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Annotation. The article reveals the essence of organizational-economic mechanism complementarity of its compo-
nents and its influence on the formation and functioning of the beef. 

Economic mechanisms defined nature of the economic system as a bridge between its elements – the productive forces 
and production relations and the superstructure (the state, law, policy). 

In the operation of organizational-economic mechanism play important economic laws which express the essential 
objectively necessary economic ties and relationships and completely reflect the fundamental principle of science - knowl-
edge of the objective processes of social development. 

Develop and implement an effective food market, including market beef, which is adapted to the conditions of market 
economy type is not possible without the formation of the organizational-economic mechanism that determines the 
balance of certain industries.

The study determined that the lack of actual system combining harmonious instruments and tools is a major cause 
imperfections organizational and economic mechanism to ensure the effective development of the field of animal 
husbandry, which should be fully elaborated in view of the situation in the agricultural sector, needs and challenges of 
society and global trends. 

Therefore, the formation of organizational and economic tools and instruments that will ensure the development 
of agriculture and animal husbandry industry, particularly at this stage should be aimed at maximizing the use of the 
resource potential.
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СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ  
І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ

Розкрито сутність організаційно-економічного механізму, компліментарність його складових та 
визначено вплив на формування і функціонування ринку яловичини.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Розвиток світової економічної системи, як відзначають вітчизняні і зарубіжні 
науковці, та його вектори багато в чому залежать від організаційної структури економіки та важелів 
впливу, що являють собою її механізми. Різні підходи до розуміння власне економічної системи та, 
відповідно, організаційної структури зумовило різні трактування щодо сутності організаційно-еконо-
мічного механізму формування і функціонування ринку продовольства та, зокрема, яловичини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. 
В  економічній енциклопедії «механізм – це сукупність процесів, прийомів, методів, підходів, здій-
снення певних дій задля досягнення мети» [1]. Провідні вчені визначають організаційний та еконо-
мічний механізми складовими господарського механізму, які ефективно діють тільки в системі. 
Зокрема, В. Г. Андрійчук, О. В. Крисальний, В. Я. Месель-Веселяк, О. М. Могильний та інші зазначали, 
що економічний механізм являє собою систему взаємопов’язаних планових та економічних форм і 
методів управлінського впливу, організації і стимулюючого впливу на виробництво, які позначаються 
на пропорційності інтенсивного розвитку аграрного виробництва та інших галузей АПК. Ці ж автори 
вважають, що основними ланками господарського механізму є планування, економічне стимулювання 
виробництва, фінансування та кредитування, ціноутворення, організація. 

Формулювання цілей статті: розкрити та обґрунтувати сутність організаційно-економічного 
механізму і здійснити оцінку основних його складових впливу при формуванні та функціонуванні 
ринку яловичини.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічним механізмом визначено суть господар-
ської системи як сполучної ланки між її елементами – продуктивними силами, виробничими відноси-
нами та надбудовою (держава, право, політика). У функціонуванні організаційно-економічного меха-
нізму важливе значення відіграють економічні закони, які виражають сутнісні, об’єктивно необхідні 
економічні зв’язки і відносини та найбільш повно відображають фундаментальний принцип науки – 
пізнання об’єктивних процесів розвитку суспільства.
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Вченими по-різному трактується зміст і визначається роль та функціональне призначення еконо-
мічного механізму, його значення у процесах формування стратегічних напрямків розвитку і функ-
ціонування ринку продовольства та місце серед інших механізмів, що чинять регулюючий вплив на 
аграрні відносини. Перші з них виділяють його як самостійну економічну категорію; другі розуміють 
економічний механізм ширшим поняттям, ніж господарський механізм; треті вважають його однією зі 
складових частин господарського механізму.

На нашу думку, висновок про те, що економічний механізм є ширшим поняттям, ніж госпо-
дарський, зроблений не зовсім об’єктивно. Господарський механізм є системою взаємопов’язаних 
планових і економічних методів, організаційних форм, правових нормативів та інших засобів досяг-
нення мети і реалізації завдань державної аграрної політики [2], адже господарський механізм – це ціла 
система відповідних важелів, до якої входять і економічні, а оскільки часткове не може бути більшим, 
ніж загальне, то господарський механізм не може бути складовою частиною економічного механізму.

