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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 
 

У статті узагальнено підходи до визначення поняття „організаційно-

економічний механізм”. Виявлено сутність, складові та основні особли-

вості організаційно-економічного механізму трансформації відносин 

власності. 
 

The approaches to determination of conception “organization-economic   

mechanism” are summarized. The main point components and the main  

features of organization-economic mechanism of ownership relation  

transformation has been exposed. 

 

„Механізм – це система, пристрій, спосіб, що визначають порядок якого-

небудь виду діяльності” [1]. Поняття „механізм”, „економічний механізм”, 

„господарський механізм”, „організаційно-господарський механізм” часто 

стали вживатися при дослідженнях різних явищ, особливо економічних. 

Адже саме завдяки певному механізму відбувається будь-яка діяльність 

суб’єктів господарювання та здійснюється взаємодія між ними, державою та 

іншими суб’єктами господарської діяльності. Знання про структуру, складові, 

зв’язки та особливості такого механізму дають змогу регулювати діяльність 

підприємств, вдосконалювати її та існуючі економічні взаємовідносини. Дос-

лідження сутності та особливостей поняття „організаційно-економічний ме-

ханізм”, зазвичай пов’язують із дослідження взаємозв’язку таких понять, як 

„економічний механізм” та „господарський механізм”. 

Незважаючи на велику кількість досліджень в даному напрямку остаточ-

ного підходу до визначення згаданих понять немає, зокрема єдиного підходу 

до тлумачення поняття „організаційно-економічний механізм” ще не сфор-

мовано, тому ця проблема не втратила своєї актуальності й на сьогодніш-

ній день і потребує дослідження та узагальнення існуючих теоретико-

методологічних підходів до дефініції поняття „організаційно-економічний 

механізм”. 

Визначення сутності та особливостей потребує і організаційно-

економічний механізм трансформації відносин власності, оскільки розробку 

та реалізацію даного механізму потребують, ті галузі, реформи яких мали не-

гативні наслідки для суб’єктів господарювання, такими на сьогоднішній день 

є галузь сільського та водного господарства, реформування яких здійснюва-
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лися без урахування специфіки цих галузей, та особливостей їх взаємодії.  

У переважній більшості підручників при дослідженні тих чи інших 

економічних явищ і процесів, досить часто вживають поняття „господарсь-

кий механізм” та трактують його як „… сукупність господарсько-

організаційних структур, об'єднань, правових норм і методів управління су-

б'єктами господарської діяльності, через які реалізується процес відтворення, 

створення матеріальних благ у межах регульованих державою економічних 

процесів” [2]. 

Гуменюк В.Я. при дослідженні сутності та галузевих особливостей меха-

нізму господарювання, відзначає, що одні вчені ототожнюють економічні та 

господарські механізми, інші – розмежовують. Зважаючи на відсутність зага-

льновизнаної класифікації механізмів та термінів, що пов’язані з ними, він 

пропонує розглядати економічний та господарський механізми як синоніми і 

виділяє такі складові економічного механізму, як оподаткування, ціноутво-

рення, залучення і використання виробничих ресурсів тощо [3]. Такої ж дум-

ки притримується Шкурупій О.В., проте, у своєму дослідженні, вона акцен-

тує увагу на тому, що „…з огляду на функціонування господарського механі-

зму в умовах ринку, є підхід, який враховує характерні ознаки способу виро-

бництва і динаміку продуктивних сил в суспільстві. Відповідно до визначе-

ного критерію виділяються дві підсистеми відносин: соціально-економічні і 

організаційно-економічні. Відносини господарювання – форми організації 

виробництва, господарські зв’язки, управління – і визначають власно сут-

ність господарського механізму” [4]. За таких умов автор вважає доцільним 

вживати термін „організаційно-економічний механізм”. 

Полозова Т.В. та Овсюченко Ю.В. схиляються до іншої думки, а саме, ви-

діляють у складі господарського механізму три складові: економічну, соціа-

льну та правову. Організаційно-економічний механізм розглядають як скла-

дову економічного та визначають його як: „…частину господарського меха-

нізму, яка відбиває сукупність організаційних, фінансових і економічних ме-

тодів, способів, форм, інструментів і важелів, за допомогою яких здійснюєть-

ся регулювання організаційно-технічних, виробничо-технологічних, фінансо-

во-економічних процесів та відносин з метою ефективного впливу на кінцеві 

результати діяльності підприємства” [5]. 

Леонов Я.В. [6] розглядає організаційно-економічний механізм окремо від 

господарського, ринкового та регулюючого. Проте, як і за інших підходів, 

визначає його як сукупність певних важелів, розбиваючи їх за характером 

впливу на організаційні, управлінські та економічні. 

На думку Шевченка Г.М., організаційно-економічний механізм в умовах 

ринку являє собою діалектичну єдність державного регулювання та ринкової 

саморегуляції, відповідно до елементів даного механізму належать: методи, 

форми, інструменти, важелі державного регулювання та ринкової саморегу-

ляції [7]. 

