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long run term led to the relevance of the research topic. The ground for the use of 
methodical approach to the formation of organizational and economic mechanism 
for mobilization of the enterprise’s resource potential is urgent task. The purpose of 
the article is substantiation of the methodological approach to the formation of 
organizational and economic mechanism for mobilization of the enterprise’s 
resource potential. The interpretation of the concept of "organizational and 
economic mechanism of enterprise’s resource potential mobilization" was refined; 
the goals and objectives of mobilization were defined; methods, techniques, and 
tools of mobilization resource potential of the enterprise were systematized; the 
methodical approach to the formation of organizational and economic mechanism 
for mobilization of the enterprise’s resource potential was grounded. 

Keywords: mobilization, mechanism, resource potential, organizational and 
economic mechanism, enterprise. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Реалізація 

ціннісно-орієнтованого підходу до управління ресурсним потенціалом 
підприємств а у зв’язку з безперервністю змін його внутрішнього та 
зовнішнього середовища вимагає більш повного використання 
наявного потенціалу та мобілізації нереалізованих резервів. У 
сучасних умовах економічної кризи в Україні, які негативно 
впливають на ефективність діяльності  підприємств, питання розробки 
організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного 
потенціалу підприємства є своєчасними та актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
визначення та формув ання організаційно-економічного механізму 
присвячено численні дослідження вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Більшість із них присвячені проблемам формування 
організаційно-економічного механізму управління різними аспектами 
діяльності підприємств [1–5]. Частина досліджень спрямована на 
формування організаційно-економічного механізму специфічних сфер 
функціонування підприємства [6–10]. Проте поза увагою дослідників 
залишилися питання, пов’язані з мобілізацією резервів та ресурсів 
підприємств для підвищення ефективності їх діяльності. 

Мета статті. Метою статті є обґрунтув ання методичного 
підходу до формування організаційно-економічного механізму 
мобілізації ресурсного потенціалу підприємства. Для досягнення 
поставленої мети у статті вирішено такі завдання: уточнено 
трактування поняття «організаційно-економічний механізм мобілізації 
ресурсного потенціалу підприємства»; визначено цілі та завдання; 
систематизовано методи, способи та інструменти; обґрунтовано 
методичний підхід до формування її організаційно-економічного 
механізму. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Результати 
проведеного дослідження засвідчили, що поняття організаційно-
економічного механізму не є однозначним і свідчить про 
багатогранність його прояву. З огляду на визначення понять 
мобілізація, механізм, організаційно-економічний механізм та 
цільовий прояв управління ресурсним потенціалом підприємства було 
надано визначення поняттю організаційно-економічного механізму 
мобілізації ресурсного потенціалу підприємств а як сукупності  
процесів, прийомів, методів та підходів, які забезпечують взаємодію 
системи елементів організаційного та економічного впливу на 
концентрацію засобів і ресурсів підприємства з метою підвищення 
конкурентоспроможності, зростання вартості, підвищення 
ефективності діяльності підприємства [11]. 

Під час формування організаційно-економічного механізму, а 
також його основних елементів необхідно вирішити такі завдання: 

– визначити цілі, завдання і принципи механізму мобілізації  
ресурсного потенціалу; 

– визначити умов и 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; 
– визначити результати і розробити систему їх моніторингу [12]. 
Наведені завдання покладено в  основу методичного підходу до  

формування організаційно-методичного механізму мобілізації 
ресурсного потенціалу підприємства (рис.). 

Проведення мобілізації здійснюється для активізації зусиль  
щодо досягнення цілей управління ресурсним потенціалом 
підприємств а. Такими цілями на підприємствах найчастіше 
виступають: підвищення конкурентоспроможності, зростання вартості  
підприємств а, підвищення ефективності  діяльності, реалізація різних 
проектів 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. 
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Рис. Алгоритм формування організаційно-економічного механізму 
мобілізації ресурсного потенціалу 
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Визначення умов і факторів функціонування механізму 
мобілізації ресурсного потенціалу полягає в урахуванні змін у 
внутрішньому та зовнішньому середовищах функціонування 
підприємств а, що визначає створення відповідних умов для здійснення 
мобілізації його ресурсного потенціалу. 

Наступний етап полягає у визначенні суб'єктів механізму 
мобілізації ресурсного потенціалу. Ними можуть виступати керівники 
підприємств а та структурних підрозділів. Слід наголосити, що 
керівники в цьому випадку складовою кадрового потенціалу, яка в той 
же час може бути об’єктом мобілізації ресурсного потенціалу 
підприємств а. 

Об’єкти мобілізації ресурсного потенціалу виступають його 
складові елементи, які залежать від цілей мобілізації та сфери 
діяльності. Наприклад, для торговельного підприємств а, ними можуть 
виступати: потенціал товарних ресурсів, технічний, просторовий, 
кадровий, фінансовий, нематеріальний, а також організаційні здатності  
й компетенції.  

Наступним етапом є визначення методів, способів та 
інструментів мобілізації ресурсного потенціалу підприємств а, що є 
складовою нормативно-методичного забезпечення організаційно-
методичного забезпечення. Поєднуючи в собі два механізми, 
організаційний та економічний, організаційно-економічний механізм 
передбачає використання методів, які властиві кожному з них. 

Основними елементами організаційного механізму мобілізації  
ресурсного потенціалу підприємства є [13]: 

1) організаційна структура підприємств а, до якої належать  
відділи, служби, інші організаційні одиниці підприємств а 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; 

3) організаційні важелі – вимоги певної форми, за рахунок яких 
досягається максимальний ефект під час застосування одного з 
методів: регламенти,  норми, інструкції, повноваження, накази, 
розпорядження, директивні вимоги та ін.; 

4) організаційні інструменти, що впливають на мотивацію 
персоналу, а отже й на продуктивну роботу: заохочення, звільнення, 
штрафи тощо. 

