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Постановка проблеми. Забезпечення належно-
го рівня економічної безпеки галузі неможливе без 
ефективного організаційно-економічного механізму 
її функціонування. Найважливіші складові організа-
ційно-економічного механізму функціонування галу-
зі залежать від багатьох чинників і перебувають у 
постійній динаміці. Розуміння того, що неможливо 
вирішити проблему підвищення рівня економічної 
безпеки за допомогою окремих заходів, варто вико-
ристати підходи, які дають змогу комплексно дослі-
дити зміни у функціонуванні галузі та їхній вплив 
на різних рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
наукових досліджень, які вивчалися, можемо вио-
кремити роботи: Л. Абалкіна [1]; І. Булеєва [2]; І. Бі-
лої [3]; Л. Гурвіца [4]; В. Кушнірук [5]; Ю. Лузана 
[6]; Ю. Лисенко та П. Егорова [7]; Є. Мішеніна [8]; 
Ю. Осипова [9]; О. Селезньової [10]; О. Чечеля [11]; 
А. Чухно [12]; Н. Удальцової [13] та А. Федоркова 
[14]. У працях цих науковців було визначено сут-
ність та структурні складові господарського та ор-
ганізаційно-економічного механізмів. Проте надалі 
невирішеною є проблема формування єдиної позиції, 
щодо сутності та частин організаційно-економічного 
механізму функціонування галузі економіки.

Мета статті. Визначити сутність та дослідження 
теоретичних засад організаційно-економічного ме-
ханізму функціонування галузі, а також здійснити 
аналіз сучасного стану організаційно-економічного 
механізму функціонування цукрової галузі України.

Виклад основного матеріалу. Розвиток теорії до-
слідження господарських механізмів розпочав Ле-
онід Гурвіц, який визначив економічний механізм 

системою зв’язків, в якій суб’єкти взаємодіють один 
з одним через певний центр, задля досягнення пев-
ного результату [4]. 

Науковцi [1, с. 36; 2, с. 32; 3; 7] одностайні у 
твердженні, що організаційно-економічний механізм 
є структурною складовою господарського механіз-
му та фокусується на його організаційно-економіч-
них аспектах. Трактування поняття господарського 
механізму є достатньо широким. Найбільш повним 
є визначення академіка А. Чухна, яким визначе-
но, що господарський механізм є способом організа-
ції та управління діяльністю з притаманними йому 
формами, методами і засобами в інтересах задово-
лення потреб окремого суб’єкта господарювання зо-
крема, і суспільства загалом [12]. Ґрунтуючись на 
цьому визначенні у вузькому трактуванні організа-
ційно-економічний механізм функціонування галузі 
є складовою господарського механізму та сукупністю 
організаційно-економічних елементів, які забезпечу-
ють діяльність галузі національної економіки.

Більш широкі трактування поняття організацій-
но-економічного механізму зумовлюють потребу в їх-
ній конкретизації з боку досліджуваного об’єкту та 
його структури. Зміст поняття може змінюватися за-
лежно від контексту та особливостей дослідження. 
Відтак достатньо широке трактування поняття «ор-
ганізаційно-економічного механізму» розкриваєть-
ся у праці А. І. Федоркова. Під ним автор розуміє 
систему управління, що включає певну сукупність 
взаємопов’язаних економічних і організаційно-пра-
вових методів, що мають специфічні-етичні особли-
вості свого вираження в конкретних умовах сус-
пільства, з допомогою яких держава як суб’єкт 
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25ауковий вісник Херсонського державного університетуН
управління регулює власні інтереси з інтересами 
об’єкта управління, яке, своєю чергою, згідно з цими 
методами планує, організовує і реалізує свою діяль-
ність [14, с. 2].

Етимологічна і філософська сутність поняття «ме-
ханізму» дозволили визначати організаційно-еконо-
мічний механізм системою форм і методів [5, с. 12; 8]  
або способом забезпечення реалізації вимог дії 
об’єктивних законів у процесі господарської діяль-
ності [6]. О .О. Селезньова визначає, що організацій-
но-економічний механізм господарювання повинен 
функціонувати згідно з нормативно-правовим регла-
ментуванням з боку органів державної влади [10].

