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Раскрыты роль и значение финансового обеспечения в развитии обще-
ственного производства. Приведен ретроспективный обзор опреде-
лений понятия «финансовое обеспечение». Исходя из системного 
анализа рассмотренных понятий предложено авторское толкование 
указанного понятия на основе формализации этапов процесса финан-
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сового обеспечения, способствующие удовлетворению потребностей 
в финансировании инвестиционных и инновационных проектов. Пред-
ложена схема общего подхода к процессу финансового обеспечения на 
различных социально-экономических уровнях хозяйствования, включая 
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онной политики и непосредственную разработку механизма финан-
сового обеспечения, который включает последовательные практи-
ческие действия по поиску, привлечению и использованию финансовых 
ресурсов. Определены критерии оценки финансового обеспечения вос-
производства основных средств производственных предприятий.
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розробку механізму фінансового забезпечення, який включає послідовні практичні дії щодо пошуку, залучення та використання фінансових ресурсів. 
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Вступ. Нарощування економічного потенціалу 
України, спрямованість на реалізацію моделі сталого роз-
витку національної економіки пов’язана з розв’язанням 
проблем фінансового забезпечення всіх сфер суспільного 
виробництва. Протиріччя трансформаційних процесів, 
складність ринкових перетворень обумовлюють необхід-
ність проведення глибоких досліджень у сфері фінансо-
вого забезпечення як рушійної сили розвитку суб’єктів 
господарювання на всіх соціально-економічних рівнях 
їх функціонування. Ринкові умови господарювання ви-
магають нових підходів щодо організації фінансового за-
безпечення розвитку реального сектора економіки і нада-
ють одночасно нові можливості щодо пошуку, залучення 
та використання фінансових ресурсів для інвестиційних 
цілей. Фінансове забезпечення є відправною точкою про-
гресивних зрушень в усіх сферах матеріального виробни-
цтва, створює необхідні умови економічного зростання. 
Для розкриття ролі і значення фінансового забезпечен-
ня у розвитку суспільного виробництва необхідним слід 

вважати проведення подальших досліджень понятійного 
апарату у сфері фінансового забезпечення, удосконален-
ня понять і категорій в зазначеній сфері наукових дослі-
джень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визна-
ченню ролі та значення фінансового забезпечення інно-
ваційного розвитку, удосконаленню понятійного апарату 
приділено велику увагу з боку як вітчизняних, так і зару-
біжних науковців, зокрема, О. Д. Василика, В. В. Венгера,  
Г. В. Возняк, Ю. М. Жукової, М. М. Забаштанського, Г. В. Кі- 
щенко, О. М. Колодізєва, О. І. Москаль, Д. В. Нехайчука,  
І. В. Осьмірко, Ю. О. Федосова та ін.

Мета статті – дослідити роль і значення фінансового 
забезпечення у розвитку суспільного виробництва та про-
вести системний аналіз визначення поняття «фінансове за-
безпечення», розкрити його потенціал.

Виклад основного матеріалу. Ретроспективний 
огляд визначень поняття «фінансове забезпечення» наве-
дений в табл. 1.

Таблиця 1

Сутність поняття «фінансове забезпечення»

автор Визначення

1 2

василик о. [2] Фінансове забезпечення – визначена законодавством сукупність заходів, спрямованих на створення фі-
нансової бази для досягнення певних цілей

венгер в. [3] Фінансове забезпечення регулюється на основі відповідної системи функціонування, яке може здійснюва-
тись у трьох формах: самофінансування, кредитування, зовнішнє фінансування

жукова Ю. [6]
Фінансове забезпечення – як один з двох методів фінансового впливу на соціально-економічний розвиток, 
який реалізується на основі відповідної системи фінансування та може здійснюватися у трьох формах: са-
мофінансування, кредитування, зовнішнє фінансування

васечко л. [1] Фінансове забезпечення – це система джерел та форм фінансування розвитку економічної і соціальної 
сфер суспільства

москаль о. [11]

механізм фінансового забезпечення можна визначити як сукупність економічних відносин, що вини-
кають з приводу пошуку, залучення і ефективного використання фінансових ресурсів та організаційно-
управлінських принципів методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність територіаль-
них одиниць та господарюючих суб’єктів у  процесі розподільних і перерозподільних відносин

