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Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку України характеризується необхідністю пошуку 
нових, притаманних культурним та історичним осо-
бливостям суспільства, форм реалізації господар-
ської діяльності, які б водночас відповідали світо-
вим  тенденціям  та  механізмам  досягнення  мети 
раціонального  використання  наявних  природних 
ресурсів. Світові тенденції формують таке серед-
овище, в якому досягнення поставлених цілей стає 
можливим  тільки  шляхом  використання  адекват-
них фінансово-економічних механізмів. Для забез-
печення  раціонального  природокористування  в 
таких умовах необхідно розробити нові механізми 
трансформації природних ресурсів в активи, гене-
рування на їх основі фінансових потоків та реалі-
зації  процесів  відтворення  ресурсів,  капіталу  та 
господарських  систем.  Відповідно,  методологіч-
ного розв'язання потребує фінансово-економічний 
складник  раціонального  природокористування, 
зокрема  розроблення  економіко-організаційних 
механізмів  капіталізації  природних  ресурсів  та 
включення їх активів у фінансовий обіг, визначення 
ефективних  методів  управління  цими  ресурсами. 
На сьогоднішній день Україна все ще намагається 
подолати  наслідки  глобальної  економічної  кризи, 
яка охопила практично всі сфери життя держави. 
За останні роки вчені-економісти зробили вагомий 
внесок  щодо  детального  дослідження  стану  роз-
витку управління природними ресурсами, аналізу 
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У статті розглянуто основні елементи 
функціонування фінансових механізмів. 
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механізмів та їх вплив на розвиток аграр-
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В статье рассмотрены основные эле-
менты функционирования финансовых 
механизмов. Исследовано понятие финан-
сово-экономических механизмов, а также их 
воздействие на развитие аграрного приро-
допользования в условиях рынка. Представ-

лены структурные элементы финансового 
механизма как рычаги эффективного функ-
ционирования.
Ключевые слова: финансовый механизм, 
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The article discusses the basic elements of 
functioning of financial mechanisms. It was con-
sidered concept financially – economics mecha-
nisms and their affecting on the development of 
agrarian nature of the use in the conditions of 
market. The article discusses the structural ele-
ments of of financial mechanisms and their affect-
ing on the effective functioning of enterprise.
Key words: financial mechanism, levers, 
planning, effective functioning.

найбільш впливових механізмів на  їх ефективний 
стан  та  процес  використання,  а  також  розробці 
шляхів  запровадження  найбільш  дієвих  фінан-
сово-економічних  механізмів  управління  природ-
ними ресурсами. Однак саме вплив таких механіз-
мів  на  розвиток  аграрного  природокористування 
в  Україні  потребує  поглибленого  дослідження  з 
урахуванням особливостей власне нашої держави 
та характеру її взаємодії з іншими країнами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значну  кількість  публікацій  вітчизняних  і  закор-
донних  учених  присвячено  дослідженню  питань 
оптимізації  фінансово-економічних  механізмів 
управління  природними  ресурсами  в  ринкових 
умовах, це наукові праці М.А. Хвесика, С.О. Лизун, 
І.К. Бистрякова, І.О. Драган, В.В. Пилипів, Д.В. Кли-
нового, Н.В. Коржунової, В.В Матюха, Ю.І. Черняв-
ського, В.О. Пугач, Л.В. Бондар та ін.

Постановка завдання. Метою  дослідження  є 
обґрунтування фінансово-економічних механізмів і 
розробка практичних рекомендацій для оптимізації 
управління природними ресурсами в умовах ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Суспільство входить до складу різних природних 
систем,  тому,  розглядаючи  вплив  на  нього  при-
роди,  слід  ураховувати,  що  кожна  із  цих  систем 
неоднаковою  мірою  позначається  на  громад-
ському  житті.  На  сьогодні  відомі  не  всі  форми  і 
механізми даного впливу [1].
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Всебічне дослідження сутності поняття фінансо-
вого механізму регулювання природокористування 
дало змогу багатьом ученим розглядати цю катего-
рію і структуру його побудови з декількох позицій: 

- як систему управління фінансами;
- як складову частину фінансової системи;
-  як  сукупність  фінансових  форм  і  методів, 

інструментів і важелів формування і використання 
фінансових  ресурсів  для  ефективного  регулю-
вання природокористування;

- як інструмент зворотного зв’язку на кількісні й  
якісні параметри охорони, раціонального викорис-
тання і відтворення природоресурсного потенціалу [4].

