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Антипцева О. Ю. Організаційне забезпечення механізму мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком 
підприємства в умовах економіки знань

Метою статті є обґрунтування необхідності та розробка науково-практичних рекомендацій, реалізація яких дозволить удосконалити механізм 
мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком вітчизняного машинобудівного підприємства. Розглянуто особливості форму-
вання та використання механізму фінансового розвитку підприємств, а також мотиваційного механізму. Доведено необхідність урахування 
мотиваційної компоненти в процесі управління фінансовим розвитком машинобудівних підприємств. Розроблено інтегрований механізм моти-
ваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком машинобудівних підприємств. У результаті дослідження сформульовано визначення 
поняття «механізм мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком машинобудівного підприємства», який, на відміну від існую-
чих, ґрунтується на системному підході та  трактується як  система принципів, цілей, функцій, інструментів, методів, заходів, які визначають 
процес фінансового розвитку підприємства за рахунок урахування особливостей мотиваційно орієнтованого управління. Це дозволяє підпри-
ємству, зосередивши увагу на підвищенні зацікавленості організаційно-управлінського персоналу в максимізації фінансового стану на власному 
рівні та на рівні підприємства, розвиватися при збереженні платоспроможності та конкурентоспроможності в умовах мінливості соціально 
та мотиваційно орієнтованого суспільства. Напрямом подальших досліджень є адаптація запропонованого механізму до практичних реалій ді-
яльності машинобудівних підприємств для забезпечення високого рівня ефективності прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: машинобудівні підприємства, механізм, принципи, управління, інтегрований механізм, локальні механізми, механізм мотиваційно 
орієнтованого управління фінансовим розвитком підприємства.
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Антипцева Е. Ю. Организационное обеспечение механизма  

мотивационно ориентированного управления финансовым  
развитием предприятия в условиях экономики знаний

Целью статьи является обоснование необходимости и разработка 
научно-практических рекомендаций, реализация которых позволит 
усовершенствовать механизм мотивационно ориентированного 
управления финансовым развитием отечественного машинострои-
тельного предприятия. Рассмотрены особенности формирования 
и использования механизма финансового развития предприятий,  
а также мотивационного механизма. Доказана необходимость учета 
мотивационной компоненты в процессе управления финансовым раз-
витием машиностроительных предприятий. Разработан интегри-
рованный механизм мотивационно ориентированного управления фи-
нансовым развитием машиностроительных предприятий. В резуль-
тате исследования сформулировано определение понятия «механизм 
мотивационно ориентированного управления финансовым развити-
ем машиностроительного предприятия», который, в отличие от 
существующих, основывается на системном подходе и трактуется 
как система принципов, целей, функций, инструментов, методов, ме-
роприятий, определяющих процесс финансового развития предприя-
тия за счет учета особенностей мотивационно ориентированного 
управления. Это позволяет предприятию, сосредоточив внимание 
на повышении заинтересованности организационно-управленческого 
персонала в максимизации финансового состояния на собственном 
уровне и на уровне предприятия, развиваться при сохранении плате-
жеспособности и конкурентоспособности в условиях изменчивости 
социально и мотивационно ориентированного общества. Направле-
нием дальнейших исследований является адаптация предложенного 
механизма к практическим реалиям деятельности машинострои-
тельных предприятий для обеспечения высокого уровня эффективно-
сти принятия управленческих решений.
Ключевые слова: машиностроительные предприятия, механизм, 
принципы, управление, интегрированный механизм, локальные меха-
низмы, механизм мотивационно ориентированного управления фи-
нансовым развитием предприятия.
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The purpose of the article is justification and elaboration of scientific-practi-
cal recommendations that can help to improve the mechanism of motivation-
oriented management of financial development of the domestic machine-
building enterprises. The specifics of formation and use of the mechanism for 
financial development of enterprise, as well as motivational mechanism, are 
considered. The need to take into account the motivational component in the 
process of management of financial development of the machine-building 
enterprises is substantiated. An integrated mechanism for motivation-orient-
ed management of financial development of the machine-building enterpris-
es has been developed. As result of the study, a definition of the concept of 
«mechanism of motivation-oriented management of financial development 
of the machine-building enterprise» has been formulated, which, unlike the 
existing, is based on a systemic approach and is interpreted as a system of 
principles, objectives, functions, tools, methods, and measures that define 
the financial development of enterprise, by taking into account specifics of 
motivation-oriented management. This allows the enterprise, focusing on in-
creasing the interest of organizational and managerial staff to maximize the 
financial state at the own level and at the level of enterprise, to develop while 
maintaining payment capacity and competitiveness in the face of variability 
of the social-oriented and motivational-oriented society. Direction for further 
research is adaptation of the proposed mechanism to the practical realities of 
activities of the machine-building enterprises in order to ensure a high level of 
efficiency in managerial decisions.
Key words: machine-building enterprises, mechanism, principles, manage-
ment, integrated mechanism, local mechanisms, mechanism of motivation-
oriented management of the financial development of enterprise.
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У сьогочасних умовах панування мотиваційно орі-
єнтованої економіки вітчизняні машинобудівні 
підприємства спроможні досягати стратегічно 