колодізєв о. [9]

Під фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку пропонується  вважати сукупність  економічних  
відносин,  що виникають з приводу пошуку, залучення і ефективного використання фінансових ресурсів,  
а також організаційно-управлінських принципів, методів і форм впливу цих ресурсів на інноваційний роз-
виток національної економіки
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Аналізуючи змістовну сутність поняття «фінансове 
забезпечення» можна простежити його багатоаспектність 
і багатогранність, що охоплює потенційну можливість 
і здатність здійснити безпосередньо фінансування інвести-
цій і передбачає пошук, залучення та акумуляцію коштів і 
формування фінансових ресурсів, оптимізацію їх структу-
ри, реалізацію процесу капіталовкладень, контроль фінан-
сових потоків, їх раціональне використання з метою інно-
ваційного оновлення підприємств, галузей та національної 
економіки в цілому.

Системний аналіз ряду інших визначень цього по-
няття, які пропонують відомі вчені, а саме – Гладій С. П., 
Ковальова А. М., Москаль О. І., Олійник Д. С., Опарін В. М.,  
Оспіщев В. І., Юрій С. І., Родіонова В. М., Сокирська І. Г. та 
інші, показав, що прослідковуються ключові ознаки тлума-
чення сутності поняття «фінансове забезпечення іннова-
ційного розвитку» [13]:

узагальнюючий метод, функція інвестування че- 
рез фінансові форми;
сукупність економічних відносин, що виникають  
з приводу пошуку, залучення і ефективного вико-
ристання фінансових ресурсів;
процес організації фінансування на основі відпо- 
відної системи фінансування;
покриття витрат на інноваційну діяльність за ра- 
хунок фінансових ресурсів;
процес реалізації безперервного характеру від- 
творювальних процесів за рахунок власних і за-
лучених фінансових ресурсів.

Виходячи з аналізу розглянутих визначень поняття 
«фінансове забезпечення» пропонується авторське тлума-
чення зазначеного терміна: фінансове забезпечення – це 
взаємопов’язана сукупність джерел, форм і методів, що ре-
алізують певну технологію фінансування розвитку об’єктів 
виробничої, соціальної чи будь-якої іншої сфери діяльності 
суб’єктів соціально-економічних відносин.

Системний підхід до авторського визначення сутнос-
ті поняття «фінансове забезпечення» базується на табл. 2, 
де формалізовані окремі етапи процесу фінансового забез-
печення, який розглядається як система взаємопов’язаних 
складових. Сполучення в певній послідовності зазначених 
етапів можна розглядати як базу визначення ряду інших 
економічних понять. Формалізація етапів процесу фінан-
сового забезпечення дозволяє реалізувати системний під-
хід до аналізу поняття «фінансове забезпечення» (рис. 1).

При цьому можна навести стисле (звужене) і роз-
ширене (більш повне) формулювання поняття «фінансове 
забезпечення», останнє з яких доцільно застосовувати при 
розгляді конкретних умов чи сфер фінансового забезпе-
чення.

Системний підхід до визначення поняття «фінансо-
ве забезпечення» в стислому визначенні формулюється як 
система поетапних процесів пошуку, залучення та вико-
ристання фінансових ресурсів, які реалізуються окремими 
суб’єктами фінансових відносин з метою отримання фінан-
сового або будь-якого іншого ефекту.

Більш повне, розширене тлумачення зазначеного 
поняття з позиції системного підходу формулюється так: 
фінансове забезпечення – це система цілеспрямованих 
і  взаємопов’язаних процесів на етапах пошуку, залучення 
та використання фінансових ресурсів, які реалізуються 
окремими суб’єктами фінансових відносин відповідно до 
визначених потреб у обсягах фінансування певного рівня 
відтворення матеріально-технічної бази виробництва з ме-
тою отримання фінансового чи будь-якого іншого ефекту.

Для визначення поняття «потенціал фінансового за-
безпечення» необхідно проаналізувати його складові за 
формалізованою схемою (рис. 2).