Підсумовуючи трактування науковців, зазначимо 
широке трактування поняття організаційно-еконо-
мічного механізму функціонування галузі як систе-
ми організаційних структур, нормативно-правових, 
економічних й адміністративних методів державного 
та методів недержавного регулювання, що забезпечу-
ють через певні інструменти безперервний розвиток 
галузі на основі визначених принципів відповідно до 
нормативно-правових регламентувань з боку органів 
державної влади. 

Згідно з окресленим трактування структуру ор-
ганізаційно-економічного механізму функціонуван-
ня цукрової галузі формують організаційна та еко-
номічна складова, що використовуються суб’єктами 
для досягнення обраних цілей. 
Організаційну складову механіз-
му визначають: функціонально 
взаємопов’язані юридичні особи 
різних організаційно-правових 
форм власності, що здійснюють 
виробництво та реалізацію цукру 
(цукровиробники, об’єднання 
бурякосійних господарств, ре-
гіональні галузеві формування, 
трейдери, експортери); органи 
державної влади; а також фізич-
ні особи, які долучені до цього 
процесу. До неї також включе-
ні суспільні інститути, науково-
дослідні та інші організації, які 
сприяють розвитку цукрового 
бізнесу та інноваційній діяльнос-
ті в цукровій галузі. Організа-
ційний механізм реалізується за 
допомогою нормативно-правових 
методів державного регулювання 
та їх інструментів, а також через 
механізми саморегулювання між 
суб’єктами галузі.

Органи державного, недержав-
ного і глобального рівнів впли-
вають на організаційну складо-
ву механізму через формування 
стратегії і пріоритетних напрямів 
функціонування цукрової галузі, 
створення умов для її діяльності 
та контролю.

Не менш важливою складо-
вою організаційно-економічного 
механізму функціонування галу-
зі є економічна складова, що діє 
в умовах державного управління 
та саморегулювання галузі. Еко-
номічний механізм реалізується 
за допомогою методів державно-
го (які традиційно розділяють 
на економічні та адміністратив-

ні) і недержавного регулювання. Економічні та ад-
міністративні методи в широкому трактуванні мож-
на віднести до загальноекономічних методів впливу, 
оскільки адміністративні методи мають пряму дію 
на виробничі процеси і передбачають регулювання і 
управління з боку держави. Економічні методи пе-
редбачають використання ринкових інструментів 
регулювання і виявляються в тому, що держава не 
впливає на ухвалення рішень суб’єктів підприєм-
ницької діяльності [13, с. 8].

Вплив на формування організаційно-економічно-
го механізму галузі мають також чинники зовніш-
нього середовища. До чинників зовнішнього серед-
овища можна віднести: тенденції розвитку світового 
виробництва цукру; попит на вітчизняний цукор на 
внутрішньому і світовому ринках; характер міжна-
родних відносин; пріоритетні напрями та стратегія 
розвитку цукрової галузі.

Ефективність організаційно-економічного меха-
нізму функціонування галузі відображається в по-
казниках результативності. Аналіз системи показ-
ників результативності функціонування галузі дає 
можливість виявити проблеми діючого механізму, 
використовуваних методів та інструментів, які регу-
люють цукрову галузь національної економіки.

Організаційно-економічний механізм функціону-
вання галузі розробляється та реалізується відповід-

Рис. 1. Структура організаційно-економічного механізму 
функціонування цукрової галузі
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но до вимог правових та економічних законів, які 
відображають об’єктивно-існуючі, постійно-повто-
рювані причинно-наслідкові зв’язки між впливом 
різноманітних чинників і економічними наслідками 
(результатами) їх взаємодії (рис. 1).

