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ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМНИХ  
ПІДПРИЄМСТВ  
 
В статті здійснено ідентифікацію сутності поняття «фінансовий ме-
ханізм». Автором проведено порівняльний аналіз важливих скла-
дових фінансового механізму, що визначають пріоритетність у дія-
льності підприємств. Розкрито фінансові важелі, які впливають на 
розвиток екосистемних підприємств. 
Ключові слова: екосистемні підприємства, фінансові механізми, фі-
нансові важелі, лісогосподарські, сільськогосподарські та рибогос-
подарські підприємства.  
 

Вступ. Сучасні економічні умови господарювання, що характе-

ризуються швидкістю зміни чинників зовнішнього середовища, по-

силенням інтеграційних процесів і конкуренції між учасниками рин-

ку, вимагають від підприємств реального пошуку нових перспектив-

них напрямів розвитку. На сьогодні в Україні відсутня чітка пріорите-

тність у веденні підприємницької діяльності, особливо у тих підпри-

ємств, які в процесі своєї діяльності залучають природні екосистеми. 

Підприємствам необхідно активно застосовувати у діяльності саме 

фінансові важелі, які безпосередньо впливають на кінцевий резуль-

тат. 

Значна частина вітчизняних підприємств сільського, лісового та 

рибогосподарського напряму господарювання перебуває у важкому 

стані, що пов’язано не стільки з дефіцитом фінансових ресурсів, скі-

льки з низьким рівнем менеджменту та відсутністю обґрунтованих 

стратегій розвитку підприємства. Пріоритетності набуває проблема 

пошуку і вибору методів та інструментів, які б сприяли зміні культури 

ведення підприємницької діяльності. Одним з таких підходів може 

бути екосистемний підхід, який потребує комплексного поєднання 

фінансових важелів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням ефективно-

го використання фінансових важелів у розвитку фінансово-

економічного механізму підприємств приділяли увагу багато вчених, 

зокрема Л. Дідик, Н. Власова, О. Круглова, Б. Райзенберг, Є. Староду-

бцев, Г. Семенов, Н. Богомолова, Т. Войтенко, Е. Чернодубов, І. Кома-
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рова ін. Питання, що стосується екосистемних підприємств, потребує 

подальших досліджень. Вдале застосування фінансових важелів у 

господарській діяльності сприятиме економічному зростанню та 

процвітанню екосистемних підприємств забезпечить населення про-

довольством, сприятиме задоволенню естетичних та моральних пот-

реб. 

Постановка завдання. Метою статті є здійснення ідентифікації 

сутності поняття «фінансовий механізм», розкриття всі складових 

фінансового механізму, зокрема фінансових важелів, котрі відігра-

ють значну роль в діяльності екосистемних підприємств  

Результати досліджень. Фінансові важелі є одним з основних 

елементів фінансового механізму. В економічній літературі поняття 

«фінансовий механізм» використовується досить широко, але єдиної 

думки щодо його визначення та його складових не існує. Серед різ-

номаніття визначень і підходів вчених та практиків до поняття «фі-

нансовий механізм» найбільшої уваги заслуговують два аспекти до 

розуміння його суті.  

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом 

розуміють функціонування самих фінансів підприємств. Матеріаль-

ним відображенням фінансових відносин є грошові потоки. Органі-

зація цих потоків, порядок їх здійснення відбувається за певними 

правилами, певними напрямами, що і характеризує фінансову «тех-

ніку». Такий підхід до визначення фінансового механізму відображає 

внутрішню організацію функціонування фінансів підприємств. 

Другій підхід до розгляду поняття «фінансовий механізм» поля-

гає в тому, що його розуміють як сукупність методів і форм, інструме-

нтів, прийомів і важелів впливу на стан та розвиток підприємства. 

Даний підхід відображає зовнішню дію функціонування фінансів під-

приємств, характеризує фінанси як вирішальний фактор впливу апа-

рату управління на економічний стан підприємства. Завдяки такому 

аспекту суті фінансового механізму необхідно чітко визначити його 

складові, структуру, основи та принципи формування. [1, С. 92]  

Деякі автори [2] фінансовий механізм підприємства ототожню-

ють з фінансовим менеджментом і вважають, що це систе-

ма управління фінансами, яка призначена для організації взаємодії 

фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього 

впливу на кінцеві результати діяльності підприємства [2, С. 125 ]. 