Виходячи зі змістовної сутності складових потен-
ціалу фінансового забезпечення, а саме ресурсів і можли-
востей, авторське визначення цього поняття надається в 
такій редакції: потенціал фінансового забезпечення – це 

1 2

голуб Ю. [5]

Фінансове забезпечення слід розуміти як сукупність заходів та умов, що сприяють сталому функціонуванню 
і розвитку суб’єкта господарювання шляхом покриття його витрат фінансовими ресурсами (з внутрішніх і 
зовнішніх джерел внаслідок здійснення руху таких ресурсів) залежно від обсягу виробництва та його фінан-
сового становища. автором обґрунтовується, що фінансове забезпечення відображає сутність економічних 
відносин, які виникають з приводу забезпечення суб’єкта господарювання достатньою кількістю необхідних 
фінансових ресурсів задля досягнення цілей його функціонування в конкретному інтервалі часу

возняк г. [4] Фінансове забезпечення інноваційної діяльності – це комплекс методів і важелів впливу на інноваційну ді-
яльність, який реалізується у різних формах через відповідну систему фінансування

нехайчук д. [12]
Фінансове забезпечення — це система заходів, що забезпечує формування відповідних обсягів фінансових 
ресурсів та їх ефективного використання на певній території суб’єктами господарювання та державою за 
допомогою вдосконаленого фінансового механізму

кіщенко г. [8]
Фінансове забезпечення визначено як ціленаправлене використання грошових коштів для покриття ви-
трат суб’єктів господарювання, створення передумов для одержання прибутку, основу якого закладено 
в  двох напрямках: фінансуванні та інвестуванні

Федосов Ю. [14]
Фінансове забезпечення розвитку інноваційної системи – сукупність взаємообумовлених джерел, методів, 
форм і механізмів фінансування інноваційної діяльності, взаємопов’язаних через фінансові відносини і орі-
єнтованих на формування умов для розвитку інноваційної системи національної економіки

Забаштанський м. 
[7]

Фінансове забезпечення – відносини з приводу формування та розподілу обсягу фінансових ресурсів, до-
статніх для виконання виробничих завдань, інвестиційно-інноваційного розвитку та підтримки фінансової 
стійкості суб’єктів господарювання

Закінчення табл. 1
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Таблиця 2

Основні етапи процесу фінансового забезпечення як база визначення окремих економічних понять

№
 з

 / 
п

Найменування етапів Сутність та спрямованість етапів

База визначення понять

фінансове  
забезпечення

потенціал 
фінансового 

забезпе-
чення

Ефек-
тивність 

фінансово-
го забезпе-

чення
стисле розши-

рене

1
визначення необхідних обсягів фі-
нансових ресурсів для певної фор-
ми відтворення основних засобів

Потреба у ре-
сурсах

визначення 
загальної по-
треби у фінан-
сових ресурсах

2 Пошук фінансових джерел та ана-
ліз їх прийнятності для залучення

накопичення 
ресурсів Формування 

потенціалу 
фінансового 
забезпечення

3
Залучення фінансових джерел та 
формування необхідного обсягу 
фінансових ресурсів

4 визначення форм та методів фі-
нансування

можливості 
використання 
ресурсів

5
використання фінансових ресурсів 
в процесі фінансування певних 
проектів

Фінансування 
(розподіл) 
фінансових ре-
сурсів

реалізація 
потенціалу 
фінансового 
забезпечення

6 Забезпечення ефективності вико-
ристання фінансових ресурсів

досягнення ба-
жаного фінансо-
вого результату

Інструменти 
залучення 

фінансових 
ресурсів

Схеми 
залучення 

фінансових 
ресурсів

Методики 
оптимізації 
структури 

фінансових 
ресурсів

Методи 
фінансування

Форми 
фінансування

Технології 
(механізми) 

фінансування

Джерела 
фінансових 

ресурсів

Методики 
аналізу 
джерел

Використання
фінансових ресурсів

Залучення
фінансових ресурсів

Поняття 
«фінансове забезпечення як система»

Критерії 
вибору 
джерел

Елементи підсистем

підсистеми

Пошук
фінансових ресурсів

Суб’єкти фінансових відносин, що реалізують процеси

рис. 1. Схема системного підходу до аналізу поняття «фінансове забезпечення»
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наявність доступних фінансових ресурсів з відпрацьовани-
ми схемами залучення і можливостями їх ефективного ви-
користання для реалізації інвестиційних цілей. Потенціал 
фінансового забезпечення виявляється у спроможності за-
довольнити потреби у фінансуванні певних інвестиційних 
чи інноваційних проектів.