прогресивних результатів в усіх напрямках діяльності 
лише за умови забезпечення стійкого фінансового стану 
за умов максимальної зацікавленості персоналу підпри-
ємства у фінансовому розвитку в аспекті саморозвитку 
та розвитку підприємства. 

Досягнення зазначеної мети може бути забезпе-
чене лише за рахунок комплексного урахування цілей 
фінансового та мотиваційного спрямування процесу 
управління сучасним машинобудівним підприємством. 
Зокрема до них можна віднести: вдосконалення інфор-
маційного забезпечення; підвищення науково-технічного 
рівня виробництва; адаптацію до сучасних умов науково-
технічного прогресу інтелектуального потенціалу; ство-
рення позитивного соціально-психологічного клімату; 
забезпечення гнучкості стратегії управління підприєм-
ством; забезпечення високої якості та конкурентоздат-
ності продукції, максимального обсягу продажів і вико-
нання в термін договорів і контрактів, ощадливої витра-
ти усіх видів ресурсів і максимального обсягу прибутку. 

Чітко визначивши стратегічні цілі та вирішивши 
встановлені завдання, управлінський апарат створить 
сприятливі умови для всебічного фінансового розвитку 
вітчизняного машинобудівного підприємства.

Значним недоліком сучасної системи управління ма-
шинобудівними підприємствами є недостатньо дієве ура-
хування соціально-психологічного та мотиваційного ас-
пектів їх діяльності, що здатне здійснювати прямий вплив 
на досягнення бажаного рівня їх фінансового розвитку.

Інструментарієм, за допомогою якого можна за-
безпечити досягнення названих цілей, повинні служити 
функціональні підсистеми, підсистеми забезпечення та 
важелі, які комплексно поєднують фінансову та мотива-
ційну компоненти управління розвитком машинобудів-
них підприємств. 

Суттєвим кроком на шляху забезпечення одер-
жання машинобудівним підприємством максимально 
можливого прибутку з мінімальними ресурсними ви-
тратами в умовах мінливості мотиваційно орієнтованої 
ринкової економіки, запорукою їх стійкого фінансово-
го розвитку з урахуванням мотиваційної компоненти 
процесу управління є розробка інтегрованого механіз-
му мотиваційно орієнтованого управління фінансовим 
розвитком машинобудівного підприємства.

Вагомий внесок у формування теоретичних засад і 
прикладних рекомендацій з управління фінансовим роз-
витком підприємств здійснили такі вчені-економісти, як 
Арефєва О. В. [1], Дикань В. Л. [2], Прохорова В. В. [3], Ра-
євнєва О. В. [4]. Механізм управління достатньо глибоко 
розглянутий в роботах таких авторів, як: Баластрик Л. О. 
[5], Ільницька Г. Я. [6], Отенко И. П. [7], Фоменко А. В. 
[8], Чобіток В. І. [9]. Окремі аспекти мотиваційного ме-
ханізму розкрито Рогожиним П. С. [10], Мазур В. [11], 
Петрович Й. М. [12].

Незважаючи на значну кількість наукових праць, 
пов’язаних із теорією та практикою управління фінан-
совим розвитком машинобудівних підприємств, 
недо статньо висвітленими є питання вдосконалення 

теоретико-методичних підходів до формалізації меха-
нізму мотиваційно орієнтованого управління фінансо-
вим розвитком. Недостатня розробленість і практична 
значимість зазначених вище питань обумовлює акту-
альність дослідження.

Метою статті є обґрунтування необхідності та 
розробка науково-практичних рекомендацій, реалізація 
яких дозволить удосконалити механізм мотиваційно 
орієнтованого управління фінансовим розвитком віт-
чизняного машинобудівного підприємства в Україні. 
Для досягнення поставленої мети необхідно виріши-
ти ряд завдань, що стосуються визначення сутності 
механізму мотиваційно орієнтованого управління фі-
нансовим розвитком підприємства, провести аналіз 
науково-теоретичних основ мотиваційно орієнтованого 
управління та його впливу на фінансовий розвиток віт-
чизняних підприємств, дослідити основні шляхи сти-
мулювання фінансового розвитку та окреслити опти-
мальний набір мотиваційно орієнтованих заходів для 
заохочення організаційно-управлінського апарату під-
приємства до власного фінансового розвитку.

