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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Нині функціонування підприємств плодо�
овочевої галузі базується на системі управлін�
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THE ORGANIZATIONAL�ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE FUNCTIONING
IN FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY, ITS CONSTITUENT ELEMENTS

У статті представлено організаційно�економічний механізм функціонування підприємств плодоовочевої галузі
в Україні. Запропоновано авторський підхід до його формування, виокремлюючи організаційний та економічний
механізми. Метою статті стало виявлення елементів економічного та організаційного механізмів функціонування
підприємств плодоовочевої галузі як окремих складових господарського механізму. У структурі організаційного
механізму представлено два блоки: динамічний та статичний. Статичний представлений правовою і мотиваційною
складовою. У динамічному виокремлено: методи та функції управління, правила та норми, що циркулюють всере�
дині організації, стратегічне управління та інформаційний блок. У складі економічного механізму функціонування
підприємств плодоовочевої галузі виділено наступні складові: економічні інтереси суб'єктів плодоовочевої галузі;
державні стимули та важелі. Результатом дослідження стало визначення складових елементів організаційно�еконо�
мічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі, яке в подальшому дозволяє більш повно роз�
крити усі складові системи управління суб'єктами господарювання та виявити основні переваги і недоліки. Це допо�
може покращити внутрішньогосподарське управління функціонуванням сільськогосподарських товаровиробників.

In the article the organizational�economic mechanism of enterprise functioning in Ukrainian horticultural industry
is represented. The author suggests his own approach to the formation of this mechanism, defining organizational and
economic mechanisms. The aim of the article is the detention of the elements of economic and organizational mechanisms
in the enterprises of the horticultural sector as separate components of the economic mechanism. Two blocks, the dynamic
block and the static one, are represented in the structure of the mechanism. The static block is introducedas a legal and
motivational component. Methods and management functions, rules and norms circulating within the organization,
strategic management and information units are singled out in the dynamic block. The following elements were identified
in functioning of enterprises within fruit and vegetable industry, in their economic mechanisms: the economic interests
of subjects in fruit and vegetable industry; government incentives and levers. The result of the study is the determination
of the components of the organizational and economic mechanism of enterprise functioning in the horticultural industry,
which enables fuller disclosure of all the components in management business as well as identification of the main strengths
and weaknesses. It will help to improve farm management of agricultural producers.

Ключові слова: організаційно механізм, економічний механізм, виробництво, функціону�
вання підприємств, державне регулювання.

Key words: organizational mechanism, economic mechanism, production, enterprise functioning,
government regulation.

ня, яка переважно була сформована ще за ра�
дянських часів. В умовах трансформації еконо�
мічних відносин та правових основ діяльності
суб'єктів господарювання, загострення конку�
ренції на внутрішньому і зовнішньому ринках,
швидких змін у потребах споживачів виникає
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нагальна необхідність формування потужного
механізму, який дозволить, з одного боку, по�
долати кризові процеси в діяльності суб'єкта
господарювання, а з другого боку, стати осно�
вою для подальшого ефективного розвитку та
зростання конкурентоспроможності. Однак у
переважної більшості підприємств плодоово�
чевої галузі невідпрацьовані або взагалі від�
сутні інструменти, засоби та методи реалізації
процесів формування організаційно�економі�
чного механізму підприємств плодоовочевої
галузі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення елементів еконо�

мічного та організаційного механізмів функ�
ціонування підприємств плодоовочевої галузі
як окремих складових господарського механі�
зму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розробку організаційних
структур управління підприємств, зокрема,
організаційного механізму внесли такі вчені, як:
І. Ансофф, Л. Базилевич, В. Бобровник, О. Бойко,
Т. Бернс, М. Войнаренко, М. Дороніна, О. Кузь�
мін, В. Кукоба, М. Мартиненко, Д. Міллер,
В. Нижник, В. Пономаренко, Ф. Тейлор, А. Томп�
сон, О. Тридід, Р. Фатхутдінов, Є. Федоров,
Ф. Хміль, А. Чандлер, Л. Чорна, А. Шегда,
З. Шершньова. Дослідженням теоретичних пи�
тань щодо наукового обгрунтування сутності і
структури організаційно�економічного ме�
ханізму управління підприємством займалися
Ю. Путятін, О. Пушкар, О. Тридід, З. Арабянц,
Ільїна, В. Удодов, В. Пономаренко, Е. Яст�
ремська, В. Луцковський та інші. Проблеми
функціонування плодоовочевої галузі дослід�
жували такі науковці, як В. Артиш, Г. Атамась,
О. Березіна, Р. Близький, Л. Дейнеко, В. Кри�
воручка, А. Лисецького, І. Лукінов, Ю. Лузан,
Л. Мармуль, О. Онищенко, П. Саблук, А. Са�
кун, Л. Чернюк та інші вітчизняні вчені. Питан�
ням розвитку та удосконалення організаційно�
економічного механізму діяльності сільсько�
господарських, у тому числі плодоовочевих
підприємств, також присвячені праці вчених�
економістів — П. Саблука, Л. Дончак, В. Ме�
сель�Веселяка, М. Маліка, С. Кваші, В. Андрій�
чука, В. Нелепа, І. Яснолоб та інших. Незважа�
ючи на велику кількість досліджень сьогодні
потребує поглибленого вивчення питання ви�
явлення елементів економічного та організа�
ційного механізмів як окремих складових гос�
подарського механізму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Існують різні підходи до формування орга�
нізаційно�економічного механізму. Один із них
розглядає організаційно�економічний ме�
ханізм як дві окремі підсистеми в структурі гос�
подарського механізму.