Ефективність фінансового забезпечення, що входить 
в розширене тлумачення самого поняття «фінансове за-
безпечення», в авторській редакції має такий зміст: ефек-
тивність фінансового забезпечення – це співвідношення 
вартісного виміру одержаного результату до обсягу вико-
ристаних фінансових ресурсів.

Наявність 
фінансових 

джерел, 
прийнятних для 

залучення

Ресурси

+ +=

+=

Наявність 
ефективних схем 

залучення 
фінансових 

ресурсів

Можливості 
використання фінансових 

ресурсів для потреб 
інвестування

Можливості

Потенціал 
фінансового 

забезпечення

Потенціал

рис. 2. Складові потенціалу фінансового забезпечення

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку, яке 
базується на залученні ряду визначених з точки зору при-
йнятності інвестиційних джерел як складових фінансово-
го забезпечення з метою формування достатнього обсягу 
фінансових ресурсів, має бути доступним та раціонально 
структурованим.

Загальні теоретичні положення формування систе-
ми фінансового забезпечення функціонування і розвитку 
суб’єктів підприємництва інтегрованих за будь-яким рів-
нем (галузь, регіон, країна) охоплюють визначені процеду-
ри в такій послідовності (рис. 3).

Залежно від економічного стану суб’єктів підприєм-
ництва та запланованих перспектив розвитку галузі, регіо-
ну, країни визначається політика формування їх фінансо-
вого забезпечення. Розробляється стратегія фінансового 
забезпечення як система заходів для реалізації загального 
напряму інвестиційного забезпечення в рамках інвестицій-
ної політики.

Метою стратегії формування фінансового забезпе-
чення функціонування і розвитку суб’єктів підприємни-
цтва є досягнення фінансової достатності, цінової при-
йнятності, гнучкості формування раціональної структури 

Розробка системи 
заходів реалізації  

стратегії 
фінансового 

забезпечення 

Розробка 
стратегії 

фінансового 
забезпечення 

(галузі, регіону, 
країни)

Розробка 
політики 

фінансового 
забезпечення 

(галузі, регіону, 
країни)

Розробка механізму 
фінансового 

забезпечення, який 
включає послідовні 
практичні дії щодо 

пошуку, залученняі, 
акумуляції та 

використання 
фінансових ресурсів 

рис. 3. Схема загального підходу до процесу фінансового забезпечення на різних соціально-економічних  
рівнях господарювання

фінансових ресурсів в умовах динамічних змін на ринку 
капіталів.

Вагомою ланкою у ланцюгу заходів формування 
системи фінансового забезпечення є пошук джерел інвес-
тиційних ресурсів і їх аналіз на предмет прийнятності до 
процесу залучення. Ринкова економіка надає великі мож-
ливості вибору і залучення інвестиційних джерел, в тому 
числі і нетрадиційних, що дозволяє сформувати будь-які 
варіанти їх сполучень та оптимізувати структуру фінансо-
вих ресурсів за відповідними критеріями.

Залучення фінансових джерел до процесу інвесту-
вання тісно пов’язано з формами інвестування. На базі ана-

лізу фінансових джерел і форм інвестування здійснюється 
практична реалізація відповідної інвестиційної стратегії, в 
рамках якої розробляються схеми та механізми залучення 
фінансових ресурсів для використання їх як інвестицій. 
Використання фінансових ресурсів як інвестицій, тобто 
здійснення процесу інвестування пов’язано зі спрямуван-
ням грошових потоків безпосередньо на реалізацію інно-
ваційних проектів і програм.

Реалізація цього процесу пов’язана з формуванням 
грошових потоків і їх гармонізацією в просторово-часовому 
форматі для фінансування інноваційного розвитку певних 
об’єктів за визначеними інноваційними галузевими або ре-
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гіональними пріоритетами розвитку певних суб’єктів під-
приємництва.