М. Артус зазначає, що застосування фінансового механізму мо-

же досягти необхідного результату лише за рахунок доцільного 

спрямування взаємовпливу усіх його елементів на процес відтво-

рення, передусім завдяки зворотному зв’язку елементів фінансового 

механізму різних вертикальних і горизонтальних рівнів, своєчасній 
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реакції елементів вищого рівня на зміни, що відбуваються під впли-

вом нижчого рівня [3, С. 56]. Розглянемо інші напрацювання науков-

ців щодо даної проблематики у табл. 1. 

Таблиця 1 

Ідентифікація сутності поняття «фінансовий механізм» 
Джерело Визначення 

1 2 

О. Бандурка, 

М. Коробов [4] 

Це сукупність конкретних форм i методів забезпечення розпо-

дільчих i перерозподiльчих відносин, утворення доходів, фон-

дів грошових коштів  

М. Артус [3] Це фінансовий менеджмент, тобто схема управління фінанса-

ми, яка включає механізми управління фінансовими відноси-

нами і грошовими фондами 

І. Зятковський 

[5]  

Це сукупність форм і методів формування та використання фі-

нансових ресурсів для забезпечення фінансової діяльності 

підприємства 

А. Балабанов, 

І. Балабанов [6]  

Це система дії фінансових важелів, які виражаються в плану-

ванні, організації, стимулюванні використання фінансових ре-

сурсів. Включає фінансові методи, фінансові важелі, норматив-

не, законодавче, інформаційне забезпечення 

М. Грідчіна,  

В. Захожай, 

Л. Осіпчук [7] 

Це сукупність видів, форм і методів організації фінансових від-

носин 

В. Опарін [8] Представляє сукупність фінансових методів і форм, інструмен-

тів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток сус-

пільства 

Б. Райзенберг, 

Л. Лозовський, 

Є. Стародубцев, 

П. Комарецька 

[9]  

Це складова частина господарського механізму, сукупність 

стимулів, важелів, інструментів, форм і способів регулювання 

економічних процесів і відношень. Фінансовий механізм вклю-

чає, насамперед, ціни, податки, мита, штрафи, санкції, дотації, 

субсидії, банківський кредит і депозитний відсоток, дисконтну 

ставку, тарифи 

А. Шеремет, 

Р. Сайфулін [10] 

Система управління фінансовими відносинами через фінансові 

важелі за допомогою фінансових методів 

Н. Колчина, 

Т. Поляк, 

Л. Павлова [11]  

Це система управління фінансами підприємства з метою дося-

гнення максимального прибутку 

Л. Дідик [1] Становить систему встановлених державою форм та методів 

організації фінансових відносин 

Г. Семенов [12] Являє собою систему економічних заходів (методів, інструмен-

тів і важелів), що функціонують в межах нормативно-правової 

регламентації та спрямовані на забезпечення обслуговування 

фінансовими ресурсами операційної, фінансової, інноваційної й 

інших видів діяльності, передбачених власною фінансовою по-

літикою 
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продовження табл. 1 
1 2 

В. Москаленко 
О. Шипунова 
[13, С. 11] 

Це система дії фінансових важелів, що виявляється в організа-
ції, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресу-
рсів 

Національна 
економічна ен-
циклопедія [14]  

Це п’ять взаємопов’язаних елементів, які сприяють організації,
плануванню та стимулюванню використання фінансових ресур-
сів (фінансові методи,  фінансові важелі, правове, нормативне
та інформативне забезпечення) або сукупність форм та методів,
за допомогою яких забезпечується здійснення широкої системи
розподільчих відносин, утворення доходів та накопичень, ство-
рення та використання централізованих та децентралізованих
фондів грошових коштів 

 

Досить широко розглядає поняття «фінансовий механізм» 
Г. Семенов [12]. Автор чітко визначає місце та конкретизує види фі-
нансових важелів у системі фінансового механізму підприємства. 
Так, він зазначає, що фінансовий механізм підприємства включає 
визначену фінансовою політикою підприємства взаємодію: 

