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Хозяйственный механизм природопользования 
 

Совершенствование методов экологизации экономики осуществляется 
не только путем применения природосберегающих технологий и 
формирования экологических ограничений, но и вследствие создания и 
совершенствования хозяйственного мехазма управления природоохранной 
деятельностью. В статье акцентировано внимание на макро- и микр уровнях 
решения проблем природопользования, рассмотрены основные составляющие 
хозяйственного механизмы природопользования. 

Ключевые термины: хозяйственный механизм природопользования; 
организационно-правовой механизм природопользования; финансово-
экономический механизм природопользования, поведенческий механизм 
природопользования. 
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Господарський механізм природокористування 
 

Удосконалення методів екологізації економіки здійснюється не тільки 
шляхом застосування природозберігаючих технологій та визначення 
екологічних обмежень, але і внаслідок створення і удосконалення 
господарського механізму управління природо-охоронною діяльністю. В 
статті зосереджено увагу на макро- і макрорівніх вирішення проблем 



природокористування; розглянуто основні складові господарського механізму 
природокористування. 

Ключові терміни: господарський механізм природокористування; 
організаційно-правовий механізм природокористування; фінансово-
економічний механізм природокористування, поведінковий механізм 
природокористування. 
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Economic mechanism of the nature management 
 

Improving the methods of ecologizing of the economy is carried out not only 
by using the environmentally friendly technologies and the formation of 
environmental restrictions, but also by creating and improving of the economic 
mechanism for managing environmental activities. The article focuses its’ attention 
on macro- and microlevels of solving the problems of nature management, the main 
components of the economic mechanisms of nature management are considered. 

Keywords: economic mechanism of nature management; organizational and 
legal mechanism of nature management; fi nancial and economic mechanism of 
nature management, behavioral mechanism of nature management. 


