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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Чітке розуміння та осмислення категорій "фінансо-

ве забезпечення" та "фінансовий механізм", їх взаємо-
залежність між собою є важливим для забезпечення
ефективної організації виробничої діяльності підприє-
мства. При цьому слід звернути увагу, що фінансовий
механізм досить складна система, керувати якою над-
звичайно важко, але це дуже дієвий механізм, який дає
змогу розв'язати практично всі проблеми фінансового
забезпечення сільськогосподарських підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі теоретичним аспектам фінан-
сового забезпечення та фінансового механізму приділе-
но значну увагу, зокрема воно знайшло своє від-
ображення у працях таких вчених, як О.Є. Гудзь [3],
В.М. Колосок К.М. Дроботіна [10], О.П. Кириленко [8],
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та "фінансовий механізм". Розглянуто різні трактування цих понять у наукових працях як вітчиз-

няних, так і зарубіжних науковців. Для визначення сутності категорії "фінансовий механізм"

запропоновано два підходи щодо його функціонування. Проаналізовано макро- та мікроеко-

номічні рівні фінансового механізму. Розроблено структуру фінансового механізму сільсько-
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совими потоками, забезпечення фінансової стійкості); макроекономічний вплив: нормативно-

правове забезпечення та інформаційне забезпечення.

The article is focused on the study and systematization of the categories "financial security" and

"financial mechanism". Namely considered different interpretations of these concepts in scientific

works of domestic and foreign scientists. To determine the essence of the category "financial

mechanism" proposed two approaches with respect to its functioning. Analyzed the macro- and

microeconomic levels of the financial mechanism. The structure of the financial mechanism

agricultural enterprises, in which there is interdependence of the following components, namely:

financial planning, operational management, financial security (determination of need for financial

resources, the formation of the optimal structure, cash flow management, financial sustainability);

the macroeconomic impact: regulatory support and information provision.
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В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик [1], К.В. Бондар [2],
О.В. Дудник, В.П. Гмиря [5], А.Г. Загородній [6],
С.В. Льовочкін [11], О.В. Міщук [12] та інші. Проте тео-
ретичні підходи до трактування сутності категорій
"фінансове забезпечення" та "фінансовий механізм" і
дотепер залишається відкритим та дискусійним і потре-
бує подальшого їх аналізу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних підходів

щодо трактування понять "фінансове забезпечення" та
"фінансовий механізм", їх систематизація і удоскона-
лення, а також розроблення структури функціонування
фінансового механізму для сільськогосподарського
підприємства.

Для досягнення мети поставлено наступні завдання:
— дослідити економічний зміст поняття "фінансо-

ве забезпечення";
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— дослідити економічний зміст поняття "фінансо-
вий механізм";

— проаналізувати структуру фінансового механізму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В економічній літературі поняття "фінансове забез-

печення" використовується досить широко, але єдиної
думки щодо його визначення та його складових не існує.

Так, В.М. Опарін стверджує що, фінансове забез-
печення реалізується на основі відповідної системи
фінансування, яке може здійснюватись через само-
фінансування, кредитування та зовнішнє фінансування
[15, с. 59].

Більш ширше трактування подає С.В. Тивончук,
Я.О. Тивончук. На їх думку, фінансове забезпечення
сільськогосподарських підприємств — це такий рівень
забезпеченості їх необхідними фінансовими ресурсами,
який гарантує стабільний розвиток і зростання економі-
ки і соціальної сфери, створення гарантій їх конкурен-
тоспроможності підприємницької діяльності [17, с. 62].

Для О.В. Міщук фінансове забезпечення означає
комплекс заходів по забезпеченню економічного зрос-
тання фінансовими ресурсами через методи та форми,
способи фінансування. Фінансове забезпечення не фун-
кціонує відокремлено від фінансування, яке пов'язано
з визначенням необхідної кількості фінансових ресурсів
для фінансового забезпечення економічного зростан-
ня [12, с.10].

Таку ж точку зору поділяють В.М. Колосок і К.М. Дро-
ботіна, у своєму визначенні вони доводять, що фінан-
сове забезпечення — це сукупність конкретних форм
та методів залучення та використання ресурсів [10, с.
6].

