо. Проте чітке їх 

визначення та врахування під час побудови або 
вдосконалення структури управління здатні забез-
печити раціональний розподіл функціональних 
обов’язків між підрозділами підприємства, ство-
рити чітку та зрозумілу вертикаль управління, як 
наслідок, забезпечити ефективну роботу підпри-
ємства загалом.
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