Особлива  роль  в  управлінні  підприємствами 
в  ринкових  умовах  належить  фінансово-еконо-
мічному механізму як найбільш складному й важ-
ливому  під  час  прийняття  управлінських  рішень, 
адже, як показує практика, у сучасних умовах гос-
подарювання змогли успішно вижити лише ті під-
приємства, які перебудували свою систему управ-
ління  відповідно  до  умов  сьогодення.  Механізм 
стабілізаційного  управління  доцільно  впроваджу-
вати  як  на  підприємствах,  які  є  порівняно  благо-
получними і функціонують успішно, так і на тих, які 
опинилися у фінансовій кризі. У першому випадку 
основне завдання системи стабілізаційного управ-
ління  полягає  в  попередженні  фінансової  кризи 
на основі впровадження системи ранньої діагнос-
тики, а в другому – у подоланні фінансової кризи, 
тобто фінансовій санації підприємства [2].

Визначаючи  важливість  і  практичне  значення 
напрацювань  у  теоретико-методологічній  базі 
з  проблеми  формування  фінансово-економіч-

ного  механізму  управління  підприємством,  слід 
зазначити, що  теоретичні,  методичні  та  практичні 
аспекти  фінансово-економічного  механізму  саме 
стабілізаційного  управління  підприємством  зали-
шаються  не  розробленими.  Отже,  брак  достатніх 
інституційних  та  функціональних  передумов  для 
ефективного стабілізаційного управління підприєм-
ством значною мірою пояснюється відсутністю сис-
тематизованої наукової парадигми. Вона має бути 
зорієнтована  на  вирішення  науково-практичної 
проблеми,  пов’язаної  з  оптимізацією  фінансових 
рішень та вдосконаленням фінансових відносин у 
рамках стабілізаційного управління підприємством. 

Фінансово-економічні  механізми  регулювання 
аграрного  природокористування  не  є  відокрем-
леними, а комплементарно взаємодіють з іншими 
складовими  елементами  організаційно-економіч-
ного  механізму  функціонування  аграрного  під-
приємства. Таку компліментарність забезпечують 
комплекс методів, важелів та інструментів.

Отже,  фінансовий  механізм  –  це  сукупність 
фінансових методів і форм організації фінансових 
відносин, інструментів та важелів впливу на соці-
ально-економічний розвиток суспільства.

Структура  фінансового  механізму  досить 
складна. До неї належать різні елементи, що від-
повідають  різноманітності  фінансових  відносин. 
До структури фінансового механізму входять п’ять 
взаємопов’язаних  елементів:  фінансові  методи, 
фінансові  важелі,  правове  забезпечення,  норма-
тивне забезпечення, інформаційне забезпечення. 
Структура  фінансового  механізму  представлена 
на рис. 1.

Рис. 1. Структурні елементи фінансового механізму

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 

Фінансові 
методи  

Планування, фінансування, прогнозування, інвестування, 
кредитування,  страхування, матеріальне стимулювання, трансферні

ситуації, фондоутворення 

Фінансові 
важелі 

Ціна, дохід, прибуток, дивіденди, орендна плата, відсотки, 
кредит, інвестиції, курси валют, курсові різниці, курси цінних 
паперів, амортизаційні відрахування, цільове фінансування 

Правове 
забезпечення 

Нормативно-правова база (Конституція України, укази 
Президента, постанови уряду, накази та інструкції міністерств), 

Статут юридичної особи 

Інформаційне 
забезпечення 

Фінансова, економічна та статистична інформація 
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Кожні  сфера  та  ланка фінансового  механізму 
є складниками єдиного цілого. Разом із тим вони 
функціонують відносно самостійно. Ця обставина 
зумовлює  необхідність  постійного  узгодження 
складників фінансового механізму.