Фінансовий розвиток підприємства слід тракту-
вати як сукупність кількісних і якісних змін у 
фінансовій діяльності підприємства, які покра-

щують фінансовий стан підприємства шляхом забезпе-
чення фінансової рівноваги та сприяють підвищенню 
здатності підприємства протидіяти негативним впли-
вам зовнішнього середовища [13]. 

Із загального спектра векторів управління фінансо-
вим розвитком підприємства слід виділити мотивацій-
но орієнтоване управління фінансовим розвитком під-
приємств щодо мобілізації внутрішніх інтелектуально-
компетентнісних ресурсів фінансового зростання та 
активності в зовнішньому економічному середовищі.

Внутрішній результат мотиваційно орієнтованого 
управління виражається у зростанні інтелектуального 
потенціалу підприємств та його фінансового розвитку 
шляхом підвищення ефективності використання інте-
лектуального потенціалу на основі механізму впрова-
дження заходів мотиваційно орієнтованого управління. 

В економічній літературі механізм широко розгля-
дається як принципова схема практичного використан-
ня важелів, методів, спрямованих на регулювання тих 
чи інших процесів або об’єктів у системі управління на 
всіх рівнях функціонування [8].

Мотиваційний механізм являє собою комплекс 
організаційно-економічних, матеріально-технічних та 
со ціально-психологічних інструментів і методів спону-
кання до ефективної праці для забезпечення досягнення 
мети мотиваційної політики [14, с. 16 – 20]. 

За думкою Н. Кваша, мотиваційний механізм на 
підприємстві включає в себе комплекс економічних ва-
желів та засобів соціального та морально-психологічного 
характеру, що є мотивами, які спонукають до праці та 
посилюють їх. Механізм мотивації змінюється за часом 
та у просторі. Ним можна управляти з метою посилення 
мотивації праці та навіть викликати до дії нові мотиви. 
Не можна не погодитися з Л. Лісогором, який вважає, 
що для створення ефективного мотиваційного механіз-
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му потрібно передбачити приблизно однаковий ступінь 
спонукання для керівників та підлеглих [15]. 

Дослідивши сутність механізмів фінансового роз-
витку та визначивши особливості механізму мотивацій-
но орієнтованого управління, виділивши їх структурні 
елементи, сформульовано визначення поняття механізму 
мотиваційно орієнтованого управління фінансового роз-
витку машинобудівного підприємства. На нашу думку, 
механізм мотиваційно орієнтованого управління фі-
нансового розвитку машинобудівного підприємства слід 
визначити як систему форм, методів, прийомів, важелів, 
норм і нормативів, а також нормативно-правового, ін-
формаційного, програмно-технічного та кадрового забез-
печення, за допомогою яких на підприємстві досягається 
такий рівень фінансового розвитку, що дозволяє підпри-
ємству, зосередивши увагу на підвищенні зацікавленості 
організаційно-управлінського персоналу в максимізації 
фінансового стану на власному рівні та на рівні підприєм-
ства, розвиватися при збереженні платоспроможності та 
конкурентоспроможності в умовах мінливості соціально 
та мотиваційно орієнтованого суспільства.

Установлено, що при формуванні механізму моти-
ваційно орієнтованого управління фінансовим розвит-
ком підприємства варто враховувати принципи: комп-
лексності, адаптивності, ітеративності, обґрунтовано-
сті, системності, інноваційності.

Автором обґрунтовано, що фінансовий розвиток 
підприємства вимагає залучення фінансово-еко-
номічних, інформаційно-комунікаційних, управ-

лінських, інноваційно-інвестиційних, інтелектуальних 
ресурсів, а також нормативно-правових засобів. Виділено 
допоміжні інструменти, які поєднують в єдиний комплекс 
інструменти мотиваційно орієнтованого та фінансово-
економічного характеру. Запропоновано струк турно-
логічну схему інтегрованого механізму мотиваційно 
орієнтованого управління фінансовим розвитком під-
приємства, що включає окремі локальні механізми мо-
тиваційно орієнтованого характеру та окремо фінансо-
вого (рис. 1).