Організаційний механізм передбачає регла�
ментацію виконання функцій управління, що
сприяє формуванню потенціалу підприємства.

Організаційний механізм, на нашу думку,
включає методи та функції управління, органі�
заційні процеси, правила та норми, що цирку�
люють всередині організації.

Організаційний механізм функціонування
підприємств плодоовочевої галузі дозволяє ви�
окремити такі завдання, які повинні вирішува�
тись під час ефективного функціонування
підприємства плодоовочевої галузі:

— управління стратегічним розвитком;
— управління перспективним розвитком

інноваційно�наукового потенціалу;
— управління доступом до інформаційних

ресурсів;
— управління організаційно�виробничою

структурою.
Серед блоків організаційного механізму

Бойко О.Б. виокремлює статичні і динамічні. До
статичних блоків можна віднести правовий і
мотиваційний, оскільки вони забезпечують
інструментарій роботи механізму [2].

У динамічному блоці організаційного меха�
нізму функціонування підприємств плодоово�
чевої галузі виділимо: методи та функції управ�
ління, правила та норми, що циркулюють все�
редині організації, стратегічне управління та
інформаційний блок (рис. 1).

Мотиваційний блок забезпечує механізм
зацікавленості працівників у досягненні макси�
мальних економічних і соціальних результатів
діяльності підприємства. Поняття мотивації
означає всю сукупність чинників, механізмів і
процесів, які забезпечують виникнення у лю�
дей прагнення до досягнення життєво необхі�
дних цілей, припускає активність у мінливому
середовищі і вимагає ситуативної реакції. У
процесі ситуативного розвитку мотивації оці�
нюється можливість і визначається спосіб до�
сягнення необхідного результату. Таким чи�
ном, мотиваційний блок слід розглядати як впо�
рядковану сукупність мотивів досягнення кон�
курентоспроможності підприємства.

Правовий блок включає усю сукупність пра�
вових нормативів і стандартів, що визначають
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та регулюють діяльність як усередині органі�
зації, так і її зовнішні зв'язки з державою, по�
стачальниками та замовниками.

Згідно з теорією менеджменту в організа�
ційному механізмі виділимо п'ять основних
функцій:

1) планування;
2) організування;
3) мотивування;
4) контролювання;
5) регулювання.
З метою досягнення поставленої мети су�

купність усіх способів та прийомів впливу на
об'єкт управління визначимо як методи управ�
ління. До організаційного механізму входять
адміністративні та соціально�психологічні.
Економічні методи управління є складовою
економічного механізму.

Важливою складовою організаційного ме�
ханізму функціонування підприємств плодо�
овочевої галузі є правила та норми всередині
підприємства, які визначені самим суб'єктом
господарювання. Частина із них відображаєть�
ся в установчих документах: у статуті, наказі
про обліку політику тощо.

Стратегічне управління організаційного
механізму функціонування підприємств плодо�
овочевої галузі передбачає розробку і обгрун�
тування заходів і планів досягнення поставле�
них завдань, відповідно до мети з урахуванням
усіх наявних ресурсів, майбутнього потенціа�
лу, а також виробничо�збутових можливостей.

Інформаційний блок включає забезпечення
різного роду управлінською інформацією. На�
явність надійної ділової інформації дає мож�
ливість швидко приймати фінансові та ко�

мерційні рішення, які забезпечують максиміза�
цію прибутку.

Організаційний механізм управління функ�
ціонування підприємств плодоовочевої галузі
забезпечує взаємозв'язок і взаємодію між усі�
ма без винятку підрозділами суб'єкта господа�
рювання, різними напрямками його діяльності.
У результаті успішної роботи усіх складових
механізму та функціональних підрозділів варто
очікувати на отримання синергічного ефекту.

Як складовий елемент господарського ме�
ханізму, що включає економічні стимули (дер�
жавні економічні стимули виробництва й мате�
ріальні стимули праці) та важелі (планування,
госпрозрахунок, фінансування, умови реалі�
зації продукції, виробничо�технічне обслуго�
вування, умови господарювання, різні ліміти,
собівартість продукції, рентабельність вироб�
ництва тощо) розглядається економічний ме�
ханізм [4, с. 81].