Фінансові ресурси у сільськогосподарському вироб-
ництві формуються для фінансового забезпечення опе-
раційної, фінансової та інвестиційної діяльності, вико-
нання зобов'язань перед державою і діловими партне-
рами. Правильна організація процесу формування
фінансових ресурсів забезпечує можливість ефектив-
ного управління фінансовими коштами галузі, прийнят-
тя оптимальних фінансових рішень, підвищення прибут-
ковості [7, с. 78].

Ефективне управління процесом фінансового забез-
печення розширеного відтворення аграрного виробниц-
тва обумовлює об'єктивну необхідність створення адек-
ватного фінансового механізму. Нині у наукових колах
відсутнє однозначне розуміння та чітка інтерпретація
цієї базової економічної категорії.

О.В. Дудник, В.П. Гмиря вважають, що фінансове
забезпечення — це метод фінансового механізму, за до-
помогою якого формують і використовують фонди
коштів і який характеризує зміст впливу фінансів на різні
аспекти розвитку суспільства [5].

Такий підхід, де фінансове забезпечення представ-
лено як один із методів фінансового механізму, котрий
покликаний забезпечувати розподільчі та перероз-
подільчі процеси з метою утворення доходів і фондів
грошових коштів, характерний для наукових праць
О.П. Кириленко, С.І. Юрія [8, с. 41—42, 19, с. 23].

Щоб зрозуміти сутність категорії "фінансовий ме-
ханізм" необхідно звернутися до генезису та еволюції
її складових. Термін "механізм" у вітчизняній науці по-

чав активно вживатися з 70-х років XX ст. Виділяють
господарський, фінансовий, кредитний, валютний, ціно-
вий, ринковий, грошовий, організаційний, бюджетний,
страховий, інвестиційний, інноваційний механізми тощо
[13, с. 18].

З переходом економіки на ринкові умови господа-
рювання, коли фінансам почали приділяти підвищену
увагу, категорія фінансового механізму одержала пра-
во на існування. У літературі ринкового періоду багато
вчених розглядають категорію "фінансовий механізм" і
структуру його побудови [10, с. 6].

Кожна система приводиться в дію шляхом певних
механізмів. Існує безліч визначень та уточнень, що кон-
кретизують термін "механізм". Якщо звернутися до
словника української мови, то слово "механізм" вико-
ристовується для позначення: пристрою, що передає
або перетворює рух; внутрішньої будови, системи чого-
небудь; сукупності станів та процесів, з яких складаєть-
ся певне (у тому числі й економічне) явище [16, с. 695].

В англійській мові термін "механізм" вживається
тільки з конкретизуючим словом, такими як, механізм
вирівнювання, механізм конкуренції тощо [4, с. 432].

Також і в німецький мові "механізм" як окремий еко-
номічний термін не застосовується, він розглядається
як частина складного слова в парі з прикметною харак-
теристикою — наприклад, ціновий механізм [14, с. 309].

С.В. Льовочкін дає своє визначення цьому терміну,
механізм — це організація, налагодження роботи еко-
номіки і фінансів [11, с. 26].

Наступні визначення поняття "фінансового механі-
зму" можна поділити на два підходи.

У першому підході його розглядають як сукупність
методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу
на соціально-економічний розвиток. Завдяки цьому
підходу у фінансовому механізмі потрібно чітко виок-
ремлювати його складові та структуру. Також він відоб-
ражає зовнішню дію функціонування фінансів, і харак-
теризує фінанси як головний чинник впливу держави на
економіку країни.

Таку інтерпретацією поняття "фінансового механі-
зму" можна зустріти в працях багатьох науковців.

О.М. Ковалюк розуміє під фінансовим механізмом
систему фінансових форм, методів, важелів та інстру-
ментів, які використовують у фінансовій діяльності дер-
жави і підприємства за відповідного нормативного, пра-
вового та інформаційного забезпечення, а також за
відповідної фінансової політики на мікро- і макрорівні
[9].

