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THE ROLE OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM 
IN THE FORMATION OF THE CORPORATE MANAGEMENT  

OF THE PROPERTY COMPLEX OF JSC “UKRAINIAN RAILWAYS”

У статті обґрунтовано організаційно-економічний механізмом управління майновим комп-
лексом, як сукупність організаційних та економічних елементів управління майном компанії, які 
формують систему об’єктів управління, основні прийоми та принципи, які забезпечують ефек-
тивну діяльність майнового комплексу. Організаційно-економічний механізм розглядається як 
сукупність всіх його складових з урахуванням кінцевого результату та циклічного характеру будь-
яких економічних процесів. Основними цілями реалізації організаційно-економічного механізму 
управління майновим комплексом акціонерного товариства є забезпечення зростання обсягів 
виробництва, прибутковості, платоспроможності, підвищення конкурентоспроможності, збалан-
сованості між структурними підрозділами, реалізація інвестиційного потенціалу та досягнення 
ефективної корпоративної структури управління майновим комплексом компанії. Роль організа-
ційно-економічного механізму в формуванні корпоративного управління майновим комплексом 
АТ «Укрзалізниця» полягає в забезпеченні сприятливих організаційних та економічних умов для 
здійснення корпоративної діяльності компанії.

Ключові слова: управління, майновий комплекс, організаційний механізм, економічний меха-
нізм, акціонерне товариство, Укрзалізниця.

В статье обоснован организационно-экономический механизм управления имуществен-
ным комплексом, как совокупность организационных и экономических элементов управления 
имуществом компании, которые формируют систему объектов управления, основные приемы 
и принципы, которые обеспечивают эффективную деятельность имущественного комплекса. 
Организационно-экономический механизм рассматривается как совокупность всех его состав-
ляющих с учетом конечного результата и циклического характера любых экономических про-
цессов. Основными целями реализации организационно-экономического механизма управле-
ния имущественным комплексом акционерного общества является обеспечение роста объемов 
производства, прибыльности, платежеспособности, повышение конкурентоспособности, сбалан-
сированности между структурными подразделениями, реализация инвестиционного потенциала 
и достижения эффективной корпоративной структуры управления имущественным комплексом 
компании. Роль организационно-экономического механизма в формировании корпоративного 
управления имущественным комплексом АО «Укрзализныця» заключается в обеспечении благо-
приятных организационных и экономических условий для осуществления корпоративной дея-
тельности компании.

Ключевые слова: управление, имущественный комплекс, организационный механизм, эконо-
мический механизм, акционерное общество, Укрзализныця.

In today’s conditions, organizational and economic management mechanism is the integration of 
organizational and economic mechanisms, including organizational and economic methods, levers, 
instruments of influence on the managed object. The central element of the organizational mechanism 
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is the management structure, which combines various aspects activities of the company (enterprise) 
(technical, economic, industrial, social), are regulated by internal production relations and achieved a 
stable system of relationships between structural units and employees of the management apparatus. 
Organizational mechanism covers the organization of the structure of the control system (statics) and the 
organization of the process of functioning of the system being operated by (dynamics). The economic 
mechanism consists of the mechanism of internal management, the system of market relations, the sys-
tem of economic influence on the part of the state. Unlike the organizational mechanism that regulates 
organizational relations between elements of the system, the economic mechanism implements a sys-
tem of economic relations in the management process. Taking into account the results of the conducted 
researches to determine the nature and content of the organizational and economic mechanism, we can 
highlight its features (role) in the formation of corporate governance of the property complex. That is, 
the organizational and economic mechanism of management of the property complex is a set of orga-
nizational and economic elements of management of the company's property, which form a system of 
objects of management, the basic techniques and principles that ensure the effective operation of the 
property complex. Organizational and economic mechanism should be considered as a set of all its com-
ponents, taking into account the final result and the cyclic nature of any economic processes. Thus, the 
main role of the organizational and economic mechanism in the formation of corporate management of 
the property complex JSC “Ukrainian railways” is to provide favorable organizational and economic con-
ditions for the implementation of corporate activities of the company. The main objectives of the imple-
mentation of the organizational and economic mechanism of managing the property complex of the 
company is to ensure the growth of volumes of activity, profitability, solvency, increase of competitive-
ness, balance between structural units, the implementation of the investment potential and the achieve-
ment of an effective corporate structure of management of the property complex of the company.