На думку Т. Л. Мостенської, визначення «економічний механізм», «господарський механізм» та 
«економічна політика» не співпадають. З точки зору автора, економічний механізм – це окрема еконо-
мічна категорія, один із багатьох елементів економічної теорії. Це механізм реалізації економічної 
політики держави, який за допомогою використання державних важелів регулювання спрямовує дію 
ринкових законів у необхідному для держави напрямі, механізм взаємо дії державного регулювання та 
ринкових законів, який працює на досягнення поставлених стратегічних цілей і є тактичним засобом 
досягнення цих цілей [3].

Досить ємне за змістом визначення економічного механізму І.  І.  Лукінова, який зазначає, що 
він являє собою складну сукупність регуляторів, за допомогою яких реалізуються складові загаль-
нодержавної і ринкової політики – монетарної, валютної, цінової, фінансової, банківсько-кредитної, 
платіжної, страхової, митної, бюджетної, податкової тощо. У свою чергу, механізм – це послідовність 
взаємопов’язаних дій окремих елементів, узгоджених з наявною сукупністю засобів і регламентуючих 
методів, що забезпечує перетворення вихідних рішень у результат [4].

Узагальнюючи вищевказане, варто зауважити, що господарський механізм в аграрній сфері є 
сукупністю взаємозалежних економічних структурних формувань, форм та методів здійснення госпо-
дарської діяльності, важелів та методів регулюючого впливу, які сприяють відтворювальному процесу 
в аграрній сфері. Тобто, у змісті механізму господарювання відбиваються риси кожного об’єкта управ-
ління, спосіб і форми його організації, роль і місце в економічній системі, характер економічних зв’язків 
у господарському обороті і специфіка технології виробництва.

Наразі потрібно відмітити, що інституційні перетворення в галузях, які є основою розвитку 
держави, здійснюються в результаті функціонування господарюючих суб’єктів і спрямованої полі-
тики. Враховуючи те, що сільське населення становить майже 30%, згідно з даними останнього пере-
пису, розвиток галузей сільського господарства, в тому числі і скотарства, даватиме потужний імпульс 
інституційним перетворенням у державі. Отже, ідея держави з формування соціально прийнятного 
«господарського порядку» в сільській місцевості не можлива без формування організаційно-еконо-
мічного механізму розвитку сільськогосподарського виробництва, зокрема, галузі скотарства, який 
може відбуватися під впливом економічної політики держави. Останнє не означає активне втручання в 
процес господарської діяльності, хоча економічна політика не може обходитись без нього. Однак воно 
може бути мінімізоване (точніше оптимізоване), якщо політика встановлення правил проводиться 
послідовно і комплексно, адже збої в господарських процесах відбуваються або через зовнішній вплив, 
який ринкова система України не може вирішити і тоді виникає потреба втручання держави, або у 
випадку ефективності власне самого організаційно-економічного механізму. 

Саму нову ідею організаційно-економічного механізму було сформульовано Роджером Майер-
соном, Лео (Леонідом) Гурвіцем та Еріком Маскіним, яким 2007 року було присуджено Нобелівську 
премію з економіки за «…основоположний внесок у теорію економічних механізмів».

За Лео Гурвіцом, організаційно-економічним механізмом задається множина вибору суб’єктів 
економічної взаємодії, кожен з яких узгоджується з певним результатом. Зважаючи на це, механізм 
забезпечує формування системи стимулюючого впливу та наближається до поняття «економічний 
інститут». Цим вчений робить спробу здійснити формалізацію поняття інституту із застосуванням 
поняття організаційно-економічного механізму і усунути розрив між інституційною теорією та теорією 
організаційно-економічного механізму. Проте інститут не може являти собою окремий механізм [5]. 

Узагальнюючи вищевказане, вважаємо, що організаційно-економічний механізм по своїй суті 
є синтезом організаційних та економічних інструментів. При цьому дані інструменти за значенням 
одночасно «конфліктні» та взаємопов’язані. Фактично організаційні інструменти визначають якісні та 
кількісні параметри виробництва, обміну та споживання продукції, що є сферою економіки. З другого 
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боку, економічні взаємовідносини та економічні параметри, що складаються на ринку, є стимулами і 
впливають на формування певного «організаційного каркасу» та його конструкцію.

Найважливішою сферою національної економіки і суспільного розвитку є агропромислове вироб-
ництво, що має історично важливе значення для суспільства. Тому подальший його розвиток доцільно 
розглядати з позицій організаційно-економічного забезпечення. Задоволення соціально-економічних 
потреб населення, розвиток економіки держави значною мірою залежать від конкретного розвитку 
агропромислового виробництва, системоутворювальну роль у забезпеченні якого відіграють організа-
ційні та економічні важелі та інструменти.