Як видно з наведених прикладів, підходи до визначення господарсько-
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го, економічного та організаційно-економічного механізму відрізняються, 

одні науковці вбачають необхідність у розмежуванні цих понять, інші – ні. 

Відсутня і єдина думка щодо їх взаємозв’язків, тому дана стаття має на меті 
узагальнити підходи до визначення поняття „організаційно-економічний ме-

ханізм” та виділити його особливості, принципи та важелі у сфері трансфор-

мації відносин власності. 

Ми вважаємо,  що розмежування термінів „господарський механізм”, 

„економічний механізм”, „організаційно-економічний механізм” є доцільним, 

і хоча при будь-яких підходах до їх визначення спільним залишається те, що 

всі вони регулюють ту чи іншу сферу діяльності підприємств, організацій чи 

установ, проте кожен із них матиме свої особливості. Так, економічний меха-

нізм складатиметься з виключно економічних важелів регулювання (податки, 

ціноутворення, виробничі ресурси, субсидії, кредити, ін.) та відображає 

об’єктивні економічні закони та економічну політику держави, господарсь-

кий – визначатиме та регулюватиме виробничо-господарську діяльність під-

приємства (тобто дане поняття буде характеризувати мікроекономічний рі-

вень). Організаційно-економічний механізм регулює не лише внутрішньогос-

подарську діяльність підприємств чи організацій, але і взаємодію їх із зовні-

шнім середовищем (державою, фінансовими інститутами тощо), і потребує 

сукупності  організаційних важелів (функціонування у певній господарській 

формі чи об’єднанні, визначені порядку взаємодії та ін.), правових (сукуп-

ність організаційно-правових документів, нормативно-правових актів) та 

економічних (цінова політика, кредитування, податки, субсидії і субвенції, 

штрафні санкції  та ін.).  

Таким чином, можна стверджувати, що організаційно-економічний ме-

ханізм (далі ОЕМ) – це система взаємопов’язаних організаційних, правових 

та економічних важелів, які визначають та регулюють порядок певного виду 

діяльності чи функціонування визначеної системи з метою забезпечення її 

ефективності та досягнення поставлених цілей. 

Складові та порядок застосування важелів організаційно-економічного 

механізму залежить від специфіки сфери, яку він регулюватиме, наприклад, 

серед складових ОЕМ інвестування переважатимуть ті, які будуть створюва-

ти привабливий інвестиційний клімат у галузі, формувати та розвивати фон-

дові, кредитні та інші ринки; в ОЕМ управління підприємствами в певній га-

лузі – ті, що максимізуватимуть їх прибуток; в ОЕМ розробленому для регу-

лювання трудових відносин – ті, що регулюють зайнятість, оплату праці та 

форм винагороди.  

Варто зауважити, що науковці зміщують акценти в сторону тих чи інших 

важелів залежно від особливостей функціонування галузі для яких розробля-

ється механізм. Так, Гуменюк В.Я. при своїх дослідженнях [3] звертає увагу 

на існування виняткових галузей, таких як природні монополії, освіта, меди-

цина, житлово-комунальне господарство, сфери діяльності, що пов’язані зі 
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збереженням довкілля, пам’яток культури, для діяльності яких суттєву роль 

відіграє державне регулювання або підтримка. 

Агропромисловий комплекс України також потребує державного регулю-

вання, підтримки та специфічних механізмів. Так, зважаючи на цю особли-

вість, Ланченко О.Є. при розробці організаційно-економічного механізму ін-

вестування АПК розглядає організаційно-економічний механізм, як систему 

організаційних, економічних, правових, управлінських та регулюючих дій, 

які формують і впливають на порядок здійснення інвестиційної діяльності й 

протікання інвестиційних процесів у сільському господарстві, що призведе 

до досягнення очікуваних економічних, соціальних, екологічних та інших ре-

зультатів [8]. Серед складових такого механізму він виділяє: цінову політику, 

інвестиційно-інноваційну та техніко-технологічну політику, антимонопольну 

політику, бюджетно-податкову політику, грошово-кредитну політику, облі-

кову і амортизаційну політику, акцентує увагу на державній підтримці, про-

текціоністській політиці галузі ін. 

Левдіков В.С. [9] для механізму реформування агропромислового ком-

плексу особливу увагу приділяє важелям, що забезпечують трансформацію 

земельних відносин і форм господарювання (реституція, паювання землі і 

майна, забезпечення рівних стартових умов для різних типів сільгоспвироб-

ників, ін.); формування ринкової інфраструктури аграрного виробництва; він 

також звертає увагу на державну підтримку проведених реформ (створення 

глобальної інформаційної системи в межах АПК, формування сучасного, що 

відповідає ринковим принципам законодавства, створення системи соціаль-

ного захисту в сільській місцевості, надання інформаційної, технічної і тех-

нологічної допомоги новим сільськогосподарським формуванням, перетво-

рення системи амортизаційних нарахувань, створення системи аграрного 

страхування). 