Виходячи з рис. 1, можна стверджувати, що особ-
ливістю інтегрованого механізму є концентрація уваги на 
виявленні взаємозв’язку між компонентою мотиваційно 
орієнтованого управління та компонентою фінансового 
розвитку. В основі ефективного функціонування інтегро-
ваного механізму мотиваційно орієнтованого управління 
фінансовим розвитком машинобудівного підприємства 
лежить узгоджене, цілеспрямоване, взаємодоповнююче 
функціонування всіх складових частин механізму. Пер-
шочерговим елементом запропонованого механізму ви-
значено чітке формулювання головної мети, для досяг-
нення якої використовується інтегрований механізм. 

Головною метою інтегрованого механізму мотива-
ційно орієнтованого управління фінансовим розвитком 
машинобудівних підприємств є досягнення високого 
рівня фінансового розвитку в поточному та перспек-
тивному періодах за умов ефективного використання 
засобів мотиваційно орієнтованого управління. Процес 
реалізації визначеної головної мети механізму спря-
мований на вирішення таких основних завдань, як за-

безпечення оптимальної структури капіталу з позиції 
забезпечення можливостей ефективного фінансового 
розвитку в довгостроковому періоді; постійної плато-
спроможності та ліквідності підприємства, тобто мож-
ливості своєчасно і в повному обсязі виконувати свої 
зобов’язання; максимальної рентабельності діяльності; 
оптимальної структури витрат щодо залучення та роз-
витку інтелектуального потенціалу підприємства, мак-
симальної зацікавленості організаційно-управлінського 
апарату в досягненні запланованих стратегічних фінан-
сових результатів, формування комплексу мотивацій-
них заходів, здатних здійснювати позитивний вплив на 
процес переходу машинобудівних підприємств на якіс-
но новий фінансовий рівень.

Основу цього механізму складають такі моти-
ви: відповідальності за результати виробничо-
господарської діяльності та за фінансовий 

розвиток підприємства; активної участі в управлінні 
виробництвом; професійного зростання; раціоналізації 
оргструктури підприємства і системи управління.

Це сприяло синтезуванню в єдиний комплекс та-
ких елементів інтегрованого механізму, як локальний 
структурний механізм, що включає загальні принципи, 
ресурси, об’єкт та суб’єкт, а також локальні функціональ-
ні механізми: механізм фінансового розвитку та механізм 
мотиваційно орієнтованого управління, що включають 
функціональну підсистему, інструментальні підсистему, 
методичну підсистему, підсистему забезпечення.

Функціональна підсистема локального фінансо-
вого механізму включає фінансово-економічні методи 
управління і фінансові відносини. До них варто відне-
сти: планування, прогнозування, регулювання, систему 
оплати праці, ціноутворення, інвестування, кредитуван-
ня, оподатковування, страхування, аналіз і облік. 

Функціональна підсистема локального мотива-
ційно орієнтованого механізму формується за рахунок 
чотирьох ключових складових, а саме: організаційної 
(планування потреб і джерел мотивації); соціальної (за-
безпечення комплексу умов і факторів, спрямованих на 
раціональне використання мотиваційного потенціалу); 
відтворювальної (розвиток персоналу, своєчасне його 
оновлення); фінансово-економічної (досягнення фінан-
сового ефекту від використання мотиваційних заходів 
та урахування впливу мотиваційних факторів).

Інструментальна підсистема локального механіз-
му фінансового розвитку містить у собі інструменти 
фінансово-економічного характеру, інноваційно-інве-
стиційного, нормативно-правового, інформаційного. Ін-
струментальна підсистема локального механізму моти-
ваційно орієнтованого управління поєднує інструменти 
організаційно-управлінського характеру, мотиваційно-
стимулюючого та комунікаційного.

Підсистеми забезпечення базуються на вдалому 
використанні інформаційно-аналітичного, нормативно-
правового, програмно-технічного, кадрового та інтелек-
туального забезпечення з урахування фінансового спря-
мування локального механізму фінансового розвит ку 
та мотиваційного спрямування локального механізму 
мотиваційно орієнтованого управління. 

http://www.business-inform.net
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У складі підсистеми нормативного забезпечення 
найважливіша роль належить діючій на підприємстві 
системі норм і нормативів, а в системі інформаційного 
забезпечення – системі економічних та мотиваційних по-
казників і критеріїв оцінки. Склад норм і нормативів, по-
казників і критеріїв оцінки постійно доповнюється й онов-
люється, удосконалюються і методи їхнього визначення. 