Формування і функціонування ефективного ринку продовольства, зокрема ринку яловичини, 
який є адаптованим до умов економіки ринкового типу, є неможливим без формування відповідного 
організаційно-економічного механізму, який зумовлює збалансованість розвитку окремих галузей. 
Рівень динаміки розвитку ринку є свідченням того, що потреба в такому механізмі все більш зростає, 
так як послаблення державного регулювання зумовлює посилення диспаритетності відносин і на 
ринку, що становить одну з причин зменшення обсягів виробництва яловичини, погіршення забез-
печення населення, зниження рівня його життя. Через це ринок продовольства і АПК залишаються 
затратними, державними і руйнівними для зовнішнього середовища. Сучасний стан зумовлює потребу 
пошуку шляхів виходу з кризового стану і розробки такого господарського механізму, який сприятиме 
виробництву конкурентоздатної продукції як за рівнем якості, так і за рівнем витрат.

Синтезуючи методологічні підходи ордолібералістів, вчених-неоінституціалістів та вітчизняних 
вчених щодо розуміння побудови організаційно-економічної системи, сформовано наступну схему 
організаційно-економічного механізму розвитку виробництва продукції скотарс тва (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Схема дії організаційно-економічного механізму розвитку  

виробництва продукції скотарства 
Джерело: досліджено і адаптовано на основі [6]. 
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Джерело: досліджено і адаптовано на основі [6].
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Отже, формування основних засад організаційно-економічного механізму в тваринництві забез-
печується за допомогою двох рівнів: «зверху» – державними органами влади (Міністерством аграрної 
політики України та продовольства і відповідними департаментами, санітарно-епідеміологічною і 
карантинною службами та іншими), центральними і регіональними законодавчими та виконавчими 
органами влади і «знизу»  виробниками яловичини, переробними підприємствами, експортерами та 
імпортерами, споживачами та їх асоціаціями.

Таким чином, сформувавши та розглянувши організаційно-економічний механізм розвитку 
виробництва м’яса ВРХ, необхідно зробити висновок про багаторівневість гіпотетичних механізмів, 
що забезпечують розвиток галузі. Фактично дані механізми можуть формуватися як на стадії «правил» 
гри, на ринковій стадії, так і на мікроекономічній стадії під впливом фіскальної політики на доходи 
населення (споживачів), експортерів та імпортерів продукції, виробників продукції та переробних 
підприємств. При цьому тією чи іншою мірою держава має повний доступ та можливості до стиму-
лювання, формування і регулювання кожного з механізмів на рівні формування правил гри на ринку, 
формування ринкових параметрів, виробничому (мікроекономічному) рівні. 

У процесі дослідження визначено, що відсутність на сучасному етапі системного гармонійного 
поєднання важелів та інструментів є основною причиною недосконалості організаційно-економічного 
механізму забезпечення ефективного розвитку галузі скотарства, який повинен повністю удоскона-
люватися з урахуванням стану справ в аграрному секторі, потреб і викликів суспільства та світових 
тенденцій. Тому формування системи організаційних і економічних важелів, інструментів, що забез-
печать розвиток сільського господарства, та галузі скотарства зокрема, на сучасному етапі має бути 
спрямовано на максимальне використання потенціалу України, де є багато невикористаних резервів 
(табл. 1).

Таблиця 1
Споживання основних продуктів харчування тваринного 

походження на одну особу в рік, кг

Продукти 

Науково 
обґрун-
тована 
норма

Фактичне 
споживання Відхилення, + / -

1990 р. 2012 р.
1990 р. до науко-
во обґрунтованої 

норми

2012 р. до науко-
во обґрунтованої 

норми

2012 р. до 
1990 р.

М’ясо і м’ясопродукти 80,0 68,0 52,1 - 12,0 - 27,9 - 15,9
в т. ч.: яловичина і телятина 19,5 34,6 9,0 + 15,1 - 10,5 - 25,6
Джерело: власні дослідження.

Раціональні норми споживання, визначені МОЗ України, 2012 року були забезпечені по м’ясу 
тільки на 65%, в тому числі по яловичині – на 46,1%, що в цілому негативно впливає на забезпечення 
раціонального харчування та здоров’я нації. Тобто, дані показники свідчать, що за сучасного стану 
організаційно-економічного забезпечення ще не створено передумов для використання аграрного 
потенціалу на рівні, який мав місце до 1990 року.