Найповніше трактування фінансового механізму
наводиться у фінансово-економічному словнику, за
яким механізм підприємства фінансовий — сукупність
форм і методів забезпечення підприємства фінансови-
ми ресурсами та їх використання у його фінансово-гос-
подарській діяльності. Механізм підприємства фінансо-
вий охоплює систему фінансових методів (фінансове
прогнозування, планування, нормування лімітування,
резервування, інвестування, оподаткування, страхуван-
ня, стимулювання тощо), фінансових важелів (дохід,
прибуток, ціна, норма амортизації, ставка податку, ва-
лютний курс, ставка дисконту, відсотки, нормативи
фінансових санкцій тощо) та фінансових інструментів
(цінні папери, грошові зобов'язання, валюта, ф'ючер-
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си, опціони, депозитні свідоцтва, кредитні договори,
страхові комісії тощо). Цей механізм формується на
основі правого (закони України, постанови Верховної
Ради України, укази Президента України, накази, роз-
порядження, листи міністерств і відомств, статутні до-
кументи підприємства), нормативного (інструкції, нор-
ми, нормативи, методичні вказівки тощо) та інформац-
ійного (звітні бухгалтерські і статистичні документи, дані
вибіркових спостережень тощо) забезпечення (право-
ве, інформаційне, нормативне) [6, с. 515].

Згідно з другим підходом, фінансовий механізм ро-
зуміють як функціонування самих фінансів. Матеріаль-
ним відображенням фінансових відносин є грошові по-
токи. Даний підхід відображає внутрішню організацію
функціонування фінансів.

Вчених, які погоджуються з другим підходом щодо
визначення поняття "фінансовий механізм" у науковій
літературі зустрічається набагато менше.

О.Є Гудзь зазначає, що ефективний фінансовий
механізм забезпеченням відповідними ресурсами
сільськогосподарських підприємств передбачає управ-
ління фінансовим забезпеченням через вирішення п'я-
ти основних завдань в організації забезпечення фінан-
совими ресурсами: визначення потреби підприємства у
фінансових ресурсах, формування оптимальної струк-

тури фінансових ресурсів, ефективне використання
фінансових ресурсів, створення умов для досягнення
постійної платоспроможності та прибутковості вироб-
ничої діяльності, управління фінансовими потоками,
забезпечення фінансової рівноваги та стійкості [3].

Сільськогосподарське підприємство, яке викорис-
товує у своїй діяльності фінансові ресурси, формує пев-
ний фінансовий механізм, через який і функціонують
фінанси підприємства [18, с. 203].

Також необхідно виокремлювати рівні функціону-
вання фінансового механізму. Фінансовий механізм
розглядається як мікро- та макроекономічна категорія.

На макрорівні фінансовий механізм є складовою
частиною єдиної фінансової системи. Отже, фінансова
система охоплює: сферу фінансів на макро- і мікрорівні
(об'єкт фінансової системи); сукупність фінансових
органів та інститутів (суб'єкт фінансової системи); фі-
нансовий механізм і (засіб взаємодії суб'єкта й об'єкта
фінансової системи). Фінансовий механізм стимулює
весь процес відтворення: виробництво, розподіл, обмін
і споживання. Він покликаний забезпечити найсприят-
ливіші умови дії об'єктивних економічних законів. Усі
елементи фінансового механізму повинні бути конкрет-
ними, дієвими, погодженими в єдиній системі. Крім того,
фінансовий механізм повинен бути ефективним.

 Рис. 1. Структурна побудова фінансового механізму сільськогосподарського підприємства

Джерело: власна розробка.
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Щодо мікрорівня, то вплив фінансового механізму
на стан виробничо-господарської діяльності суб'єкта
підприємництва є, безумовно, визначальним. Разом із
тим для досягнення цієї мети (ефективного функціону-
вання аграрної економіки та кожного аграрного
підприємства зокрема) повинна бути забезпечена чітка
взаємодія всіх елементів фінансового механізму: фінан-
сове планування, фінансове оперативне управління,
фінансове забезпечення, фінансове регулювання,
фінансовий контроль. Процес досягнення такої взає-
модії економічною наукою ще досконало не розробле-
ний [2, с. 100].

