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Стаття націлена на висвітлення теоретичних аспектів організаційноекономічного механізму державного 
регулювання галузі. Розглянуто наукові підходи та запропоновано власний щодо трактування сутності ана-
лізованого поняття. Виявлено та охарактеризовано основні складові вказаного механізму, представлено мо-
дель його дії, можливий варіант оцінки ефективності функціонування.
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сударственного регулирования отрасли. Рассмотрены научные подходы и предложен собственный относи-
тельно трактования сущности анализируемого понятия. Выявлены и охарактеризованы основные составляю-
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функционирования.

Ключевые слова: организационноэкономический механизм государственного регулирования отрасли, 
составляющие, модель действия, вариант оценки, эффективность функционирование, угольная отрасль.

Grishchuk S.V. THE ESSENCE OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STATE 
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The article is aimed at highlighting the theoretical aspects of the organizational and economic mechanism of 
state regulation of industry. The scientific approaches are considered and the own in relation to the interpretation of 
the essence of the analyzed concept is proposed. The main components of the mentioned mechanism are revealed 
and characterized, the model of its operation is presented, the variant of an estimation of efficiency of functioning is 
presented.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими нау-
ковими чи практичними завданнями. 
В сучасних нестабільних ринкових умовах 
ефективність та конкурентоспроможність 
функціонування галузей промисловості у 
великій мірі визначається станом організа-
ційноекономічним механізмом державного 
регулювання. Особливо це стосується вугіль-
ної галузі з огляду на сучасні трансформації 
в паливноенергетичному комплексі, через 
практичну потребу постійного контролю дотри-
мання безпеки роботи підприємств, необхід-
ність соціального та медичного захисту пра-
цівників, необхідність оновлення інвестицій в 
обладнання тощо. В рамках наукового забез-
печення проблеми існує необхідність форму-
лювання новітніх підходів, які б дозволяли 
більш системно та комплексно розглядати 
сучасний стан розвитку галузевого організа-
ційноекономічного механізму державного 

регулювання. Все це обумовлює актуальність 
вивчення концептуальних аспектів сутності 
поняття організаційноекономічного меха-
нізму державного регулювання галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання сутності та характеристики орга-
нізаційноекономічного механізму держав-
ного регулювання галузі розглядалося низкою 
вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема, 
Р.А. Аміровим, Н.Б. Антоновою, О.Б. Хорошко, 
А.А. Аюповим, Н.О. Бєліковою, В.Р. Боєвим, 
В.М. Гриньовою, М.М. Новіковою, Л.І. Дід-
ківською, В.С. Кушнірук, О.Ю. Єрмаковим, 
О.В. Шебаніною, О. Чечелем тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В наукових колах розгля-
даються різні підходи до трактування сутності 
поняття організаційноекономічного механізму 
державного регулювання галузі, але відсут-
ній універсальний погляд на проблему. Що 
обумовлює необхідність розроблення такого 
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трактування, яке б враховувала елементну, 
цільову, функціональну, процесну складові. 
Також актуальним є науковометодологічне 
обґрунтування підходу до оцінки характеру дії 
організаційноекономічного механізму держав-
ного регулювання вугільної галузі. 

Ціль дослідження – характеристика та 
систематизація концептуальних аспектів 
сутності поняття організаційноекономічного 
механізму державного регулювання галузі.

Виклад основного матеріалу. В наукових 
колах рідко можна зустріти повне трактування 
цього поняття. Переважно розглядаються 
тлумачення таких понять, як механізм, органі-
заційноекономічний механізм. 

Як свідчить вивчення більшості наукових 
праць, використання поняття «механізм» 
запозичене з механіки. Теоретики механіки 
вважали, що механізм (в перекладі з грецького 
«машина») є сукупністю тіл, які здійснюють 
необхідні потрібні рухи, які рухомо пов'язані 
та стикаються між собою [20]. Є ще одне 
більш розширене трактування цього поняття 
в даному контексті. А саме, теорією механіки 
визначається, що механізм представлений: 
вхідною ланкою, яка отримує рух від двигуна; 
вихідною ланкою, яка пов'язана з робочим 
органом і передає рух на машину – знаряддя 
або робочу машину; ланкою, яка регулює рух, 
розподіляється і переносить його з вхідної 
ланки на вихідну [20]. Тобто, можна констату-
вати, що механіка розглядає поняття «меха-
нізм» як безперервну, чітко налагоджену, сис-
темну роботу всіх необхідних елементів, які 
забезпечують рух машини.