– фінансових методів (фінансове планування, ціноутворення, 
інвестування, фінансування, страхування, кредитування, стимулю-
вання і контроль); 

– фінансових інструментів (перспективне, поточне і оперативне 
фінансове планування, види цін, фінансові ресурси, грошовий капі-
тал, ревізія, фінансові стимули, фінансові санкції тощо); 

– фінансових важелів, які конкретизують дію функціонування 
фінансового інструменту у фінансовому механізмі (баланс доходів і 
витрат, бізнес-план, цінові знижки і цінові надбавки, прибуток, внут-
рішній аудит, кредит, векселі, норми прискореної амортизації, стра-
хові тарифи, норми штрафних санкцій, ліцензування, атестація, ак-
редитація) в межах нормативно-правового регламентування [15,  
С. 136]. 

Отже, фінансовий механізм можна відобразити наступним чи-
ном: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Фінансовий механізм діяльності екосистемних підприємств 
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Фінансові методи – планування, прогнозування, фінансування, кредиту-

вання, інвестування, оподаткування, страхування, стимулювання 

 
Фінансові важелі – дохід, прибуток, ціна, відсоткові ставки, дивіден-

ди, кредити, інвестиції, амортизація, дисконт, курс валют 

Правове забезпечення – конституція, закони, укази, постанови, ін-

струкції, методичні вказівки, норми, нормативи 

Інформаційне забезпечення – доступність до інформаційного ресурсу 

статистики,економіки, фінансів,та іншої інформації 
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Ми ж розглядаємо фінансовий механізм екосистемних підпри-

ємств як одне ціле, що включає фінансові методи, фінансові важелі, 

інформаційне та правове забезпечення на підприємстві й у державі. 
Зупинимося конкретніше на фінансових важелях. 

Фінансові важелі є ключовою складовою фінансового механіз-

му, ядром якого має бути співпадіння фінансово-економічних інтере-

сів безпосередньо підприємств та держави. Дослідження фінансових 
важелів як основного елементу фінансового механізму підприємства 

сприятиме формуванню засад сталого розвитку економічного секто-

ру в цілому та всіх суб’єктів зокрема [16, C. 279]. 

Фінансові важелі представляють собою певну форму фінансо-
во-економічних відносин, що становлять основу фінансового механі-

зму підприємства (чи іншого економічного суб’єкта) та характеризу-

ють матеріальний вплив на економічні інтереси учасників ринкового 

простору. Фінансові важелі прямо чи опосередковано змінюють еко-
номічний процес, внаслідок чого відбуваються зрушення стимулюю-

чого або навпаки – стримуючого характеру та формують умови та 

принципи функціонування та розвитку підприємства [16, C. 280]. 

Фінансові важелі є системою фінансових показників, через які 
здійснюється вплив на господарську діяльність підприємства.  

Чернодубов Е.В. [17, C. 46] як фінансові важелі розглядає пода-

ткову, інноваційну, інвестиційну, дивідендну кредитну політику, що 

також входять в структуру фінансового механізму, а Комарова І.В. 
[18] до низки фінансових важелів відносить встановлення держав-

них дотацій, забезпечення фінансової підтримки, надання субсидій і 

пріоритетності державної підтримки, недопущення непродуктивних 

державних втрат, опрацювання ефективного інструментарію оподат-
кування та ін. 

Фінансові важелі як категорія становить значний інтерес як у 

теоретичному, так і в практичному розрізі. Система фінансових ва-

желів полягає в аналізі, оцінці та прогнозуванні їх впливу на резуль-
тати діяльності підприємства та є основою управління виробничою і 

фінансово-економічною діяльністю суб’єктів підприємництва, а ди-

наміка показників, що їх характеризують, – предметом фінансового 

моніторингу [16, С. 278]. 
Фінансові важелі, які конкретизують дію функціонування фі-

нансового інструменту у фінансовому механізмі (баланс доходів і ви-

трат, цінові знижки і цінові надбавки, прибуток, внутрішній аудит, 

кредит, амортизація, страхові тарифи, норми штрафних санкцій то-
що) в межах нормативно-правового регламентування, можна виділи-

ти в групи, що впливають на розвиток екосистемних підприємств 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Фінансові важелі в розвитку екосистемних підприємств 

 

Доцільно більш детально розглянути групи, в які об’єднують фі-

нансові важелі. Податкова політика в діяльності екосистемних підп-

риємств виявляє свій вплив через ставки податків, податкові пільги, 

екологічний податок, рентну плату, рівень податкового тягаря, пода-

ткові ризики. 

