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Анотація 

Систематизовано наукові погляди щодо визначення економічного змісту механізму фінансового 

забезпечення економічного розвитку, здійснено  аналіз основних елементів фінансового забезпечення 

господарської діяльності підприємств. 
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Abstract 

In the article have been systematized the scientific views in relation to the definition of economic content of 

financial mechanism of economic development; the analysis of the main elements of the financial support of economic 

activity was implemented. 
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Вступ 

 

Для забезпечення розвитку економіки, покращення інвестиційного клімату, підвищення 

ефективності господарської діяльності та рівня конкурентоспроможності окремих підприємств, 

регіонів і країни загалом перш за все необхідне достатнє фінансове забезпечення. Від обсягів 

фінансування залежать кількісні та якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу, а 

отже й кінцеві результати господарської діяльності. Тому, щоб успішно функціонувати на ринку 

кожне підприємство зобов’язане раціонально формувати, розподіляти і використовувати наявні 

фонди грошових коштів. Сучасні світові економічні тенденції свідчать, що в умовах високого рівня 

фінансових ризиків, впливу різних кризових чинників на діяльність господарських суб'єктів, 

забезпеченість необхідними ресурсами, зокрема фінансовими, є однією з головних проблем їх 

функціонування [1, с. 63]. 

 

Результати дослідження 

 

Фінансове забезпечення певного економічного процесу чи явища означає не лише наявність 

необхідних для гарантованого функціонування цього процесу чи явища фінансових ресурсів, але й 

включає в себе цілий набір методів та заходів впливу на об’єкт фінансування з метою забезпечити 

його розвиток у потрібному напрямі. Так, наприклад, Г. В. Возняк та А. Я. Кузнєцова під фінансовим 

забезпеченням інноваційної діяльності розуміють комплекс методів та важелів, за допомогою яких 

через відповідну систему фінансування у різних формах здійснюється цілеспрямований вплив на 

суб’єкта, що здійснює той чи інший вид господарської діяльності [2, с. 22].  

Фінансове забезпечення функціонування та розвитку економічної діяльності являє собою 

складну систему (чи механізм), яка включає в себе такі складові елементи, як організація 

господарської діяльності, управління нею, планування економічного розвитку. Всі ці елементи 

об’єднує фінансова складова, без якої неможливо досягти бажаного ефекту. Між усіма елементами 

системи фінансового забезпечення розвитку економічного процесу чи явища існує тісна взаємна 

залежність, яка передбачає взаємодію та співробітництво суб’єктів, що займаються, відповідно, 

організацією, управлінням, плануванням та фінансуванням економічного процесу.  

Організація господарської діяльності включає комплекс нормативно-правових та 

інформаційних заходів із формування, розподілу і використання фондів грошових коштів, а також 

залучення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування економічного розвитку. 

До елементів управління та планування економічним розвитком на макрорівні належать 

загальнодержавні структури та органи місцевого самоврядування, у розпорядженні яких знаходяться 
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фінансові, матеріальні та інтелектуальні ресурси, раціональне використання яких дозволяє 

забезпечити ефективний розвиток національної економіки. А на мікрорівні такими елементами 

виступає менеджерський корпус підприємств та господарських організацій. 

Сутність фінансового планування економічного розвитку полягає у складанні планів 

формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, як на рівні окремих суб’єктів 

господарювання та їх корпоративних об’єднань і галузевих структур, так і на рівні територіально-

адміністративних одиниць і країни загалом. Обґрунтованість планування перевіряється за допомогою 

фінансових показників, що відображають реальні процеси економічного розвитку та характеризують 

збалансованість використання фінансових ресурсів. 

 

Висновки 

 

Отже, фінансове забезпечення економічного розвитку являє собою складну систему методів, 

інструментів та важелів, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований вплив на процес 

здійснення господарської діяльності. Основними елементами системи фінансового забезпечення 

економічного розвитку є структури, які забезпечують ефективну організацію, управління, планування 

та фінансування економічного процесу.  
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