Як справедливо стверджують дослідники 
[19], якщо розглядати економіку з цих позицій, 
можна говорити про механізм, як про сукуп-
ність конкретних форм і методів свідомого 
впливу на економіку.

Сучасні авторидослідники різних галузей 
економіки мають різні підходи до формулю-
вання поняття організаційноекономічний 
механізм.

Дослідження показує, що багато авторів 
розглядають це поняття як сукупність елемен-
тів, необхідних для функціонування економіч-
ного об'єкта (підгалузь, галузь, економіка в 
цілому) (елементний підхід). 

А саме, на думку В.З. Мазлоєва, органі-
заційноекономічний механізм є сукупністю 
взаємопов'язаних економічних важелів і 
методів впливу на виробництво, обмін, роз-
поділ і споживання продуктів [15]. Як ствер-
джує В.Р. Боєв, організаційноекономічний 
механізм є не просто набором економічних 

важелів та інструментів, а виступає в якості 
системи, взаємопов'язаного і взаємообумов-
леного поєднання конкретних економічних 
регуляторів [5]. 

Згідно з твердженням М.П. Гриценко, орга-
нізаційноекономічний механізм являє собою 
сукупність організаційних структур, цінових, 
фінансовокредитних, податкових та інших 
важелів і стимулів [7].

Відповідно до трактування авторів еконо-
мічного словника, організаційноекономіч-
ний механізм є сукупністю методів і засобів 
впливу на економічні процеси, здійснення їх 
регулювання [17].

Цей елементний підхід ліг до основи дея-
ких трактувань сутності поняття організа-
ційноекономічного механізму державного 
регулювання галузі. Одним із прикладів є під-
хід Р.А. Амірова. Як стверджує автор, орга-
нізаційноекономічний механізм державного 
регулювання галузі економіки – це сукупність 
засобів і методів системи державного управ-
ління, інформаційне, економічне і норма-
тивноправове забезпечення, за допомогою 
яких регулюються виробничоекономічні від-
носини суб'єктів галузі, а також виявляється 
вплив на стан виробництва і його ефектив-
ність [1, с. 17]. Можна відзначити, що цей під-
хід в повній мірі визначає всю систему еле-
ментів організаційноекономічного механізму 
державного регулювання. 

Ще один підхід з комплексним розкриттям 
сутності та змісту досліджуваного поняття 
представлений І.С. Курмаєвою. Автор роз-
глядає дане поняття з процесної точки зору 
(процесний підхід). Як вказує автор, організа-
ційноекономічним механізмом державного 
регулювання галузі економіки є комплекс 
організаційних та економічних заходів (вклю-
чаючи інструменти, функції та принципи дер-
жавного регулювання), спрямованих на стале 
функціонування галузі, в тому числі обслуго-
вуючих її виробництв, з метою їх динамічного 
і сталого розвитку [12]. 

Слід виділити трансформований цільо-
вий та функціональний підхід до вказа-
ної проблеми, визначений В. Кушніруком, 
О.Ю. Єрмаковим, О.В. Шебаніною. Зокрема, 
автори вказують, що організаційноеконо-
мічний механізм є системою організаційних і 
економічних методів та форм ведення госпо-
дарства, яка сприяє зростанню ефективності 
функціонування виробничих систем та орієн-
тований на свідоме використання економіч-
них законів і досягнення визначених страте-
гічних цілей економічних суб’єктів [13]. 
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Безумовно, вищезазначені підходи є акту-
альними, але стосуються певних аспектів 
розвитку економічних об’єктів, зокрема, еле-
ментного, процесного, цільового та функ-
ціонального. Це, в свою чергу обумовлює 
потребу уніфікованого розуміння досліджу-
ваного поняття в рамках системного підходу. 
Таке трактування пропонують В.І. Захарченко, 
Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. А саме, за 
твердженням авторів, організаційноеконо-
мічний механізм є сукупністю складних та про-
стих взаємодоповнюючих і взаємопов'язаних 
ключових систем (форм, процесів, елементів, 
методів), які регламентують, зміст, порядок 
розвитку та функціонування будьякого еко-
номічного об’єкту, і дозволяють задовольнити 
сучасні тенденції та вимоги часу, і досягти 
визначених цілей щодо технологій, організа-
ції виробництва, економічних результатів на 
відповідному рівні (об’єкта, галузі, економіки, 
країни тощо) [10, с. 126]. Це трактування є 
системним, вона описує загальний підхід до 
розуміння організаційноекономічного меха-
нізму будьякого економічного об’єкту. Відпо-
відно, на нашу думку, в таких рамках потрібно 
розглядати і трактування сутності поняття 
організаційноекономічного механізму дер-
жавного регулювання розвитку галузі, в тому 
числі вугільної.