Розглядаючи детально фінансовий механізм у 
розрізі фінансових методів, зазначимо, що раціо-
нальна  їх організація на стадії створення підпри-
ємства або на етапі розробки його нового бізнес-
проекту має вагоме значення. 

Зокрема,  фінансове  планування  –  це  діяль-
ність  зі  складання  планів  формування,  розпо-
ділу  і  використання фінансових ресурсів на рівні 
окремих  суб’єктів  господарювання,  їх  корпора-
тивних  об’єднань,  галузевих  структур,  територі-
ально-адміністративних  одиниць,  країн  загалом. 
Об’єктом  фінансового  планування  є  фінансові 
ресурси,  що  утворюються  в  процесі  розподілу 
і  перерозподілу ВВП,  а  результатом  –  різні  види 
фінансових планів і прогнозів.

Для  ефективного  функціонування  підприєм-
ства  на  етапі  його фінансового  планування  його 
управлінцями  доцільно  визначити  та  виконати 
низку завдань:

- визначити джерела та обсяги грошових ресур-
сів, необхідних для розширеного відтворення, роз-
поділити між секторами та підрозділами;

- зосередити в руках керівництва централізова-
ного фонду грошові ресурси, необхідні для успіш-
ного виконання управлінських рішень;

- забезпечити необхідні пропорції у розподілі та 
використанні грошових ресурсів;

-  стимулювати  найбільш  ефективне  викорис-
тання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, 

знизити собівартість продукції та виявити внутріш-
ньовиробничі резерви [7].

Виконання цих завдань будується на викорис-
танні  таких  джерел  інформації  підприємства,  як 
складені  фінансові  плани,  фінансова,  податкова 
та статистична звітність підприємства, кошториси 
та результати попередніх ревізій та перевірок [5].

Узагальнюючи  вищесказане,  констатуємо, 
що від якості спланованих та використаних саме 
фінансових  методів  та  дотримання  правового 
забезпечення  залежить подальший вплив фінан-
сових важелів та інформаційного забезпечення як 
елементів фінансового механізму функціонування 
підприємства [6].

Оцінюючи сучасний стан розвитку аграрних під-
приємств,  а  також  безпеку  природокористування 
в  умовах  ринку,  доцільно  зазначити, що  поняття 
природокористування – це використання природи, 
сфера  виробничої  та  наукової  діяльності,  спря-
мованої на комплексне вивчення, освоєння, вико-
ристання,  відновлення,  поліпшення  та  охорону 
природного  середовища  і  природних  ресурсів  із 
метою  розвитку  продуктивних  сил,  забезпечення 
сприятливих умов життєдіяльності суспільства [8].

Водночас збалансоване середовище аграрного 
природокористування  визначається  як  певний 
упорядкований набір інститутів, що забезпечують 
процес  урахування  міжнародних,  національних, 
регіональних  та  локальних  інтересів,  зорієнтова-
них  на  вирішення  проблеми раціонального  вико-
ристання  природних  ресурсів  в  аграрній  сфері. 
Для ефективного функціонування аграрного при-
родокористування  в  умовах  ринку  під  впливом 
фінансово-економічних  механізмів  доцільно  роз-

Рис. 2. Модель інституціонального середовища аграрного 
природокористування

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ АГРАРНОГО 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Нормативно-правове забезпечення 

Фінансово- 
економічні важелі 

Цінова політика, курси 
валют, державні 
дотації, система 
оподаткування, 

виплати для оновлення 
(оздоровлення) 

земельних, водних та 
повітряних ресурсів 

Екологічні важелі 

Збалансоване 
використання 

природних ресурсів 
країни, внесення 

добрив, 
удосконалення 

системи зменшення 
викидів в атмосферу

Соціальні важелі 

Суб’єкти аграрних 
підприємств, 

залучення до роботи 
фахівців у галузі 
органічного 

виробництва та 
раціонального 

природокористування 
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робити концептуальну модель інституціонального 
середовища аграрного природокористування, яка 
на  засадах  визначення  комбінацій  формальних 
та  неформальних  інститутів  забезпечує  прохо-
дження інституціональних пасток на шляху досяг-
нення  цільових  орієнтирів  аграрного  природоко-
ристування  на  національному,  регіональному  та 
локальному рівнях (рис. 2).