Окремо слід виділити роль фінансово-економічних 
важелів, що включаються до складу механізму фінансо-
вого розвитку підприємства. До них відносимо: при-
буток, ціни, податки (розмір і ставки), амортизаційні 
відрахування, кредити (види і ставки), цінні папери, 
страхові платежі (розміри і ставки), фінансові стимули, 
пільги і санкції.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналіз теоретичних підходів та прак-

тичних результатів діяльності машинобудівних підпри-
ємств дозволив визначити необхідність розробки меха-
нізму мотиваційно орієнтованого управління фінансовим 
розвитком машинобудівних підприємств, як інтегрованої 
структури, що поєднує в собі складові та підсистеми фі-
нансового та мотиваційного характеру, здатні забезпечи-

ти в комплексному використанні прогресивний розвиток 
підприємств в нестабільних умовах панування соціально 
орієнтованого суспільства та мотиваційно спрямованої 
ринкової економіки. Розробка та інтеграція до комп-
лексного механізму фінансового розвитку локальної 
мотиваційної компоненти передбачає необхідність чіт-
кого усвідомлення бажаних результатів організаційно-
управлінським апаратом, при цьому важливе значення 
набуває система мотивації, яка тісно пов’язана із стра-
тегічними цілями функціонування машинобудівних під-
приємств. Запропонований автором механізм є гнучким, 
керованим і змінюваним у відповідь на виклик сучасного 
середовища. При зміні ситуації у внутрішньому чи зо-
внішньому середовищі, цілей або завдань управлінський 
апарат повинен приймати негайні рішення, пов’язані з 
оптимізацією й пристосуванням мотиваційного управ-
ління на підприємстві до нових змін зовнішнього та вну-
трішнього середовища. 

Загалом, система мотивації праці на підприємстві 
відіграє одну з провідних ролей з усіх внутрішніх факто-
рів, що впливають на розвиток підприємства, організації. 

Отже, у результаті дослідження сформульовано 
визначення поняття «механізм мотиваційно орієнтова-

 

Мета – досягнення високого рівня фінансового розвитку в поточному
та перспективному періодах за умов ефективного використання засобів

мотиваційно орієнтованого управління

Принципи Ресурси Об’єкт Суб’єкт

Локальний механізм фінансового
розвитку

Функціональна
підсистема

Інструментальна
підсистема

Методична
підсистема

Підсистема
забезпечення

організаційна,
соціальна,

відтворювальна,
фінансово-економічна

фінансово-економіч-
ного характеру,

інноваційно-
інвестиційного,

нормативно-
правового,

інформаційного

методи фінансового
аналізу, методи

управління
фінансовим розвит-

ком, контролінг,
моніторинг

інформаційно-
аналітичне,

нормативно-правове,
програмно-технічне

планування,
прогнозування,

регулювання,
оплати праці

організаційно-
управлінського харак-

теру, мотиваційно-
стимулюючого

та комунікаційного

організаційно-вироб-
ничі методи, інформа-
ційно-роз’яснювальні,

соціально-психоло-
гічні, соціально-

економічні, адміні-
стративно-управлін-

ські, правові

інформаційно-
комунікаційне,

нормативно-правове,
кадрове, інтелектуальне

Важелі

Інтегрований механізм мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком

Структурний механізм мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком

Локальний механізм мотиваційно
орієнтованого управління

Рис. 1. Структурно-логічна схема інтегрованого механізму мотиваційно орієнтованого управління фінансовим 
розвитком підприємства

http://www.business-inform.net


276

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2015
www.business-inform.net

ного управління фінансовим розвитком машинобудівно-
го підприємства», який, на відміну від існуючих, ґрунту-
ється на системному підході та трактується як система 
принципів, цілей, функцій, інструментів, методів, захо-
дів, які визначають процес фінансового розвитку під-
приємства за рахунок урахування особливостей моти-
ваційно орієнтованого управління, що дозволяє підпри-
ємству, зосередивши увагу на підвищенні зацікавленості 
організаційно-управлінського персоналу в максимізації 
фінансового стану на власному рівні та на рівні підпри-
ємства, розвиватися при збереженні платоспроможно-
сті та конкурентоспроможності в умовах мінливості со-
ціально та мотиваційно орієнтованого суспільства.

Удосконалено інтегрований механізм мотиваційно 
орієнтованого управління фінансовим розвитком маши-
нобудівних підприємств, що, на відміну від існуючих, до-
повнено в частині допоміжних функціональних, інстру-
ментальних, методичних підсистем та підсистеми забез-
печення процесу впровадження мотиваційних заходів та 
визначення впливу мотиваційних факторів на загальний 
рівень фінансового розвитку підприємств, які надають 
можливість підвищити рівень ефективності функціо-
нування вітчизняних машинобудівних підприємств. На-
прямом подальших досліджень є адаптація запропоно-
ваного механізму до практичних реалій діяльності ма-
шинобудівних підприємств для забезпечення високого 
рівня ефективності прийняття управлінських рішень.  
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