О.В. Литвин висуває об’єктивний та чіт-
кий склад ознак та характеристик систем-
ного розуміння організаційноекономічного 
механізму будьякого економічного об’єкту, 
наявність яких забезпечує успішну реа-
лізацію та впровадження останнього. За 
твердженням автора, функціонування сис-
теми взаємопов'язаних елементів в рамках 
об'єктивних економічних законів може здій-
снюватись в межах реалізації організаційно
економічного механізму з чітко визначеними 
елементами (об'єктами, суб'єктами, інстру-
ментами (формами і методами), функціями, 
цілями та завданнями, контролем за ефек-
тивністю здійснення дій механізму у відпо-
відності до певних визначених принципів 
[14, с. 145]. Ці вимоги відповідають розумінню 
досліджуваного поняття через призму сис-
темного підходу. З огляду на вищезазначе-
ний підхід, В.О. Федоровичем представлене 
вичерпне та комплексне трактування сутності 
цього поняття. Як зауважує автор, організа-
ційноекономічний механізм є ієрархічною 
різнорівневою системою, яка представлена 
основними взаємозв'язаними елементами, 
їх типовими групами (суб'єктами, об'єктами, 
методами, принципами й інструментами 

тощо), способами їх взаємодії, в тому числі 
інтеграцією і дезінтеграцію, в процесі прове-
дення та під впливом яких здійснюється гар-
монізація економічних стосунків (інтересів) 
економічного об’єкту [23, с. 45].

Як бачимо в наукових колах є ґрунтовні 
підходи щодо трактування поняття «організа-
ційноекономічний механізм» (щодо економіч-
ного об’єкту), ці трактування мають системний 
характер. Також є підходи, які розкривають 
сутність поняття «організаційноекономічний 
механізм в галузі», хоча вказані трактування 
не мають системних ознак. Отже, в наукових 
колах відсутній концептуальний підхід щодо 
поняття «організаційноекономічного механізм 
державного регулювання розвитку галузі». Від-
повідно, наше дослідження потребує визна-
чення вказаного поняття в рамках системного 
підходу і з урахуванням потреб галузевого 
розвитку. Було розроблено та запропоновано 
авторський підхід щодо вказаного питання. 
А саме, організаційноекономічного механізм 
державного регулювання розвитку галузі – це 
система елементів (об’єктів (галузі, складових 
галузі) та суб’єктів галузі (держави, відповід-
них державних органів), інструментів (методів, 
способів та форм), функцій, завдань, цілей, 
принципів, орієнтованих на стійкий та ефек-
тивний галузевий розвиток [авторська роз-
робка]. Представлене трактування враховує 
елементну, цільову, функціональну, процесну 
складові. Відповідно, визначене трактування 
дозволяє чітко розуміти структуру органі-
заційноекономічного механізм державного 
регулювання розвитку галузі, функціонування 
якого забезпечить галузеву ефективність. Ця 
структура включає такі складові: елементи 
(об’єкти (галузь, складові галузі) та суб’єкти 
галузі (держава, відповідні державні органи); 
інструменти (методи та форми); функції; 
завдання; цілі (мета); принципи.

Розглянемо організаційноекономічний 
механізм державного регулювання розвитку 
вугільної галузі саме за цими складовими.

В рамках нашого дослідження елементами 
організаційноекономічного механізму дер-
жавного регулювання виступають: об’єкти – 
вугільна галузь; суб’єкти галузі – держава, від-
повідні державні органи.