Визначення  стану  сфери  аграрного  приро-
докористування  повинно  не  лише  відображати 
рівень  досягнутих  виробничих можливостей,  але 
й  засвідчувати  ефективність  інституціональних 
заходів.  Під  оцінюванням  інституціонального 
середовища  раціонального  використання  та  від-
творення природних ресурсів слід розуміти сукуп-
ність  регулярних  процедур  аналізу  сфери  аграр-
ного  природокористування,  ідентифікації  джерел 
формування природоохоронних інститутів, визна-
чення масштабів  їх дії  та розкриття ролі  кожного 
інституційного  джерела  в  результатах  функціо-
нування  сфери  природокористування.  На  основі 
такої  оцінки  приймаються  рішення  щодо  засто-
сування  та  трансформації  моделей  і  механізмів 
аграрного  природокористування.  Вони  можуть 
використовуватися двояко: по-перше, для вибору 
варіанту стратегії природокористування; по-друге, 
для  управління  сферою  природокористування  в 
процесі реалізації обраної стратегії [3].

Висновки з проведеного дослідження. 
Фінансове  забезпечення  регулюється  на  основі 
відповідної  системи  функціонування,  яке  може 
здійснюватись у трьох формах: самофінансуванні, 
кредитуванні,  зовнішньому  фінансуванні.  Різні 
форми фінансового забезпечення використовують 
на практиці одночасно через установлення отри-
маного  для  певного  етапу  розвитку  суспільства 
співвідношення між ними. Фінансове регулювання 
полягає в регламентуванні розподільчих відносин 
у суспільстві і на окремих підприємствах. Оскільки 
фінанси є розподільчими і перерозподільними від-
носинами,  то  фінансові  методи  регулювання,  по 
суті, є методом розподілу. Є два методи розподілу 
доходів: сальдовий і нормативний.

У  складі  фінансового  механізму  створюється 
набір фінансових інструментів, за допомогою яких 
здійснюється  вплив  на  різні  сторони  суспільного 
розвитку.  Видами  таких  інструментів  є  податки, 
внески і відрахування, субсидії та дотації. Конкрет-
ний  склад фінансових  інструментів  постійно  змі-
нюється залежно від завдань фінансової політики.

Управління фінансовим механізмом  ґрунтується 
на  використанні  відповідних  важелів.  За  напрямом 
своєї  дії  вони  поділяються  на  дві  групи:  стимули  і 
санкції.  Крім  того,  важелі  керування  фінансовим 
механізмом поділяються на окремі види. Насамперед 
це принципи, умови і порядок формування доходів, 
нагромаджень  і фондів, порядок здійснення витрат, 
умови і принципи фінансування і кредитування.

У  статті  розкрито  вагому  наукову  проблему 
формування  збалансованого  за  сукупністю  еко-
номічних,  екологічних  та  організаційно-правових 
ознак  інституціонального  середовища  аграрного 
природокористування,  яке  базується  на  фунда-
ментальних положеннях  інституціональної теорії, 
аналізі  інституціональних  трансформацій,  вияв-
ленні деструктивних елементів інституціонального 
середовища  та  інституціональних  пасток  щодо 
забезпечення відтворювальних процесів в аграр-
ній сфері економічної діяльності за рахунок раціо-
нального використання природних ресурсів. 

У дослідженні обґрунтовано концепцію форму-
вання збалансованого інституціонального середо-
вища аграрного природокористування, яке визна-
чається як певний упорядкований набір інститутів, 
що  забезпечують  процес  урахування  міжнарод-
них,  національних,  регіональних  та  локальних 
інтересів,  зорієнтованих  на  вирішення  проблеми 
раціонального використання природних ресурсів у 
відтворювальному процесі аграрної сфери.
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