Key words: management, property complex, organizational mechanism, economic mechanism, 
joint-stock company, Ukrainian railways.

Постановка проблеми. З точки зору сучас-
ної теорії управління практично будь-які про-
цеси або явища, що відбуваються в державі, 
суспільстві, економіці в цілому або окремої 
організації здійснюються під впливом функціо-
нування певного виду механізму.

Необхідно зазначити, що в економічних дослі-
дженнях вживаються такі категорії як «механізм 
управління», «господарський механізм», «органі-
заційно-економічний механізм» та інші, що обу-
мовлено наявністю великої кількості визначень і 
трактувань сутності самого механізму.

Перш за все потрібно сказати, що в еко-
номічну науку поняття механізму прийшло 
з технічної сфери, де механізм визначається 
як внутрішній устрій (система ланок) машини, 
приладу, апарата, що приводить їх в дію [1].

З другої половини ХХ століття дослідники-
економісти стали вживати цей термін для опису 
виробничих і соціальних процесів і їх взаємодії, 
при цьому в якості системи ланок, що призво-
дять що-небудь в дію, в економіці, як правило 
виступають різні методи і інструменти, які є 
складовими частинами механізму.

В умовах сьогодення організаційно-еко-
номічний механізм управління являє собою 
інтеграцію організаційного та економічного 
механізмів, що включають в себе організа-
ційно-економічні методи, важелі, інструменти 
впливу на керований об’єкт. Отже, доцільно для 
дослідження ролі організаційно-економічного 
механізму розмежувати його складові у вигляді 
організаційного і економічного механізмів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій літературі можна знайти велику 
кількість визначень щодо організаційно-еко-
номічного механізму, проте необхідно відмі-
тити два основні підходи дослідників до визна-
чення організаційно-економічного механізму. 
Перший – сукупність управлінських методів та 
інструментів, а другий – система управління.

Є.І. Ануфрієва, А.Н. Тридіда, Г. Козаченко, 
І. Булєєв є представниками першого підходу і 
відповідно дають широке трактування органі-
заційно-економічному механізму, вважаючи 
його сукупністю різноманітних процесів, послі-
довностей стану або частин деякої системи, 
порядку визначання економічної діяльності.

Інша група авторів (Є.А. Смірнов, Т.Л. Без-
рукова, Ю.О. Лисенко, П. Єгоров, О.В. Василик, 
О.А. Грішнова, Г.В. Астапова та інші) визначає 
організаційно-економічний механізм як сис-
тему управління.

Зокрема, визначення Ю.О. Лисенка та П. Єго-
рова має макроекономічний характер, вони 
вважають, що організаційно-економічний меха-
нізм – це система формування цілей і стимулів, 
що дозволяє перетворювати в процесі трудової 
діяльності рух матеріальних і духовних потреб 
членів суспільства у рух засобів виробництва 
та його кінцевих результатів, спрямованих на 
задоволення платоспроможного попиту спо-
живачів [2, с. 87].

У той же час О.В. Василик та О.А. Грішнова 
вважають, що організаційно-економічний меха-
нізм – це система елементів організаційного та 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 11

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

економічного впливу на управлінський процес, 
в якій відбувається цілеспрямоване перетво-
рення впливу елементів управління на об’єкт 
управління. До неї входять підсистеми управ-
ління, регулювання, стимулювання, координа-
ції, мотивації тощо [3, с. 22].