Як свідчать матеріали наукових праць, 
інструменти, які складають організаційноеко-
номічний механізм державного регулювання 
галузі різноманітні й численні. Але всі регуля-
тори, які використовуються державою щодо 
розвитку тієї чи іншої галузі, можна віднести 
або до інструментів прямого, або непрямого 
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впливу. Згідно з думкою більшості авторів [3; 
11; 24, с. 85]:

1) інструменти прямого впливу державного 
регулювання на розвиток галузі засновані на 
прямому втручанні держави і реалізуються в:

– методах прямого регулювання, які засно-
вані на регуляторних відносинах і зводяться 
до адміністративного впливу на діяльність 
суб'єктів господарювання (прийняття зако-
нодавчих актів, націлених на регулювання 
відносин між усіма елементами галузі, її роз-
виток). Зазначені заходи передбачають, що 
економічні суб'єкти будуть вимушено при-
ймати рішення, засновані не на самостійному 
економічному виборі, а на приписах держави;

– різних формах безповоротного цільового 
фінансування окремих секторів економіки, 
регіонів та фірм у вигляді субсидування під-
приємств галузі; державні інвестиції до окре-
мих галузей;

2) інструменти непрямого впливу держав-
ного регулювання на розвиток галузі засно-
вані на:

– методах непрямого регулювання, які 
передбачають, що держава закладає умови, 
щоб при самостійному прийнятті економічних 
рішень суб'єкти економіки тяжіли до варіан-
тів, відповідних економічним цілям держави;

– формах непрямого регулювання, серед 
яких виділяють прогнозування; макропла-
нування; регулювання відносин власності, 
земельних відносин; регулювання цін, тари-
фів; фінансовокредитну політику (податки, 
кредитну політику тощо); регулювання зовніш-
ньої торгівлі; ліцензування, квотування, вста-
новлення інших заборон, обмежень; адміні-
стративний режим.

Слід відмітити, що зазначена класифікація 
універсальна для більшості галузей еконо-
міки. І припускає, що вибір ефективних інстру-
ментів державного регулювання залежить від 
цілей розвитку галузі. 

Перелік функцій організаційноекономічного 
механізму державного регулювання розвитку 
вугільної галузі, на нашу думку, може співпа-
дати з тим, який більшість авторів пропонують 
розглядати стосовно державного регулювання 
економіки в цілому, її об’єктів, зокрема вугіль-
ної галузі. Отже, можемо підтримати загаль-
новизнаний підхід [8; 22] і зазначити, що до 
основних функцій організаційноекономічного 
механізму державного регулювання розвитку 
вугільної галузі слід віднести такі:

1) цільова, яка передбачає встановлення 
пріоритетів, цілей і напрямків розвитку вугіль-
ної галузі;

2) стимулююча яка обумовлює форму-
вання таких регуляторів, які забезпечувати-
муть ефективний вплив на діяльність під-
приємств галузі та вугільну сферу в цілому, 
і скеровуватимуть організаційноекономічні 
процеси в рамках, визначених на національ-
ному рівні. Наприклад, для створення синер-
гетичного ефекту стану вугільної промисло-
вості, для забезпечення інвестиційної ефекту 
в галузі, для підтримання рівня економічної 
безпеки щодо забезпечення національних 
потреб у вугіллі тощо;

3) нормативна, згідно із якою держава із 
використанням законодавства може визна-
чати певні умови функціонування для еконо-
мічних об’єктів галузі – підприємств вугільної 
промисловості;

4) коригуюча, яка передбачає процедуру 
коригування розподілу ресурсів в галузі для 
забезпечення прогресивного розвитку, усу-
нення негативних явищ. Розвиток організа-
ційноекономічного механізму державного 
регулювання вугільної галузі неможливий без 
цієї функції оскільки дана сфера потребує 
постійного підтримання з боку держави для 
забезпечення національних енергетичних 
інтересів у безперебійних поставках вугілля;

5) соціальна, яка забезпечує державне 
регулювання соціальної сфери в галузі 
(забезпечення працевлаштування, соціальне 
забезпечення працівників галузі тощо). Вра-
ховуючи складі умови праці в галузі, реаліза-
ція цієї функції є дуже актуальною для вугіль-
ної промисловості;

6) контролююча функція, яка обумовлює 
здійснення державного нагляду та контр-
олю стосовно виконання законодавчих норм, 
стандартів в галузі. Реалізація цієї функ-
ції особливо важлива в умовах необхідності 
контролю ефективності та обґрунтованості 
використання державного фінансування 
вугільної галузі.