Економічний механізм за рахунок економічних, соціальних,  
фінансових важелів впливає на підвищення продуктивності праці, а 
відповідно на підвищення ефективності використання елементів 
ресурсного потенціалу в цілому. 
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До основних методів економічного механізму мобілізації  
ресурсного потенціалу підприємства можна віднести: адміністративні, 
економічні, соціально-психологічні, правові, управлінські, 
технологічні, маркетингові, фінансові та ін. 

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 пов едінку людей, 
що активізують їхню працю, підвищують ділову активність 
підприємств. В основі цих методів – об'єктивні економічні закони та 
специфічні закони ринкової економіки, а також мотив ація праці. Вони 
мають певні особливості у кожному підприємстві. Суть економічних 
методів полягає в  тому, що за умови використання економічних 
стимулів, активізується діяльність кожного працівника в потрібному 
напрямі, що сприяє нарощуванню ресурсного потенціалу підприємства  
в цілому [14]. 

Важелями в цьому випадку можуть виступати: оподаткування, 
стимулювання працівників, ціноутворення, кредитування, 
інвестування, оплата праці, система розрахунків, система фінансової 
допомоги, система фінансов их 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 його 
ресурсного потенціалу.  

Наступним етапом є виявлення резервів для мобілізації  
нереалізованого ресурсного потенціалу підприємства. В цьому 
випадку доцільно скористатися інструментарієм на основі 
бенчмаркінгу. У процесі формування організаційно-економічного 
механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства можливе 
використання наступних видів бенчмаркінгу [15]: 

а) внутрішній бенчмаркінг як процес детального дослідження та 
використання кращої практики реалізації потенціалу різними 
підрозділами підприємства;  

б) зовнішній конкурентний бенчмаркінг (або «бенчмаркінг 
конкурентоспроможності»), загальний зміст якого полягає у 
порівнянні реалізованого підприємствами потенціалу за максимальною 
кількістю параметрів із основними конкурентами на певному 
ринковому сегменті; 
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в) зовнішній галузевий бенчмаркінг набув поширення із 
процесами глобалізації торгівлі та передбачає порівняння бізнес-
процесів підприємства національного або регіонального рівня із 
визнаними світовими лідерами, які демонструють приклади найкращої 
практики в галузі; 

г) зовнішній міжгалузевий (або загальний) бенчмаркінг 
передбачає порівняння підприємств а з кращими підприємств ами 
інших видів економічної діяльності. Його цінність полягає в  
можливості кардинального перепроектування існуючих бізнес-
процесів на основі адаптації досвіду, не характерного для торгівлі в 
цілому. 

Ґрунтуючись на загальній методології бенчмаркінгу 
послідовність виявлення резервів для мобілізації передбачає логічно 
узгоджені етапи, зокрема [15]:  

– визначення проблемних напрямів реалізації ресурсного 
потенціалу. Під час виявлення слабких позицій важливо виділити ті, 
які є критичними з позиції створення та пропозиції цінності для 
покупців і вимагають термінової трансформації; 

– розробка показників для проведення бенчмаркінгу; 
– пошук еталонних об’єктів порівняння (потенційних партнерів) 

передбачає складання загального переліку можливих об’єктів 
(підприємств або підрозділів), досвід яких може бути прийнятий за 
найкращу практику в певній функціональній сфері;  

– збір необхідної інформації та проведення розрахунків  
передбачає відвідування внутрішнього підрозділу або зовнішнього 
підприємств а-партнера з  метою отримання достовірної інформації для 
бенчмаркінгу; 

– проведення порівняльного аналізу реалізованого 
підприємством ресурсного потенціалу з виявленням розривів, 
визначенням їх причин і мінімізації обмежень щодо мобілізації 
ресурсного потенціалу на основі бенчмаркінгу;  

– розробка програми і регламентів мобілізації ресурсного 
потенціалу на підприємстві через перейняття досвіду еталонного 
підприємств а. 

Останній етап формування організаційно-економічного 
механізму пов'язаний із визначенням результату проведених 
мобілізаційних заходів і розробкою системи моніторингу результатів. 
Побудована система моніторингу за реалізацією заходів із мобілізації 
ресурсного потенціалу, за результатами та потенційними резерв ами 
мобілізації створює засади забезпечення ефективності  здійснення 
цього процесу на підприємстві. 
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Висновки. Використання запропонованого методичного 
підходу до формування організаційно-економічного механізму 
мобілізації ресурсного потенціалу підприємства створить основу для 
забезпечення високих темпів нарощування ресурсного потенціалу, 
дозволить підприємству в повному обсязі реалізувати його цілі та 
задачі, зокрема щодо підвищення ефективності його діяльності.  
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ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ  
РЕАЛІЗАЦІЄЮ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

С.М. Шинкар, П.В. Смірнова 
9 

Висвітлено проблеми реалізації ресурсного потенціалу в  торгівлі. 
Розглянуто процес ціннісно-орієнтованого управління реалізацією ресурсного 
потенціалу, розкрито функціональні аспекти управління розвитком 
ресурсного потенціалу торговельних підприємств . Досліджено ціл існу 
систем у загальних і спеціальних функцій управл іння ресурсним  потенціалом . 

Ключові слова: торгівля, ресурсний потенціал , ціннісно-орієнтоване 
управл іння. 
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