Ільницька Г.Я. вважає, що економічний ме�
ханізм включає економічні методи, способи,
форми та інструменти впливу на економічні
відносини і процеси [5].

Дончак Л.Г. до внутрішнього економічного
механізму відносить нормування, ціноутворен�
ня, планування, облік та контроль, підведення
підсумків діяльності, стимулювання та мате�
ріальну відповідальність [3, c. 15].

На основі опрацьованих джерел та прове�
дених досліджень пропонуємо у складі еконо�
мічного механізму функціонування підпри�
ємств плодоовочевої галузі виділити наступні
складові:

— економічні інтереси суб'єктів плодоово�
чевої галузі;
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Рис. 1. Блоки організаційного механізму
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— державні стимули та важелі.
До важелів можна віднести: регулювання,

планування, госпрозрахунок, умови реалізації
продукції, виробничо�технічне обслуговуван�
ня, умови господарювання, різні ліміти, со�
бівартість продукції, рентабельність виробниц�
тва, ціноутворення.

Державні стимули включають: фінансуван�
ня, державне замовлення, субсидії, пільгове
кредитування сільськогосподарських підпри�
ємств, лізинг.

Деpжaвне pегулювaння pинку oвoчiв, з
тoчки зopу A. Caкун, мaє здiйcнювaтиcь шля�
хoм:

— cеpтифiкaцiї пocлуг щoдo збеpiгaння
oвoчiв i пpoдуктiв їх пеpеpoбки;

— здiйcнення митнo�тapифнoї тa цiнoвoї
пoлiтики, впpoвaдження мехaнiзмiв деpжaвних
зacтaвних зaкупiвель i cтpaхувaння pизикiв
cуб'єктiв oвoчевoгo pинку, фiнaнcoвoї пiд�
тpимки нaукoвo�cелекцiйнoї poбoти;

— зaлучення кoштiв iнвеcтopiв у зpoшення
тa cучacну нoвiтню технiку, щo зaбезпечить
ефективне виpoщувaння виcoкopентaбельних
ciльcькoгocпoдapcьких культуp тa дoтpимaння
унiкaльнoї технoлoгiї виpoщувaння;

— пеpегляду мехaнiзму цiнoутвopення й
уcунення диcпapитету цiн нa пpoмиcлoву i
ciльcькoгocпoдapcьку пpoдукцiю, poзpoбки
piзнoгo piвня пpoгнoзiв збaлaнcoвaнoгo poз�
витку теpитopiaльнoгo тa гaлузевoгo виpoб�
ництвa, в тoму чиcлi пеpеpoбнoгo;

— cтвopення aгpoпpoмиcлoвих acoцiaцiй,
oптoвих pинкiв, бipж, кoнcaлтингoвих центpiв;

— poзвитку i пiдтpимки феpмеpcтвa;
— змiцнення i poзшиpення cклaдcькoгo хo�

лoдильнoгo гocпoдapcтвa, нacaмпеpед у мicцях
виpoбництвa oвoчiв тoщo [6].

Важливою складовою економічного механі�
зму є ціноутворення. Близький Р.С. зазначає, що
у сучасних умовах господарювання та фінансо�
во�економічної кризи ціна і витрати на продук�
цію сільськогосподарського виробництва
відіграють вирішальну роль у процесі формуван�
ня цін на макро� та мікроекономічному рівнях
[1, c. 148]. Нині український виробник не має
можливості спрогнозувати ціну на продукцію
АПК, оскільки не існує доступних систем
підтримки та прийняття рішень на ринку овочі�
вництва щодо даного питання. Ціна на сільгос�
ппродукцію формується під впливом взаємодії
зовнішніх та внутрішніх факторів (рис. 2).

Серед основних форм державного регулю�
вання цін у галузі виробництва плодоовочевої
продукції можна назвати:

— тотальне заморожування цін;
— встановлення фіксованих цін;
— встановлення меж росту цін;
— встановлення граничної норми рента�

бельності;
— встановлення граничних розмірів торгі�

вельних надбавок;
— декларування цін;
— встановлення рекомендованих цін;
— встановлення паритетних цін.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМКУ
Запропонований у статті підхід до визна�

чення складових елементів організаційно�
економічного механізму функціонування
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Рис. 2. Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу ціноутворення

Джерело: [1, c. 249].
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підприємств плодоовочевої галузі дозволяє
більш повно розкрити усі складові системи
управління суб'єктами господарювання та ви�
явити основні переваги та недоліки. Він до�
поможе покращити внутрішньогосподарське
управління функціонуванням сільськогоспо�
дарських товаровиробників. На основі про�
веденого дослідження стає можливим вирі�
шення подальших завдань формування та ре�
алізації організаційно�економічного механі�
зму функціонування підприємств плодоово�
чевої галузі.
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