Інноваційна політика виявляється через інноваційний потенці-

ал, інноваційну активність (рентабельність власного капіталу, еко-

номічна і екологічна ефективність). В сільському господарстві та ри-

бництві до нині застосовуються застарілі технології, а впровадження 

інновацій завжди сприймається з підозрілістю, проте досвід застосу-

вання інновацій на рибогосподарських та сільськогосподарських 

підприємствах демонструє досить прогресивні результати. 

Інвестиційна політика займає значне місце в діяльності підпри-

ємств, особливо це стосується лісогосподарських підприємств, коли 

зовнішні інвестиції грають ключову роль, адже фінансування таких 

підприємств відбувається переважно за рахунок держави та платни-

ків податків.  

Кредитна політика екосистемних підприємств, зокрема в агра-

рному та рибогосподарському виробництві, практично всіх країн із 

розвинутою ринковою економікою має спеціалізовану систему сіль-

ськогосподарського кредиту. Це зумовлено специфікою сільського та 

рибного господарства, нестачею вільних фінансових коштів, високою 

капіталомісткістю і порівняно низькою фондовіддачею, сезонністю 

виробництва та значною тривалістю виробничого циклу. Ще однією 

особливістю екосистемних підприємств, яка впливає на специфіку 

кредитування, є залежність від природно-кліматичних умов. 

На кредитування впливають і порівняно малі розміри екосисте-

много підприємства, що робить їх менш конкурентоспроможними на 

ринку коротко- і довготермінових кредитів. Тобто кредитна політика 

Фінансові важелі в розвитку  

екосистемних підприємств 

Екологічна політка 
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екосистемних підприємств – це термін кредиту, стандарти кредито-

спроможності, знижки, період окупності інвестицій в дебіторську за-

боргованість. 

Екологічна політика на екосистемних підприємствах відіграє 

ключову роль, адже всі екосистемні підприємства використовують 

природні ресурси або цілі екосистеми та повинні дбати про прове-

дення екологічних заходів і вести свою діяльність за екосистемним 

підходом, що впливатиме на якість сировини та стан природних ре-

сурсів.  

Амортизаційна політика підприємства є цілеспрямованою дія-

льністю підприємства з вибору та застосування одного з можливих 

методів амортизації з метою максимізації обсягу власних фінансових 

ресурсів протягом амортизаційного періоду. Основне питання амор-

тизаційної політики – який метод амортизаційних відрахувань обра-

ти. Так, метод прискореного зменшення залишкової вартості засто-

совується лише при нарахуванні амортизації до об’єктів основних 

засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспо-

ртні засоби). На основні засоби груп 1 (земельні ділянки) та 13 (при-

родні ресурси) відповідно до пп. 145.1.7 Податкового кодексу амор-

тизація не нараховується [19]. Формування ефективної амортизацій-

ної політики на підприємстві можна вважати одним із факторів під-

вищення ефективності його роботи. Тому варто приділити особливу 

увагу вибору методу нарахування амортизації (і врахувати всі особ-

ливості цього процесу), встановленню оптимальних строків викорис-

тання необоротних активів та їх ліквідаційної вартості, розробленню 

норм амортизаційних відрахувань, формуванню та використанню 

амортизаційного фонду. 

Таким чином, за результатами аналізу фахової літератури мож-

на зробити висновок про те, що фінансові важелі – це конкретні ін-

струменти, що забезпечують ефективне функціонування фінансового 

механізму підприємства, і тільки збалансоване їх застосування може 

мати позитивні результати на екосистемних підприємствах. 
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The article identifies the essence of the concept of «financial 
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ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ  
ЭКОСИСТЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В статье определяется суть концепции «финансового механизма». 
Автор провел сравнительный анализ важных компонентов финан-
сового механизма, определяющих приоритет в деятельности пред-
приятий. Раскрываются финансовые рычаги, влияющие на разви-
тие экосистемных предприятий. 
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