Однак процес управління в компанії на сьо-
годні тісно пов’язаний з бізнесом, підприєм-
ницькою діяльністю, що протікає в умовах жор-
сткої конкуренції. Тому для досягнення успіху 
необхідно постійно вдосконалювати систему 
управління бізнес-процесами, забезпечуючи 
швидке реагування на зміни бізнес-серед-
овища, знаходити неординарні рішення відпо-
відно до зміни ситуації і координації діяльності 
всіх бізнес-процесів компанії.

Таким чином необхідно визначити головні 
і змістовні характеристики терміну «органі-
заційно-економічний механізм управління», 
оскільки він є частиною системи господарю-
вання в конкретний період розвитку націо-
нального господарства будь-якої країни, а 
також являє сукупність двох різнорідних, але 
взаємопов’язаних складових – організаційної 
складової та економічного компонента. 

Метою статті є вивчення ролі організа-
ційно-економічного механізму в формуванні 
корпоративного управління майновим комп-
лексом акціонерного товариства «Українська 
залізниця».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш ніж визначити роль організаційно-еко-
номічного механізму в формуванні корпора-
тивного управління майновим комплексом 
необхідно з’ясувати значення терміну «орга-
нізаційно-економічний механізм» і для цього 
необхідно звернути увагу на положення теорії 
економічних механізмів. У 2007 році Нобелів-
ська премія з економіки була присуджена Лео 
Гурвіцу, Роджеру Майерсону і Еріку Маскіну за 
основний внесок в теорію економічних меха-
нізмів [4] Основні положення теорії економіч-
них механізмів, сформовані нобелівськими 
лауреатами, проаналізовано у статті С.Б. Ізмал-
кова, К.І. Соніна и М.М. Юдкевича [5, с. 6-21]. 

Основним внеском Л. Гурвіца в еконо-
мічну науку є сама концепція економічного 
механізму. Його заслуга полягає в демонстра-
ції необхідності формального моделювання 
передачі інформації в економічних процесах 
в рамках різних завдань. Л. Гурвіц запропону-
вав мову для такого аналізу: ввів поняття меха-
нізму і умови сумісності стимулів, виявив осно-
вні напрямки дослідження механізмів, зокрема 
в рамках дискусії про важливість децентралізо-
ваних механізмів.

Заслугою Р. Майерсона є розробка пробле-
матики оптимальних аукціонів. Першопричи-

ною його досліджень є його ж стаття про опти-
мальні аукціони, написана в 1981 році і яка стала 
класикою економічної науки. Займався він роз-
робкою завдань оптимального складу аукціо-
нів, в тому числі на прикладі вальрасовського 
аукціону.

Щодо внеску Е. Маскіна в теорію економіч-
них механізмів, то необхідно зазначити, що він 
полягає у формулюванні задачі імплементації, 
яка вимагає щоб всі рівноваги, що одержують 
механізми, приводили до бажаної економіч-
ної функції. Він також запропонував конкретні 
механізми, зокрема універсальний механізм 
імплементації.

Необхідно зазначити, що всі ці результати 
є фундаментальним обгрунтуванням теоре-
тичної і практичної значущості теорії дифе-
ренціальних ігор. Сучасна теорія економічних 
інститутів багато в чому базується саме на цих 
основах.

На даний час розвиток теорії економічних 
механізмів триває. В.А. Слєпов, В.К. Бурлачков 
і К.В. Ордов у дослідженні економічних меха-
нізмів виділяють інформаційний і функціональ-
ний підходи [6, с. 2]. 

Розглядаючи питання про невизначеність 
терміна «механізм» в економічних досліджен-
нях, А.Ю. Чаленко виділяє наступні відмінні 
особливості економічного механізму [7]:

– механізм не може існувати без процесу, 
тому що є його складовою частиною і налашто-
ваний на виконання тільки процесних функцій;

– механізм не має власного управління, є як 
би «знерухомленим» і знаходиться в стані очі-
кування управління процесом;

– з’єднання механізму з управлінням пока-
зує внутрішній зміст процесу.

