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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 
ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Питання фінансового забезпечення є невід’ємною складовою будь-якого суб’єкта 
підприємництва, так як характеризує рівень стабільності грошових надходжень і 
прибутковості, формування фінансових ресурсів, ведення поточної операційної, фінансової 
та інвестиційної діяльності, забезпечує виконання фінансових зобов’язань перед діловими 
партнерами, бюджетом і цільовими фондами [1]. 
Фінансове забезпечення є одним із складових елементів фінансового механізму поряд з 
управлінням фінансовою діяльністю, фінансовим регулюванням, фінансовим планування і 
прогнозуванням та іншими й виступає частиною фінансового механізму, яке спрямоване на 
вирішення таких основних завдань: 

– фінансування поточної виробничо-господарської діяльності; 
– пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та 

платоспроможності; 
– виконання фінансових зобов’язань перед іншими суб’єктами підприємництва, 

бюджетом, банками; 
– мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого 

розвитку, збільшення власного капіталу; 
– контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням  фінансових 

ресурсів [2; 3]. 
Основними напрямками фінансового забезпечення господарської діяльності підприємства є: 
фінансове прогнозування та планування; аналіз та контроль виробничо- господарської 
діяльності; оперативна, поточна фінансово-економічна робота [4, с. 245]. 
Структура джерел фінансування господарської  діяльності  підприємства  залежить від 
багатьох факторів, зокрема: від оподаткування доходів підприємства; темпів зростання 
реалізації товарної продукції та їхньої стабільності; структури активів підприємства; стану 
ринку капіталу; відсоткової політики комерційних банків; рівня управління фінансовими 
ресурсами підприємства; суті стратегічних цільових фінансових рішень підприємства тощо 
[5, с. 19]. 
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Основними формами  фінансового  забезпечення  господарської  діяльності  в  Україні є: 
самофінансування, кредитування, інвестування, бюджетне фінансування, благодійництво, 
спонсорство [6]. 
Найпоширенішою формою фінансового забезпечення є самофінансування – це ефективне 
використання власних коштів в процесі господарської діяльності і отримання такого 
прибутку, який після сплати податкових платежів і зборів, покриття видатків і витрат дасть 
змогу забезпечити потреби на розширене відтворення. Власний капітал є основною для 
самофінансування і залежить він від форми власності і може бути приватний, пайовий, 
акціонерний. Провідною формою фінансового забезпечення, яка вимагає від господарської 
діяльності ефективного використання ресурсів сьогодні виступає кредитування [7]. 
Позикові кошти займають досить вагоме місце в структурі капіталу підприємства. 
Позичковий капітал, як і власний, може бути мобілізований із зовнішніх та внутрішніх 
джерел. Використання позикових коштів дає можливість приросту рентабельності власного 
капіталу, але негативно впливає на фінансову стійкість підприємства [8]. 
Кредитні ресурси позитивно впливають на фінансову діяльність та фінансове забезпечення 
діяльності суб’єктів підприємництва, але за умови, що кожна гривня (інша валюта) таких 
коштів  приносить  додатковий  дохід,  достатній  для  покриття  витрат  на їх 
обслуговування і отримання прибутку. Залучивши до господарського обороту комерційні, 
банківські або бюджетні позики, підприємець збільшує обсяг своїх інвестиційних 
ресурсів у конкретному періоді, за умови забезпечення вилучення з обороту у майбутніх 
періодах суми основного боргу, заміненого власними фінансовими ресурсами (чистим 
прибутком) [9, с. 28]. 
Інвестування – це довгострокове вкладання наявних коштів з метою одержання вигоди в 
майбутньому. Інвестиціями можуть бути всі види майнових та інтелектуальних цінностей, 
що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток. 
Виходячи із характеру інвестицій, суб’єктного складу інвесторів та джерел інвестування в 
законодавстві України, визначаються різновиди інвестицій. 
Бюджетне фінансування, як форма фінансового забезпечення полягає у виділенні 
державних коштів на безповоротній і безоплатній основі. Основним видом державного 
фінансування виступають бюджетні асигнування тим неприбутковим сферам діяльності які 
потребують такого фінансування. Тобто це сьогоднішні витрати, метою яких є одержання 
майбутніх вигод. У ході реалізації цієї мети інвестиційна діяльність спрямована на 
вирішення найважливіших завдань розвитку підприємств [10]. 
Основні умови виділення коштів з державного бюджету – це їх цільова спрямованість на 
фінансування пріоритетних напрямів: агропромисловий комплекс, промисловість, тощо. 
Благодійництво як добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у 
поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; 
специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська 
діяльність, також є широко використовуваною формою фінансового забезпечення 
підприємницької діяльності. Підсумовуючи вище окреслене, ми можемо константувати, що 
кожна з форм фінансового забезпечення має свої особливості застосування. В той же час, 
фінансове забезпечення передбачає формування та використання фінансових ресурсів 
суб’єктів господарювання за допомогою оптимізації співвідношення всіх його форм і дає 
змогу створити такі такими, від яких суб’єкт господарювання мав би змогу функціонувати 
не тільки беззбитково, але і підвищувати ефективність діяльності й 
конкурентоспроможності та зміцнювати економіку країни загалом. З метою покращення 
фінансового забезпечення діяльності підприємств, можуть слугувати певні заходів, які 
передбачають: не допущення фактів надходження й оплати неякісної чи не потрібної 
підприємству продукції, товарів, забезпечення персональної відповідальності  посадових 
осіб у разі, якщо такі факти мали місце; застосування методу системного дослідження 
взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку і визначення на його основі критичного 
обсягу реалізації товарів (точки беззбитковості); раціонального використання чистого 
прибутку , а також впровадження нових форм та механізмів розрахунків [11]. 
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