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факторами: кількість і компетентність експертів, незалежність експертних суджень (виключення 

впливу експертів один на одного), точність і відсутність двоякого трактування експертних критеріїв, 

їх суттєвість, обґрунтований вибір шкали оцінювання факторів ризику тощо. 

Узгодженість висновків, отриманих на основі суб‘єктивних експертних оцінок, забезпечується 

достатністю достовірної вхідної інформації, незалежністю експертів та застосуванням ефективних 

інструментів і методів обробки результатів. 

Однак усестороннє оцінювання ризиків повинне ґрунтуватися на суб‘єктивному (якісному) та 

об‘єктивному (кількісному) підходах. Підсумкові результати якісного аналізу ризику, у свою чергу, є 

вихідною інформацією для проведення кількісного аналізу. 

Отже, на сьогодні відсутня дієва методика виявлення та оцінки підприємницьких ризиків для 

різних галузей промисловості, що передбачає подальші проблеми для дослідження. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розглянуто напрями оптимізації фінансових ресурсів підприємств,поняття аналізу та 

контролю за фінансовою діяльність підприємств,розглянуто фактори, які впрливають на 

структуру пошуку джерел фінансування,а  також вплив прогнозування та планування на фінансове 

забезпечення підприємства. Запропоновано напрямки пошуку джерел фінансування. 

Ключові слова: фінансове забезпечення,  бюджетне фінансування, самофінансування, 

фінансові ресурсів, прибуток, форми фінансового інвестування, ефективність. 

 

Зважаючи на сучасний стан вітчизняної економіки, значна кількість підприємств зіштовхується 

із проблемою належного рівня фінансового забезпечення господарської діяльності. Причинами цього 

стали високі відсотки за кредитами та те що значна кількість підприємств працює збитково. Саме 

тому актуальним є визначення напрямів покращення рівня фінансового забезпечення підприємств. 

Питання пов‘язані з аналізом рівня фінансового забезпечення підприємств розглядались в 

роботах:  Р.Б.Данилейчука, О.Д. Василика, Я.Бузогана, Є.Ю.Ткаченка, І.М. Гуменюка. 

Метою роботи є узагальнення теоретичних підходів до окремих проблем фінансового 

забезпечення підприємницької діяльності, розроблення і представлення  підходу до трактування 

поняття і суті основних складових цього явища. 

Досягнення мети забезпечується розв'язком таких завдань: визначення ролі і місця фінансового 

забезпечення в структурі фінансового механізму; інтеграція основних напрямів розвитку фінансового 

забезпечення підприємницької діяльності; визначення логічної послідовності дій в процесі 

фінансового забезпечення підприємництва. 

Фінансове забезпечення господарської діяльності полягає у забезпечувані фінансовими 

ресурсами безперервність процесу виробництва суб'єктів господарювання, розширювані їх 

виробничих фондів (основних та оборотних), активно впливати на підвищення продуктивності праці, 

зниження собівартості продукції, збільшення накопичень і підвищення ефективності виробництва. 

Фінансове забезпечення - частина фінансового механізму, покликаного забезпечувати 

розподільчі та перерозподільчі процеси з метою утворення доходів і фондів коштів підприємств  [1]. 

Основними формами фінансового забезпечення господарської діяльності в Україні є: 

самофінансування, бюджетне фінансування, кредитування, інвестування,, благодійництво, 

спонсорство. 
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Найпоширенішою є така форма фінансового забезпечення, як самофінансування. Господарська 

діяльність підприємства нерозривно зв'язана з його фінансовою діяльністю. Підприємство самостійно 

фінансує всі напрямки своїх витрат відповідно до виробничих планів, розпоряджається наявними 

фінансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво продукції з метою одержання прибутку. 

Самофінансування - це принцип ведення підприємницької діяльності, який передбачає 

фінансове забезпечення розширеного відтворення виробництва на підприємствах за рахунок власних 

грошових ресурсів. Основним його джерелом є чистий доход (прибуток) та амортизаційні 

відрахування. Самофінансування включає внутрішньо-системний перерозподіл грошових коштів 

підприємств. Використання банківського кредиту допускається для забезпечення нормальної 

виробничо-господарської діяльності в період сезонної нестачі власних фінансових ресурсів за умови 

повернення позичених коштів у визначений термін. 

Підприємства не можуть повністю задовольнити власні потреби у фінансових ресурсах 

власними силами, тому важливе значення має доступність підприємств до зовнішніх джерел 

фінансових ресурсів (в основному доступності банківських кредитів). За рахунок кредитів 

відбувається формування основних засобів та оборотних коштів, здійснюються розрахунки між 

товаровиробниками, відбувається збільшення обсягу грошової маси, прискорюються процеси 

реального накопичення, виробничого і соціального розвитку підприємств [2]. 

Наприклад, А. Берлач визначає бюджетне фінансування як фінансування, здійснюване за 

рахунок бюджетів різних рівнів у двох формах: 

1) фінансування бюджетних установ, котрими є орган, установа чи організація, створені в 

установленому порядку органами державної влади, органами влади АРК чи органами місцевого 

самоврядування та повністю утримувані за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих 

бюджетів; 

2) фінансування державних і муніципальних підприємств та організацій, економічно й 

фінансово самостійних. Ці господарюючі суб‘єкти мають основні та оборотні кошти, завдяки яким 

фінансують виробничі та соціальні витрати. Для цього вони також залучають кредити комерційних 

банків, а в окремих, передбачених законодавством, випадках використовують бюджетні асигнування 

[3]. 

О. Башняк дає таке визначення: «Бюджетне фінансування — це безповоротний та безоплатний 

відпуск коштів з державного та місцевих бюджетів на виконання загальнодержавних функцій і 

функцій муніципальних органів й забезпечення діяльності бюджетних установ та організацій» [4]. 

Фінансове забезпечення підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань, які 

створюються внаслідок його господарської діяльності: 

-    фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності; 

- пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та 

платоспроможності; 

- виконання фінансових зобов'язань перед іншими суб'єктами господарювання, бюджетом, 

банками; 

- мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого 

розвитку, збільшення власного капіталу; 

- контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів. 

Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших ділянок фінансової роботи 

підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для 

забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких 

коштів. 

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства - це діагноз його фінансового стану, що 

уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію 

внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат 

виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності 

підприємства в цілому [5]. 

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; 
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- відсоткової політики комерційних банків; 

- рівня управління фінансовими ресурсами підприємства; 

- суті стратегічних цільових фінансових рішень підприємства тощо. 

В.К. Сенчаков у своїй науковій праці "Финансы, денежное обращение и кредит" відзначає, що 

фінансового-кредитний механізм поділяється на три підсистеми, а саме:фінансово-кредитне 

планування, фінансово-кредитні важелі, організаційні структури і правовий режим фінансово-

кредитної системи [6]. 

Отже, щоб покращити фінансове забезпечення підприємства необхідно проводити  такі заходи: 

- не допускати фактів надходження й оплати неякісної чи не потрібної підприємству продукції, 

товарів, забезпечити персональну відповідальність посадових осіб у разі, якщо такі факти мали місце; 

- застосовувати метод системного дослідження взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку і визначення на його основі критичного обсягу реалізації товарів (точки беззбитковості); 

раціонально використовувати чистий прибуток; 

- застосовувати ті форми розрахунків з платниками, які гарантують своєчасність платежів 

(розрахункові чеки, попередня оплата платіжними дорученнями). 

Впровадивши у реальність дані заходи, можна очікувати покращення стану фінансового 

забезпечення підприємства. 
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