У зв’язку з цим, автор дає наступне визна-
чення економічного механізму – це сукупність 
ресурсів економічного процесу і способів їх 
з’єднання.

Необхідно відмітити, що як ресурси можуть 
розглядатися соціальні, економічні, екологічні 
та технологічні ресурси, які мають відношення 
до конкретного територіальному утворенню, в 
рамках якого здійснюють свою діяльність під-
приємницькі структури (навіть «віртуальний» 
бізнес має, в кінцевому рахунку, територіальну 
прив’язку).

Організаційно-економічний механізм є 
складною та багатогранною економічною 
категорією, яка ще не має однозначного трак-
тування в економічній літературі. Аналіз робіт 
численних авторів показує, що суть «організа-
ційно-економічного механізму» розглядають 
по-різному. 

На сьогодні можна зайти велику кількість 
визначень терміну «організаційно-економіч-
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ний механізм». Так В.О. Федорович пред-
ставляє організаційно-економічний механізм 
управління у вигляді різнорівневої ієрархіч-
ної системи основних взаємопов’язаних між 
собою елементів і їх типових груп, при цьому 
до складу даних елементів крім засобів управ-
лінського впливу, включаються безпосередньо 
самі суб’єкти і об’єкти управління [8, с. 148]. 

Необхідно зазначити, що центральним еле-
ментом організаційного механізму є структура 
управління, за допомогою якої поєднуються 
різні сторони діяльності компанії (підприємства) 
(технічна, економічна, виробнича, соціальна), 
регламентуються внутрішні виробничі зв’язки 
і досягається стійка система взаємовідносин 
між структурними підрозділами і працівниками 
апарату управління. Організаційний механізм 
охоплює організацію структури керуючої сис-
теми (статики) і організацію процесу функціо-
нування системи, якою управляють (динаміки) 
[9, с. 247-254; 10, с. 97-98]. Отже можна зазна-
чити, що структура управління значною мірою 
залежить від дієвості механізму. Вона пред-
ставлена наступними складовими елементами:

правилами, організаційно-правовими нор-
мативами і стандартами, які визначають і регу-
люють структуру управління, обов’язки, права 
і відповідальність органів управління і управ-
лінських працівників, організацію процесу їх 
діяльності;

розподілом робіт між різними виконавцями;
чисельністю працівників в управлінні, мате-

ріальним і моральним стимулюванням їхньої 
праці.

Економічний механізм складається з меха-
нізму внутрішньофірмового управління, сис-
теми ринкових відносин, системи економіч-
ного впливу з боку держави. На відміну від 
організаційного механізму, що регулює орга-
нізаційні відносини між елементами системи 
економічний механізм реалізує систему еконо-
мічних відносин в процесі управління.

Є.І. Ануфрієва вважає, що організаційно-
економічний механізм – це «комплекс мето-
дів, засобів та прийомів, взаємоузгоджених 
та взаємопов’язаних між собою, які слугують 
інструментом реалізації управлінської діяль-
ності в системі підприємств, на основі законо-
давчих актів, що регулюють підприємницьку 
діяльність, планових документів, орієнтованих 
на довгострокову перспективу, а також тактич-
них та оперативних планів, програм, проектів, 
нормативів та нормативних актів, затвердже-
них вищим керівництвом, які спрямовують та 
координують діяльність всіх функціональних 
підрозділів вищезазначеної системи і допома-
гають забезпечити прийнятний рівень її ефек-
тивності, а також система процесів, в основу 

якої покладено принципи, процедури, заходи 
та дії, визначені та затверджені, з метою реалі-
зації стратегічних установок» [11, с. 18].

На думку Г.В. Козаченка, організаційно-еко-
номічний механізм – це інструмент управління, 
що являє собою сукупність управлінських еле-
ментів і способів їхньої організаційної, інфор-
маційної, мотиваційної та правової підтримки, 
шляхом використання яких з урахуванням осо-
бливостей діяльності підприємства забезпечу-
ється досягнення певної мети [12, с. 110].