За рахунок можливості комбінаторного залучення 
інвестиційних джерел, згрупованих за певними формами 
інвестування та інструментами їх постачання, є можли-
вість акумуляції фінансових ресурсів і вирішення пробле-
ми їх дефіциту.

Формування раціональної структури капіталу до-
зволяє ефективно здійснити процес інвестування, контр-
олювати грошові потоки й отримувати комплексну оцінку 
стану фінансового забезпечення у динаміці.

Раціонально сформована структура капіталу за умов 
ефективності управління грошовими потоками дозволяє 
реалізувати будь-яку стратегію фінансового забезпечення 
функціонування і розвитку суб’єктів підприємництва.

Виходячи з того, що етапи фінансового забезпечення 
чутливі до впливу факторів як зовнішнього, так і внутріш-
нього середовища, а саме:

етап «пошуку інвестиційних джерел» визначаєть- 
ся станом ринку капіталів, інвестиційним капіта-
лом галузі чи регіону, інтересами інвесторів щодо 
інших суб’єктів ринку;
етап «розробка механізмів інвестування» зале- 
жить від досконалості механізмів інвестування 
та ефективного використання його складових: 
методів, важелів, принципів, інструментів і т. ін., 
загалом від ефективності управління грошовими 
потоками, що спрямовуються на реалізацію інно-
ваційних проектів;
етап «інвестування» залежить від форми відтво- 
рення основних засобів підприємств (поточний 
ремонт, капітальний ремонт, реконструкція, мо-
дернізація, технічне переоснащення, розширен-
ня діючих підприємств, створення інноваційних 
виробництв), що визначає як обсяг необхідних 

інвестицій, так і ризикованість процесу інвес-
тування, яка посилюється зі зростанням рівня 
інноваційності відтворювального процесу. Звідси 
розробка механізму фінансового забезпечення 
має здійснюватись з урахуванням факторів впливу 
внутрішнього і зовнішнього середовища з метою 
забезпечення стабільності процесу інвестування 
за будь-яких умов на ринку капіталів і форми від-
творення основних засобів виробничих підпри-
ємств.

Якість фінансового забезпечення відтворення осно-
вних засобів виробничих підприємств визначається таки-
ми критеріями, як доступність, достатність і вартість за-
лучених грошових коштів (рис. 4).

Фінансове забезпечення в частині його повноти і до-
статності за обсягами постачання фінансових ресурсів 
у визначений термін часу залежить також і від ефективнос-
ті управління грошовими потоками, їх цільової спрямова-
ності та раціонального використання.

Висновки. В умовах фінансово-економічної кризи 
у реальному секторі економіки відбулося різке скорочення 
обсягів і джерел фінансування інвестицій, що різко заго-
стрило проблеми повноцінного фінансового забезпечення 
відтворення основних засобів виробничих підприємств. 
Технологічне переоснащення виробничих підприємств 
здійснюється за умов наявності власних ресурсів і можли-
вості їх залучення з інших інвестиційних джерел.

Зважаючи на брак власних коштів для інноваційно-
го оновлення основних засобів виробничих підприємств, 
актуальним стає пошук нових методів залучення інвести-
ційних ресурсів, а саме: лізинг, кредитування відтворення 
основних засобів на основі емісії корпоративних облігацій, 
акціонування шляхом випуску і продажу акцій, залучення 
прямих іноземних інвестицій тощо.

Можливість залучення на 
прийнятних умовах певного 

джерела фінансових ресурсів

Гарантований запас 
фінансових ресурсів на  
витрати підприємства

Необхідний рівень 
фінансового потенціалу 
розвитку підприємств

Доступність

Критерії оцінки фінансового забезпечення

Вартість

Достатність
Джерела 

фінансових 
ресурсів 

Прийнятність значення 
середньозваженої вартості 

джерел фінансових ресурсів

Ефективність 
залучення, 

розміщення та 
використання 

фінансових 
ресурсів

рис. 4. критерії оцінки фінансового забезпечення відтворення основних засобів виробничих підприємств
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