Якщо враховувати те, що у наступні 30-50 років у світі необхідно додатково нагодувати 2,5-3 млрд 
осіб (за даними ООН) і суттєво поліпшити харчування ще такої ж кількості людей, то Україна повинна 
відігравати важливу роль. Тому, на нашу думку, резерви слід шукати, передусім, на основі застосу-
вання системних важелів та інструментів, які створять сприятливі умови для розвитку агропромис-
лового виробництва, зокрема продукції тваринного походження. Таким чином, системне управління 
такими складними об’єктами як аграрний сектор України та його складові має спиратися на відповідну 
методологію, де головним методом стає системна декомпозиція початкового завдання формування і 
реалізації відповідних організаційно-економічних механізмів, які повинні мати послідовний та гармо-
нійний характер.

Використовуючи методологічні засади оцінювання ефективності складових організаційно-
економічного механізму, нами здійснена оцінка 12-ти основних його складових з урахуванням синер-
гетичного ефекту на базі визначених критеріїв оцінки кожної складової механізму забезпечення 
розвитку галузі скотарства (в основному умови створено, недостатній рівень забезпечення, умови 
в основному не створено). При цьому по кожній складовій механізму визначено перелік основ них 
невирішених питань, які враховувалися як понижувальні фактори від максимальної оцінки 10 балів 
(табл. 2).
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Таблиця 2
Оцінка ефективності функціонування складових 

організаційно-економічного механізму розвитку галузі скотарства
Організаційні компоненти Економічні компоненти

1 2
1. Інфраструктура ринку яловичини [4]:

– нерозвиненість біржової торгівлі, яка не стала 
прозорим середовищем для формування цін;

– недостатність підтримки щодо створення оптових 
ринків, аукціонів живої худоби;

– затримування процесу адаптації стандартів на сіль-
ськогосподарську продукцію і продовольчі товари 
відповідно до вимог міжнародних організацій;

– не створено умов для розвитку заготівельно-збутової 
діяльності на принципах кооперації;

– не створено надійних обмежувачів для недопущення 
імпорту неякісної тваринницької продукції;

– не організовано систему надання комплексу послуг для 
дрібних сільгоспвиробників (переробка, транспорт, 
зберігання)

1. Інвестиційно-інноваційний розвиток [6]:
– відсутність державних гарантій для залучення 

іноземних інвестицій;
– не створено сприятливі умови для залучення 

інвестицій через встановлення спеціального 
режиму інвестиційної діяльності;

– скоротилася кредитна підтримка інвестиційної 
діяльності;

– податкова політика не виконує стимулюючої 
функції

2. Виробничо-технологічний процес [5]:
– неможливість застосування інтенсивних і ресурсозбе-

рігаючих технологій у дрібнотоварних підприємствах 
(особистих селянських господарствах);

– неможливість застосування комплексної механізації та 
автоматизації у дрібних господарствах;

– низький рівень організації селекційно-племінної 
роботи;

– не сформовані сприятливі умови для створення і 
розвитку інтегрованих підприємств і об’єднань;

– втрата сільгоспвиробниками контрольних пакетів 
акцій у переробних підприємствах

2. Кредитування та банківські послуги [5]:
– недостатність заставної бази для залучення 

кредитів;
– недоступність мікрокредитів для особистих 

селянських господарств;
– відсутність іпотечного кредитування;
– відсутність єдиної стандартизованої системи 

оцінки майна;
– відсутність гарантій держави важливих загаль-

нодержавних інвестиційних проектів

3. Нормативно-правове забезпечення  
діяльності галузі [5]:

– недосконалість законодавчої регулювальної бази;
– не створено відповідних умов для спрощеного порядку 

реєстрації підприємництва в галузі;
– відсутня розробка прогнозів індикативних параметрів 

розвитку м’ясного підкомплексу;
– не створені умови впровадження державних програм 

розвитку галузі

3. Страхування сільськогосподарських  
ризиків [5]:

– відсутність механізмів взаємного страхування;
– недосконале законодавче забезпечення з враху-

ванням специфіки страхування сільськогоспо-
дарських ризиків;

– недосконала інфраструктура сільськогосподар-
ського страхування;

– неконтрольоване встановлення вартості стра-
хових послуг;

– відсутність статистичних досліджень сільсько-
господарського страхування

4. Матеріально-технічне забезпечення [8]:
– не створено систему технічного забезпечення галузі 

вітчизняною конкурентною технікою і обладнанням;
– недосконалість програм часткового здешевлення 

вартості обладнання та інших ресурсів

4. Цінове регулювання [3]:
– недостатнє врегулювання питання паритету цін 

на сільськогосподарську продукцію і ресурси 
промисловості;