Завдання реалізації організаційноеконо-
мічного механізму державного регулювання 
розвитку галузі в узагальненому вигляді 
можуть співпадати з завданнями держав-
ного регулювання економіки, економічних 
об’єктів. За твердженням авторів [6, с. 24; 
16], до таких завдань можна віднести: роз-
робка, прийняття та контроль законодавчої 
бази регулювання галузі; забезпечення ста-
більного економічного розвитку галузі; досяг-
нення продуктивності трудових ресурсів в 
галузі; організація ефективної взаємодії всіх 
інституційних учасників галузі (суб’єктів та 
об’єктів); створення справедливого перероз-
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поділу доходів в галузі та зменшення соці-
альної напруженості (особливо реалізація 
цього завдання актуальна для вугільної про-
мисловості, в якій переважає державна влас-
ність підприємств галузі, і потрібно контр-
олювати справедливе використання доходів 
від діяльності суб’єктів господарювання); 
раціоналізація природокористування; забез-
печення потреб країни національною продук-
цією галузі (для вугільної галузі це обумов-
лює необхідність забезпечення національних 
потреб у вугіллі). Стосовно безпосередніх 
завдань реалізації організаційноекономіч-
ного механізму державного регулювання роз-
витку вугільної галузі, то вони визначаються 
в програмах та концептуальних документах 
галузевого розвитку.

Визначення мети є важливим аспектом 
розробки організаційноекономічного меха-
нізму державного регулювання розвитку 
вугільної галузі. Від її правильного вибору, 
узгодження з іншими структурними складо-
вими організаційноекономічного механізму 
державного регулювання залежить результа-
тивність досягнення та той факт, що програми 
та концепції галузевого розвитку можуть бути 
реалізовані і не залишаться формальними 
документами. Зазвичай, мета реалізації 
організаційноекономічного механізму дер-
жавного регулювання розвитку галузі фор-
мулюється на підставі узагальненої схеми 
визначення мети державного регулювання 
економіки та економічного об’єкту (в тому 
числі галузі). А саме, якщо прийняти до уваги 
найбільш універсальні визначення мети дер-
жавного регулювання економічного об’єкта 
[6; 16], можна визначити, що для галузевого 
розвитку це питання буде мати таке форму-
лювання. Зокрема, метою реалізації органі-
заційноекономічного механізму державного 
регулювання розвитку галузі є створення 
сприятливих умов розвитку галузі, забезпе-
чення ефективного та конкурентного галузе-
вого розвитку на всіх рівнях та підтримання 
соціальної стабільності на галузевому рівні.

Як справедливо зауважує О. Чечель, прин-
ципи організаційноекономічного механізму 
державного регулювання економіки є вихід-
ними положеннями, незаперечними вимо-
гами, дотримання яких може забезпечити 
його ефективну реалізацію [25]. Аналіз пра-
вових документів, аналітичних та наукових 
матеріалів свідчить, що на сьогоднішній день 
немає чіткого переліку принципів організа-
ційноекономічного механізму державного 
регулювання вугільної галузі. Але із упевне-

ністю можемо стверджувати, що такі прин-
ципи повинні бути похідними від загальних 
принципів державного регулювання еконо-
міки. Вивчення наукових джерел свідчить, що 
питання визначення переліку принципів дер-
жавного регулювання економіки є досі диску-
сійним. А саме, в наукових колах можна різні 
підходи до його визначення. В табл. 1 пред-
ставлено наукові підходи до переліку принци-
пів державного регулювання економіки. Слід 
відмітити, що більшість із зазначених принци-
пів є обґрунтованими, але деякі з них викли-
кають безумовні дискусії. Наприклад, прин-
цип стабільності, визначений Д.М. Стеченко 
[21] може трактуватись як стабільність самого 
державного регулювання або як стабільність 
розвитку економіки. Можна відмітити, що 
підхід, запропонований Л. І. Дідківською [8] 
та О. Чечель [25] є найбільш коректним та 
таким, що відповідає сьогоднішнім вимогам 
та тенденціям розвитку економіки, вимогам 
до державного регулювання. 

