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Більшість дослідників розглядають «механізм» як систему, в основу якої
вкладають сукупність окремих елементів, таких як цілі, функції, принципи,
методи, прийоми, інструменти і форми, які складають цілісну систему [1-4].
Система взаємопов'язаних між собою елементів має функціонувати в
межах об'єктивних економічних законів, тому можна стверджувати, що для
реалізації організаційно-економічного механізму будь-якого явища потрібно
чітко визначити його елементи – об'єкти, суб'єкти, інструменти (форми і
методи), цілі, функції і завдання [1-2]. Окрім цього, потрібно забезпечити
контроль за ефективністю здійснення дій механізму на основі певних
принципів. Тобто змістова частина організаційно-економічного механізму
полягає у сукупності елементів, об'єднаних загалом у три блоки:
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 управлінська підсистема,
 інструментарій регулювання,
 об'єкти управління.
Сфери застосовування організаційної та управлінської складових частин
економічного механізму розрізняються:
 організаційно-управлінську
складову компоненту утворюють дії, за
допомогою яких реалізуються методи і форми економічної природи;
 завдання організаційної складової передбачають створення умов для її
реалізації, зокрема заходів економічного напряму механізму (законодавче та
інституційне забезпечення, адміністративне регулювання).
Механізм регулювання в контексті організації економічних відносин
також потребує чіткого визначення суб'єктів, об'єктів, мети (результатів),
визначених завдань та функцій, які реалізуються на основі певних принципів.
Для забезпечення економічних відносин у галузі інвестиційної діяльності на
макрорівні головним суб'єктом механізму має бути держава (органи державної
влади різних рівнів та гілок), на макрорівні – підприємства. Серед об'єктів
регулювання варто окремо виділити ресурсний потенціал, а саме зовнішні та
внутрішні інвестиційні надходження та державні інвестиції. Головними
елементами цього механізму є інтереси інвестора на підставі оцінки доцільності
інвестиційної діяльності та обсягів вкладення коштів.
На організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності
підприємств впливають багато макроекономічних та мікро- економічних
чинників; галузевих і міжгалузевих факторів; регіональні й загальнодержавні
особливості організації промислового виробництва. Саме тому організаційноекономічний механізм інвестування може набувати різних форм – від
найпростіших до складно структурованих моделей [3-5].
Сутність інвестиційного забезпечення на різних рівнях управління має
свою специфіку. Інвестиційне забезпечення підприємства є завданням його
менеджменту, а на рівні регіону, групи підприємств і держави – завданнями
відповідних органів регіонального, галузевого чи державного управління
економікою [5].
На особливості його розвитку впливають чинники невизначеності та
економічні ризики, що супроводжують діяльність промислових підприємств [35]. Вагому роль відіграють рівень та технологічність управління на
підприємствах, ефективність операційної діяльності, необхідність або
відсутність реструктуризації тощо.
Таким чином, організаційно-економічний механізм інвестиційного
забезпечення технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих промислових
підприємств є цілісним утворенням з чітко вираженою структурою –
підсистемами, які її формують за двома базовими блоками (організаційним й
економічним), між якими налагоджена система стійких взаємозалежностей,
тобто деструктивність однієї підсистеми спричиняє деструктивність іншої та,
як наслідок, усього механізму, і навпаки. А поєднання економічної та
організаційної складових частину єдиному механізмі дає змогу раціонально
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об'єднати процес інвестування технологічного оновлення з контролем їх
результатів, а також забезпечити наявність потрібних стимулів.
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