В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик вбачають у фінан-
совому механізмі як макроекономічній категорії су-
купність економіко-організаційних та правових форм і
методів управління фінансовою діяльністю держави у
процесі створення та використання фондів фінансових
ресурсів з метою забезпечення потреб державних струк-
тур, господарських суб'єктів і населення [1, с. 18].

Отже, головним завданням фінансового механізму
на макрорівні є забезпечення узгодженості інтересів
держави з інтересами суб'єктів господарювання.

Можна погодитись із складовими структури фінан-
сового механізму, які наводять вчені. Але ця структура
відповідає більш загальному розумінню, а не окремо
взятого сільського господарства.

У процесі організації виробництва сільськогоспо-
дарське підприємство формує необхідну кількість
фінансових ресурсів під прогнозовані напрями викори-
стання. При формуванні фінансових ресурсів відбу-
вається розрахунок оптимальної структури ресурсів та
за допомогою якого макро- чи мікрорівня вони будуть
фінансуватися.

Проблемою оцінки фінансового механізму сільсько-
господарських підприємств є те, що їх діяльність має
сезонні особливості й етап отримання виробничого, а
тим більше фінансового, результату зазвичай є достат-
ньо віддаленим у часі від моменту залучення фінансо-
вих ресурсів. За час, що розділяє ці моменти з високою
ймовірністю можуть відбутися зміни у тій чи іншій скла-
довій фінансового механізму. Саме тому адекватна мо-
дель фінансового механізму забезпечення сільськогос-
подарських підприємств повинна бути не лише динаміч-
ною, а й мати властивість стійкості у часі на період про-
гнозної діяльності підприємства [18, с. 204].

Фінансовий механізм реалізується за допомого
фінансового забезпечення, яке є його складовою час-
тиною. Отже, на нашу думку, фінансовий механізм —
це ефективна система управління обсягами фінансових
ресурсів, за допомогою нормативно-правового та
інформаційного забезпечення для досягнення ефектив-
ної організаційно-виробничої діяльності підприємства.

Схематично структуру фінансового механізму
сільськогосподарського підприємства можна зобрази-
ти наступною схемою (рис. 1).

Згідно з запропонованою структурою фінансового
механізму сільськогосподарських підприємств відбу-
вається взаємозалежність наступних його складових:
фінансове планування, оперативне управління, фінан-
сове забезпечення (визначення потреби у фінансових
ресурсах, формування оптимальної структури, управл-
іння фінансовими потоками, забезпечення фінансової

стійкості); макроекономічний вплив: нормативно-право-
ве забезпечення та інформаційне забезпечення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на підставі узагальнення трактувань

різних підходів вчених щодо категорії "фінансове за-
безпечення" можна погодитись з думкою О.П. Кирилен-
ко та С.І. Юрія, для яких фінансове забезпечення є од-
ним із методів фінансового механізму, котрий поклика-
ний забезпечувати розподільчі та перерозподільчі про-
цеси з метою утворення доходів і фондів грошових
коштів.

Успішно налагоджений процес фінансового меха-
нізму дозволить здійснювати ефективну організацію,
планування та використання фінансових ресурсів. Тому
ми запропонували власне визначення, що фінансовий
механізм — це ефективна система управління обсяга-
ми фінансових ресурсів, за допомогою нормативно-пра-
вового та інформаційного забезпечення для досягнен-
ня ефективної організаційно-виробничої діяльності
підприємства.

Також, на нашу думку, запропонована структура
фінансового механізму має забезпечувати оптимальний
рух фінансових ресурсів та фінансову стабільність
підприємства. Особливо це важливо для сільськогоспо-
дарських підприємств, де істотний вплив має специфіка
функціонування цієї галузі, яка характеризується сезон-
ністю виробництва; тривалим періодом відтворення ос-
новних засобів; наявністю значного часового інтервалу
між періодами здійснення витрат та отриманням кінце-
вих результатів; безперервністю виробничих процесів;
залежністю результатів діяльності та відповідно джерел
фінансування від впливу природно-кліматичних умов.
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