Вищезазначені принципи є основою прин-
ципів, які може бути покладено в основу дер-
жавного регулювання вугільної галузі. Базу-
ючись на розглянутих наукових підходах, 
матеріалах фахових досліджень було розро-
блено класифікацію принципів організаційно
економічного механізму державного регулю-
вання вугільної галузі. Ця класифікація може 
бути представлена [авторська розробка]:

– принципом законності, який обумовлює 
можливість функціонування організаційно
економічного механізму державного регу-
лювання вугільної галузі виключно в рамках 
діючих законодавчих актів;

– принципами «розумності» та обґрунто-
ваності. Зокрема, державне регулювання 
вугільної галузі, особливо, в рамках держав-
ної підтримки повинна бути обґрунтованою, 
не впливати на обмеження інших економічних 
та соціальних програм в економіці країни;

– принципом ефективності. Організаційно
економічний механізм державного регулю-
вання вугільної галузі повинен реалізовува-
тись з орієнтиром на визначений результат. 
Також всі проекти з фінансування галузі пови-
нні бути спрямовані на зростання ефектив-
ності при паралельному зменшенні масшта-
бів фінансування;

– принципом адресності (основаного на 
принципі економічності), який передбачає 
першочергове фінансування тих підприємств 
вугільної галузі, як зможуть принести інвес-
тиційний прибуток та покращити показники 
галузі. Також цей принцип повинен врахову-
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вати адресну допомогу збитковим вугільним 
підприємствам на період до їх фактичної лік-
відації, реорганізації;

– принципом прозорості та гласності, який 
передбачає надання державної допомоги 
виключно на конкурсних та договірних заса-
дах. Державна допомога повинна надаватись 
вугільним підприємствам на основі відкритого 
конкурсу інвестиційних проектів. Надання цієї 
допомоги повинно здійснюватись у жорстких 

договірних рамках, які б передбачали мож-
ливість постійного, ефективного та дієвого 
контролю за використанням інвестицій;

– принципом науковості, який би забез-
печував наукове обґрунтування розробки та 
реалізації організаційноекономічного меха-
нізму державного регулювання вугільної 
галузі. Це стосується використання сучасних 
науково обґрунтованих методів аналізу, про-
гнозування, реформування тощо;

Таблиця 1
Наукові підходи до переліку принципів державного регулювання економіки 

Автор підходу Перелік принципів державного регулювання економіки
1 2

Л.І. Дідківська [8] Принципи науковості, цілеспрямованості, погодження інтересів, пріори-
тетності, комплексності, системності, достатності, адаптації, принцип еко-
номікоорганізаційного забезпечення, принцип організаційноправового 
забезпечення

Д.М. Стеченко 
[21]

Перелік загальних принципів: принцип верховенства права над економі-
кою, принцип стабільності, принцип справедливості, принцип ефектив-
ності, принцип адекватності, принцип системності державного впливу, 
принцип оптимального поєднання економічних та адміністративноправо-
вих важелів, принцип етапності, принцип поступовості, принцип забезпе-
чення єдності поточного та стратегічного державного регулювання і його 
оперативності, принцип дотримання потреби забезпечення матеріально
фінансового збалансування.
Перелік нових принципів: принцип податкового регулювання та бюджетної 
політики, принцип регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Н.А. Панчук [18] Принципи безперервності, єдності розвитку, системності, об’єктивності, 
обґрунтованості, економічності, професіоналізму та обов’язковості

Н.А. Джобава [9] Законність, гуманність, доцільність, справедливість, поєднання держав-
ного регулювання і незалежності суб'єктів підприємництва, взаємна від-
повідальність держави і господарюючих суб'єктів, дотримання балансу 
інтересів держави і підприємств, обмеженість числа суб'єктів державного 
регулювання

Н.Б. Антонова, 
О.Б. Хорошко [2]

Принцип єдності політики та економіки, принцип науковості, принцип 
єдності самостійності та централізму, принцип ефективності, принцип 
забезпечення врахування локальний та загальних цілей 

В.М. Гриньова [6] Принципи: цілеспрямованості, обґрунтованості та узгодженості всіх дій 
в рамках системи державного регулювання економіки, професіоналізму 
суб’єктів державного регулювання економіки, відповідальності за при-
йняття рішень і отримані результати, ефективного використання ресур-
сів, орієнтованості на забезпечення економічного розвитку та соціального 
добробуту, пріоритетності вибору проблем та завдань для вирішення

Н.А. Беликова [4] Стосовно галузі: Принципи забезпечення високої економічної ефектив-
ності виробництва, поєднання самостійності виробників з системою дер-
жавного регулювання, справедливого дотримання прав та інтересів влас-
ників та користувачів засобів виробництва, матеріальної зацікавленості та 
відповідальності працівників, плановості функціонування галузі, збалан-
сованості факторів виробництва, комплексності та інтеграції, динамічності

О. Чечель [25] Принципи науковості, погодженості інтересів, цілеспрямованості, доціль-
ності та пріоритетності, системності, комплексності, принцип адаптації та 
гнучкості, достатності, принцип економікоорганізаційного забезпечення, 
принцип організаційноправового забезпечення, етапності та поступовості 
проведення державного регулювання економіки, верховенства права над 
економікою, єдності політики та економіки, ефективності, прозорості, від-
повідальності.