– відсутність субвенцій малозабезпеченим 
верствам населення для купівлі продовольчих 
товарів;

– недосконалість державної системи моніторингу 
і системи цін;

– недостатнє забезпечення фінансових і товарних 
інтервенцій;

– відсутність умов для оптимального співвідно-
шення ціни і якості продукції;

– недостатня сума дотацій на виробництво 
молока і м’яса ВРХ;

– відсутня система мінімальних цін
5. Система державного контролю та логістики [6]:

– не визначено єдиного органу та контролю за якістю 
м’ясної продукції відповідно до рекомендацій СОТ і 
ЄС;

– відсутня підтримка створення сучасних державних 
лабораторій та контролю за якістю продукції;

– не сформована інфраструктура митного і технічного 
контролю за якістю;

– не визначено тарифи на логістичні послуги

5. Митно-тарифне регулювання [7]:
– недосконала система митного контролю 

(потребує розширення мережі);
– недостатньо вирішується питання щодо ство-

рення вільних режимів торгівлі з країнами ЄС, 
СНД та іншими державами;

– потреба в удосконаленні митно-тариф-
ного і нетарифного регулювання експортно-
імпортних операцій з урахуванням вимог СОТ
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Продовження табл. 1.
1 2

6. Розвиток сільськогосподарської  
обслуговуючої кооперації [7]:

– не визначено статус неприбутковості обслуговуючих 
кооперативів і порядок адміністрування їх оподатку-
вання як принципового елементу ефективної діяльності;

– відсутність державної підтримки розвитку, особливо в 
організації заготівельно-збутової діяльності;

– не розв’язання проблем відновлення ролі «Укооп-
спілки» в заготівельній та переробній діяльності, 
розширення видів послуг

6. Оподаткування [8]:
– постійні зміни порядку справляння фіксова-

ного податку та податку на додану вартість;
– відсутнє податкове стимулювання інвести-

ційно-інноваційних проектів

Джерело: адаптовано на основі [7].

При оцінці даного механізму встановлено, що зі 120 максимально можливих балів загальна оцінка 
механізму оцінюється у 69, або рівень організаційно-економічного забезпечення розвитку галузі стано-
вить лише 57,5%, у тому числі за організаційними складовими – 50,7%, економічними – 49,3%. Отже, 
така оцінка дає можливість виявити неефективні складові механізму, рівень гармонізації всіх складових 
(наприклад, виробничо-технологічний процес → цінове регулювання → кредитування → страхування та 
ін.), розробити та здійснювати на цій базі систему заходів, що забезпечать підвищення загальної ефек-
тивності організаційно-економічного механізму, де всі складові й інструменти повинні найбільш гармо-
нійно поєднуватися та доповнювати один одного.

При оцінці основних складових організаційно-економічного механізму особливу увагу необхідно 
приділяти методологічним аспектам сільського розвитку, де агропромислове виробництво, зокрема 
виробництво м’ясної продукції, займало би домінуюче місце.

Висновок. За умов глобалізації економіки дедалі більшого значення набуває створення такого 
компонента організаційно-економічного механізму як кооперативне обслуговування на мікрорівнях. 
За допомогою цього елемента забезпечується рівний доступ виробників м’ясомолочної продукції до 
внутрішнього і зовнішнього ринків, захист інтересів всіх учасників кооперації. Обслуговуючі коопе-
ративи слід розглядати і як засіб розбудови ефективних партнерських відносин, і як реальну можли-
вість справедливо перерозподілити доходи між учасниками на всіх етапах виробництва та реалізації 
продукції, де найбільш незахищеними залишаються сільгоспвиробники. Удосконалення цієї складової 
механізму дає можливість суттєво підвищувати конкурентоспроможність виробленої продукції та 
економічну захищеність виробників.

Серед важливих факторів розвитку галузі скотарства є створення умов для формування необхід-
ного ресурсного потенціалу, де простежується стійка тенденція до зменшення основного капіталу. Однією 
з найважливіших умов формування матеріально-технічної бази залишається інноваційно-інвестиційне 
забезпечення. Ця проблема особливо загострюється у зв’язку із членством України в СОТ, інтеграцією до 
ЄС, розширенням участі держави на світовому ринку продовольства, де без забезпечення конкурентних 
переваг наша країна не може реалізувати свій аграрний потенціал.
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Аннотация. Раскрыта сущность организационно-экономического механизма, комплиментарность его 
составляющих и определено его влияние на формирование и функционирование рынка говядины.
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