Поряд з цими дослідженнями існують напра-
цювання науковців, присвячені теоретичним 
аспектам побудови організаційно-економіч-
ного механізму управління діяльністю підпри-
ємств та організацій. Ці питання розглядають 
Г.В. Астапова [13, с. 56-74], Т.Л. Безрукова, 
Н.Ю. Брюховецька, Д.П. Лойко та інші.

Будь-який механізм управління розглядають 
як складову частину системи управління, що 
забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких 
обумовлює результат діяльності об’єкта управ-
ління [14, с. 86].

Отже в організаційно-економічному меха-
нізмі управління:

побудова механізму управління являє 
собою процес моделювання певних умов, «пра-
вил гри» згідно з якими здійснюється управлін-
ський вплив і зворотний зв’язок між суб’єктами 
та об’єктами управління;

зміст елементів механізму управління має 
значну відмінність в залежності від рівня ієрар-
хії суб’єкта управління (національний, регіо-
нальний, рівень керівників організації);

механізм управління є основним елементом 
системи управління, що дозволяє приводити її в 
дію і забезпечувати стабільне функціонування;

механізм управління являє собою сукуп-
ність взаємопов’язаних і взаємодіючих між 
собою елементів: цілей управління, методів, 
інструментів і важелів управління;

механізм управління може бути представ-
лений у вигляді сукупності окремих механізмів 
нижчого рівня, що входять до його складу (пла-
нування, фінансування, управління персона-
лом, ресурсного забезпечення тощо);

робота механізму орієнтована на реалізацію 
функцій управління відповідно до визначених 
принципів, що в кінцевому підсумку дозволяє 
досягати мети управління;

результатом функціонування механізму є 
ефект управління, що визначає поточний стан 
об’єкта щодо якого здійснюється управління.

Сучасне економічне середовище характе-
ризується складністю, інформатизацією соці-
ально-економічних процесів та динамічністю, а 
також у ньому функціонують і взаємодіють без-
ліч економічних систем, тому і організаційно-
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економічних механізмів управління, що забез-
печують розвиток даних систем, також багато.

Необхідно зазначити, що організаційно-еко-
номічний механізм управління не існує в якості 
замкненої системи, а лише як динамічна і від-
крита система, що враховує сукупність вну-
трішніх і зовнішніх факторів управління.

Об’єктом управління виступає діяльність 
майнового комплексу акціонерної компанії, 
тому цілі управління ставляться, безумовно, 
економічні. Стосовно організаційно-економіч-
ного механізму управління діяльністю майно-
вим комплексом компанії економічна складова 
цього механізму полягає не тільки у методах, 
але й у цілях його функціонування. Організа-
ційній складовій надається ширший зміст як 
організації досягнення економічних цілей вза-
галі. Вона не обмежується тільки організацій-
ними методами управління, а містить у собі й 
організаційно-структурні, і соціально-психоло-
гічні, й адміністративні аспекти.

Організаційна складова механізму управ-
ління майновим комплексом акціонерної ком-
панії передбачає оптимальне поєднання зако-
нодавчих та управлінських методів організації 
і регулювання діяльності акціонерної компанії 
щодо майна та їх обґрунтування.

Економічна складова пов’язана з економіч-
ними аспектами реалізації механізму управ-
ління майновим комплексом акціонерного 
товариства. Вона відповідає за фінансове 
забезпечення майнового комплексу компанії, 
розроблення і реалізацію якісного аналізу май-
нового комплексу, усунення ризиків, що вини-
кають в процесі її здійснення, контроль і оцінку 
ефективності управління майновим комплек-
сом акціонерного товариства.

Виділені складові організаційно-економіч-
ного механізму управління майновим комп-
лексом АТ «Укрзалізниця» виконують певні 
функції та доповнюють одна одну. Так утворю-
ється комплексний організаційно-економічний 
механізм управління майновим комплексом 
компанії. Якісне формування розглянутих еле-
ментів і загалом організаційно-економічного 
механізму сприятиме результативнішому 
управлінню майновим комплексом акціонер-
ного товариства «Українська залізниця».