Джерело: розроблено за матеріалами [2; 4; 6; 9; 8; 18; 21; 25]
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– принципом адаптації та гнучкості, який 
передбачає необхідність врахування всіх фак-
торів та передумов розвитку галузі при розробці 
та реалізації організаційноекономічного меха-
нізму державного регулювання вугільної галузі;

– принципом системності. Цей принцип 
повинен бути основою всієї структури органі-
заційноекономічного механізму державного 
регулювання вугільної галузі. Вказаний меха-
нізм повинен бути комплексним і врахову-
вати елементну, процесну, функціональну та 
цільову складові, тобто його дія повинна бути 
системною;

– принципом цілеспрямованості, який обу-
мовлює необхідність дії всього механізму в 
рамках чіткої, обґрунтованої та досяжної цілі 
щодо розвитку галузі;

– принципом етапності та поступовості, 
який передбачає, що державне регулювання 
вугільної галузі в рамках організаційноеконо-
мічного механізму здійснюється згідно визна-
чених етапів, стадій, без хаотичності. Всі варі-
анти розвитку стану вугільної галузі повинні 
мати програми дій із зазначенням етапів, ста-
дій здійснення тих або інших заходів, реаліза-
ції завдань, цілей.

Вказана класифікація складена з ураху-
ванням найбільш прийнятних та об’єктивних 
наукових підходів, вона визначає основні 
принципи, які забезпечують функціонування 
організаційноекономічного механізму дер-
жавного регулювання вугільної галузі відпо-
відно до цілей, завдань тощо.

Дія описаного нами організаційноеконо-
мічного механізму державного регулювання 
вугільної галузі відбувається під впливом вну-
трішніх та зовнішніх факторів, які також впли-
вають, і які слід враховувати при плануванні 
результатів.

Зважаючи на всі аспекти функціонування 
та формування розглянутого механізму, була 
розроблена модель його дії (формула 1) 
[авторська розробка]:

Moer (е, і, f, z, c, pr) * fkt → мах (r, rg)     (1)
де Moer – організаційноекономічний меха-

нізм державного регулювання вугільної галузі; 
е – елементи Moer; і – інструменти Moer; f – 
функції Moer; z – завдання Moer; c – цілі Moer; 
pr – принципи Moer; fkt – зовнішні та внутрішні 
фактори на Moer; r – рівень ефективності дії 
Moer; rg – рівень розвитку вугільної галузі.

Ця формула дозволяє зрозуміти напря-
мок дії досліджуваного механізму, чітко 
окреслює всі його складові та враховує 
вплив факторів.

При розробці організаційноекономічного 
механізму державного регулювання вугіль-
ної галузі визначається рівень ефективності 
його дії (r) та рівень розвитку вугільної галузі 
(rg). Нами було визначено та запропоновано 
порядок визначення ефективності функціону-
вання даного механізму (формула 2) [автор-
ська розробка]:
Якщо мах (r, rg) ≥ махpl (r, rg) → Moer ~ Ef (2)

де мах (r, rg) – звітний рівень ефективності 
дії Moer (r) та звітний рівень розвитку вугіль-
ної галузі (rg);

махpl (r, rg) – плановий рівень ефектив-
ності дії Moer (r) та плановий рівень розвитку 
вугільної галузі (rg);

Ef – ефективність.
Представлена формула дозволяє оціню-

вати результат дії організаційноекономіч-
ного механізму державного регулювання 
вугільної галузі.

Висновки. В процесі дослідження було 
висвітлено теоретичні аспекти організаційно
економічного механізму державного регулю-
вання галузевого розвитку. Розглянуто нау-
кові підходи та запропоновано власний щодо 
трактування сутності аналізованого поняття. 
Виявлено та охарактеризовано основні скла-
дові вказаного механізму, представлено 
модель його дії, можливий варіант оцінки 
ефективності функціонування.
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