Зважаючи на усе вищезазначене, ОЕМ, що регулюватиме трансформа-

цію відносин власності, зокрема у сфері водного та сільського господарства, 

перш за все повинен забезпечувати перетворення організаційно правових 

форм господарювання, сприяти створенню збалансованих відносин між 

суб’єктами господарювання у цих галузях та між іншим галузями, визначати, 

регулювати, розподіляти та узгоджувати такі права власності, як: володіння, 

розпорядження, використання та відповідальності (особливо, коли мова йде 

про право власності на природні ресурси). 

Тому, можна стверджувати, що організаційно-економічний механізм 

трансформації відносин власності – це система взаємопов’язаних організа-

ційних, правових та економічних важелів, які регулюють та визначають по-

рядок трансформації відносин власності, регулюють взаємовідносини 

суб’єктів цих відносин з метою узгодження основних аспектів відносин влас-

ності (володіння, розпорядження, використання та відповідальність), ефекти-

вного використання об’єктів власності та досягнення від них максимальної 

віддачі. 
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Як і будь-який інший механізм, ОЕМ трансформації відносин власності 

має спиратися на певні принципи, а саме: 

- системності, що передбачає розгляд усіх суб’єктів та об’єктів механізму 

як складних систем, що утворені з окремих елементів з чисельними зовніш-

німи та внутрішніми зв’язками, які забезпечують їх цілісність;  

- комплексності, яка передбачає врахування усіх особливостей елементів 

системи та забезпечує взаємозв’язок та взаємоузгодженість всіх етапів перет-

ворень; 

- безперервності, що полягає у тому, що всі етапи перетворень та важелі 

впливу даного механізму повинні впроваджуватися постійно (не циклічно) з 

визначеними інтервалами в часі, при здійсненні постійного моніторингу ре-

зультатів, що очікуються на певному етапі; розробці та впровадженні при не-

обхідності коригуючих дій; 

- ефективності, що передбачає досягнення поставлених цілей (перетво-

рення, визначення та врегулювання відносин власності) при збереженні раці-

ональним співвідношення економічних наслідків та витрат на їх досягнення; 

- синергії, що передбачає комплексну та комбіновану взаємодію усіх ва-

желів механізму для досягнення максимально можливого ефекту. 

Серед основних складових організаційно-економічного механізму транс-

формації відносин власності варто виділити: 

- суб’єкти (держава, фізичні та юридичні особи, що здійснюють свою 

діяльність з використанням меліорованих земель, експлуатаційні організації, 

що займаються ремонтом та обслуговуванням меліоративних мереж); 

- об’єкти (об’єкти внутрішньогосподарської та міжгосподарської мелі-

оративної мережі, земля); 

- важелі впливу та регулювання (приватизація, концесія, оренда, вплив 

за допомогою законодавчо-правових актів (регламентація діяльності, встано-

влення відповідальності тощо), цінова політика, пільгове кредитування, по-

датки, субсидії і субвенції, штрафні санкції). Ці важелі можуть змінюватися 

залежно від потреб галузі у дотаціях та державній підтримці, інвестиційній 

привабливості регіону, для якого вони розроблятимуться; 

- порядок реалізації (порядок трансформації, її інформаційне забезпе-

чення, особливості впровадження в різних галузях господарювання); 

- критерії для визначення ефективності (трансакційні витрати, економі-

чна ефективність суб’єктів господарювання, інвестиційна привабливість то-

що). 

Реалізація будь-якого організаційно-економічного механізму повинна 

враховувати соціальні потреби того чи іншого регіону та бути забезпечена 

відповідним законодавством, яке задовольнятиме ринкові умови та потреби 

галузі, інформаційно-консультаційним супроводом, який повинен бути одна-

ково доступним усім суб’єктам-учасникам перетворень та системою постій-

ного моніторингу результатів, що дасть змогу за результатами моніторингу 
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здійснювати коригуючі дії.  

Отже, організаційно-економічний механізм матиме свою специфіку і осо-

бливості залежно від сфери, яку він регулюватиме, та галузі, для якої розроб-

ляється, зважаючи на це, організаційно-економічним механізмом трансфор-

мації відносин власності є система взаємопов’язаних організаційних, право-

вих та економічних важелів, які регулюють та визначають порядок трансфо-

рмації відносин власності, регулюють взаємовідносини суб’єктів цих відно-

син з метою узгодження основних аспектів відносин власності, ефективного 

використання об’єктів власності та досягнення від них максимальної віддачі. 

Даний механізм повинен базуватися на принципах системності, безперервно-

сті та ефективності. Серед складових організаційно-економічного механізму 

можна виділити об’єкти, суб’єкти, важелі впливу та регулювання, порядок 

реалізації та критерії для визначення ефективності та відповідну систему за-

безпечення реалізації. 
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