Відповідно до принципів системного підходу 
організаційно-економічний механізм управ-
ління майновим комплексом компанії як сис-
тема повинен мати певну структуру, оскільки 
вона визначає стійкі зв’язки і відносини всере-
дині, основні напрями управлінського впливу, 
що забезпечує цілісність механізму. 

Як і будь-яка система управління, організа-
ційно-економічний механізм управління май-
новим комплексом компанії складається із двох 

підсистем: керуючої та керованої, між якими 
існує діалектичний взаємозв’язок. Майновий 
комплекс акціонерного товариства виступає 
керованою підсистемою, у той же час зміст і 
структуру керуючої підсистеми, яка є основою 
механізму управління, становлять цілі та функ-
ції управління, що потребують детального ана-
лізу й обґрунтування. Необхідно зазначити, що 
функції управління реалізуються через органі-
заційну структуру управління майновим комп-
лексом компанії. Таким чином організаційна 
структура управління майновим комплексом 
компанії є однією з важливих елементів меха-
нізму управління. Організаційна структура впо-
рядковує процес управління, взаємодію ланок, 
встановлює підпорядкованість та розподіляє 
відповідальність.

Об’єктом організаційно-економічного меха-
нізму управління майновим комплексом това-
риства є система економічних відносин, що 
складається в процесі розпорядження майном 
між різними суб’єктами цієї діяльності на різних 
рівнях управління.

Суб’єктами цього механізму виступають 
сторони управління майновим комплексом 
компанії, серед яких вищий орган управління 
товариством, наглядова рада та правління 
товариства, топ-менеджмент тощо.

Зважаючи на результати проведених дослі-
джень щодо визначення сутності та змісту орга-
нізаційно-економічного механізму, можемо 
виділити його роль у формуванні корпора-
тивного управління майновим комплексом 
АТ «Укрзалізниця». Тобто організаційно-еко-
номічний механізмом управління майновим 
комплексом АТ «Укрзалізниця» – це сукуп-
ність організаційних та економічних елемен-
тів управління майном компанії, які формують 
систему об’єктів управління, основні прийоми 
та принципи, які забезпечують ефективну 
діяльність майнового комплексу. Організа-
ційно-економічний механізм слід розглядати як 
сукупність всіх його складових з урахуванням 
кінцевого результату та циклічного характеру 
будь-яких економічних процесів.

Таким чином основна роль організаційно-
економічного механізму в формуванні корпо-
ративного управління майновим комплексом 
АТ «Укрзалізниця» – забезпечити сприятливі 
організаційні та економічні умови для здій-
снення корпоративної діяльності компанії. 

Висновки. Основними цілями реалізації 
організаційно-економічного механізму управ-
ління майновим комплексом акціонерного 
товариства є забезпечення зростання обсягів 
діяльності, прибутковості, платоспроможності, 
підвищення конкурентоспроможності, зба-
лансованості між структурними підрозділами, 
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реалізація інвестиційного потенціалу та досяг-
нення ефективної корпоративної структури 
управління майновим комплексом компанії.

Необхідно зазначити, що важливе місце в 
організаційно-економічному механізмі управ-
ління майновим комплексом компанії займає 
інструментарій реалізації цього механізму. 
Основне завдання інструментарію – забезпе-
чити такі організаційні умови, щоб компанія 
виконувала всі поставлені перед нею еконо-

мічні завдання. У зв’язку з цим у фінансовому 
менеджменті інструментами впливу керуючої 
системи на керовану вважають методи, сти-
мули, важелі, санкції та ресурси.

Отже забезпечення сприятливих організа-
ційних та економічних умов для здійснення 
ефективної майнової діяльності акціонерного 
товариства є метою формування організа-
ційно-економічного механізму управління май-
новим комплексом АТ «Укрзалізниця».
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