Правове забезпечення функціонування галузі 
здійснюється для впорядкування та захисту інтер-
есів усіх учасників економічної системи на макро-; 
мезо– і мікро– рівнях, на основі визначених крите-
ріїв та правил. Наприклад, першим кроком у фор-
муванні організаційного механізму функціонування 
цукрової галузі України було створення законодавчої 
бази стосовно формування ринкових відносин. Зго-
дом були прийняті спеціальні законодавчі акти, на 
основі, яких визначається правове, економічне і ор-
ганізаційне регулювання виробництва цукру.

Особливістю формування організаційної складо-
вої механізму функціонування ринку цукру та цу-
крової галузі України є створена чітка вертикаль 
виконавчих органів влади та розподіл їх функцій. 
Функціональний аспект організаційно-економічного 
механізму реалізується на мезорівні та дозволяє реа-
лізувати цілі, які були закладені на макрорівні. 

Загальноекономічні методи регулювання ринку 
цукру та цукрової галузі можна розділити на адміні-
стративне регулювання, пряме і непряме економічне 
регулювання. До адміністративних методів регулю-
вання належать різноманітні заходи: встановлення 
квоти «А» на виробництво цукру, встановлення міні-
мальної ціни на цукор, кредитування галузі, ліцен-
зування оптової торгівлі цукром тощо, які не ґрун-
туються на економічних інтересах, а здійснюються 
на основі законодавства через систему визначених 
норм і правил та формують нормативно-правову інф-
раструктуру функціонування галузі.

Економічні методи державного регулювання тра-
диційно поділяють на такі, які мають пряму та не-
пряму дію. До прямих методів економічного регулю-
вання належать різні форми безповоротної цільової 
фінансової підтримки галузей – це субвенції або 
прямі субсидії, які включають різні дотації, допо-
моги, доплати із спеціальних бюджетних і позабю-
джетних фондів різних рівнів (загальнодержавних, 
регіональних, місцевих), а також пільгове кредиту-
вання. До непрямих форм регулювання можна від-
нести політику держави у фінансовій, бюджетній та 
податковій сфері. Умовами, передбаченими Угодою 
щодо членства України у СОТ та положеннями Уго-
ди про Асоціацію з ЄС, непрямі методи державного 
регулювання не заборонені, а саме тому їх активіза-
ція є важливою для підвищення рівня економічної 
безпеки галузі. 

Звичайно, основу організаційно-економічного 
механізму функціонування галузі визначають саме 
методи державного регулювання. Проте важливо 
враховувати і методи самоуправління й саморегулю-
вання. Через різноманітність неформальних відно-
син в галузевому функціонуванні їх можна умовно 
розділити на дві групи. До першої групи належать 
позитивні неформальні галузеві відносини, які слу-
гують в перспективі джерелом правотворення, вони 
ґрунтуються на етнічних нормах, відображають со-
лідарність і спільність інтересів. Їх основою є форму-
вання правового поля функціонування цукрової га-
лузі після набуття Україною незалежності. Цей вид 
відносин може переходити в правові норми або ви-
знаватися правом. До другої групи саморегулювання 
будуть віднесені правила і звичаї, які мають негатив-
ний вплив на функціонування галузі. Такі відносини 

відображають протиправні цінності і мотиви в про-
цесі функціонування галузі. Корисливо суб'єктивні, 
егоїстичні інтереси спонукають до вчинення дій всу-
переч цінностям і нормам права. Особливу увагу слід 
приділяти аналізу корупційності правових актів і ті-
ньовій складовій функціонування галузі. 

Висновки. Забезпечення економічної безпе-
ки галузі не можливе без ефективного організа-
ційно-економічного механізму її функціонування. 
Систематизація та структурування елементів орга-
нізаційного-економічного механізму функціонуван-
ня галузі, в контексті якого і забезпечується її еко-
номічна безпека, в подальшому дозволить виробити 
конкретні дії у формі рішень, механізмів, моделей, 
інструментів та програм щодо ефективного функціо-
нування галузей національної економіки, зокрема і 
цукрової галузі України. 
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