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ВСТУП
Сучасна економічна теорія оці�

нює роль держави в економічних
процесах і в процесі створення відпо�
відних умов для діяльності суб'єктів
господарювання. Не менш значу�
щим, а подекуди й досить важливим
є державне регулювання розвитку
малого підприємництва, а саме: ство�
рення такої системи, яка б забезпе�
чувала не тільки постановку цілей та
контроль їх виконання, а й відповід�
не фінансове, матеріальне та інфор�
маційне забезпечення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематиці фінансового ме�
ханізму як практичного втілення
фінансової політики держави при�
святили свої праці Василик О.Д., Дро�
бозіна Л.О., Єпіфанов А.О., Опа�
рін В.М., Юрій С.І. та ін. Питання
розвитку та державної підтримки
малого підприємництва досліджку�
ються Варналієм З.С., Зятковською
Л.І., Реверчуком С.К, Рубе В.А. та ін.

Метою статті є розкриття еконо�
мічної сутності й значення фінансо�
вого механізму діяльності малих
підприємств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Фінансова криза, що охопила
економіку провідних країн світу,
зачепила і Україну. Сподівання на
те, що низький рівень інтегрова�
ності України у світові фінансові
ринки може слугувати своєрідним
амортизатором, буфером щодо
розвитку негативних процесів, не
виправдалися. Зараз гостро стоїть
питання протидії їм, інакше країні
у черговий раз доведеться сплати�
ти надвисоку соціальну ціну за по�
рятунок національного господар�
ства. Провідна роль у реалізації не�
обхідних заходів належить державі
[1, с. 11].

Ринкова економіка чітко вима�
льовує можливість банкрутства,
особливо це стосується малих під�
приємств, які ще не мають стійкого
"грунту" для своєї економічної ді�
яльності. Тому від початку своєї ді�
яльності, а саме — від складання
бізнес�плану, керівники мають чітко
усвідомлювати, за рахунок яких
фінансових ресурсів вони будуть
здійснювати свою діяльність, куди їх
ефективніше вкласти, щоб отримати
економічний ефект.

Забезпечення зростання суспіль�
ного багатства можливе лише за
умов ефективності конкретних форм
розподілу, перерозподілу і викори�
стання наявних фінансових ресурсів
і фінансового потенціалу держави, в
чому і проявляється фінансова по�
літика держави.

Фінансово�економічний словник
визначає фінансову політику держа�
ви, як "систему заходів (законів, ад�
міністративних рішень) у сфері
фінансів з метою цілеспрямованого
впливу держави на розвиток фінан�
сово�кредитної системи та націо�
нальної економіки загалом" [2, с.
435—436].

Інше визначення пропонують
С.I. Юрiй та В.М. Федоров: "Фінан�
сова політика — це сукупність роз�
подільчих та перерозподільчих за�
ходів, які держава здійснює через
фінансову систему, щодо організації
та використання фінансових відно�
син з метою забезпечення зростан�
ня ВВП країни і підвищення добро�
буту всіх членів суспільства" [3, с. 80].
Вчені концентрують свою увагу на
здійсненні державних заходів на
трьох рівня фінансової системи (дер�
жавному, суб'єктів господарювання
та світовому).

Фінансова політика повинна
знайти таку модель чи механізм, зав�
дяки яким перерозподіл фінансових
ресурсів здійснювався б ефективно,
забезпечував стимулювання матері�
ального виробництва і соціальний за�
хист населення.

Серед головних напрямів реалі�
зації фінансової політики держави
(погашення внутрішнього та зовні�
шнього боргу своєчасно і в повному
обсязі, контроль за витрачанням
бюджетних коштів, підтримка під�
приємницької активності та зни�
ження рівня безробіття в державі та
ін.) слід виділити стимулювання
розвитку малого підприємництва.
Аналіз показав, що мале підприєм�
ництво в Україні протягом останніх
років забезпечувало близько 10—
11% ВВП країни. В країнах з роз�
виненою ринковою економікою
(США, Японія, Німеччина) даний
показник сягає 65—80%. У Німеч�
чині  ще на початку 90�х років
підприємствами малого і середньо�
го бізнесу створювалося близько
50% ВВП.

Практичне втілення фінансових
заходів фінансова політика держави
знаходить саме у фінансовому ме�
ханізмі, які направлені на мобіліза�
цію фінансових ресурсів, їх раціо�
нальний розподіл, використання та
здійснення контролю за цими проце�
сами.

Що ж являє собою "фінансовий
механізм"?

Механізм (з грец. — machine —
знаряддя, пристрій). Даний термін
можна тлумачити по�різному:

1) пристій, що передає чи пере�
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творює рух між різними ланками ма�
шини, приладу;

2) внутрішній устрій, система;
3) послідовність станів або про�

цесів будь�яких явищ [4, с. 451];
4) метод, спосіб [5, с. 665].
Економічна література по�різно�

му трактує термін "фінансовий ме�
ханізм" і однозначного підходу до
його визначення та складових не має.

Ученими пропонуються різні
визначення фінансового механізму,
такі як: "система управління", "су�
купність форм і методів управлін�
ня…" або ж "як систему або сукуп�
ність окремих його елементів", які
впливають на діяльність підприєм�
ства або соціально�економічний роз�
виток суспільства (див. рис. 1).

Російські вчені Шеремет А.Д.,
Сайфулін Р.С. трактують фінансо�
вий механізм як "систему управлі�
ння фінансовими відносинами під�
приємства через фінансові важелі
за допомогою фінансових методів"
[6, с. 13]. Визначення Ковальової
А.М. відрізняється від попереднь�
ого тільки складовими елемента�
ми. До складу фінансового механ�
ізму включаються інструменти
(документи, що мають вартісне ви�
раження і  за допомогою яких
відбувається операції на фінансо�
вому ринку [7, с. 23; 8, с. 96—97].
Ковальова А. М. та вчені Кончина
Н.В., Поляк Г.Б., Павлова Л.П.
концентрують основну увагу на
системі  управління фінансами
підприємства, де найбільш повно
реалізуються та взаємодіють
функції фінансів, що в кінцевому
результаті призводить до забезпе�
чення підприємства необхідними
йому грошовими засобами.

Дробозіна Л.А. дає визначення
фінансовому механізму як "сукуп�
ності організаційних і правових форм
фінансових відносин в державі, по�
рядок формування і використання
централізованих та децентралізова�
них фондів грошових коштів…" [10,
с. 21]. Юрій С.І., Федосов В.М. фінан�
совий механізм трактують так: "…це
комплекс фінансових методів і ва�
желів впливу на соціально�економі�
чний розвиток суспільства" [11, с.
85]. Дробозіна Л.А. більш широко
трактує дане визначення, вона до
складових фінансового механізму
включає ще й методи фінансового
планування й фінансове законодав�
ство.

Вітчизняні  вчені  Базилевич
В.Д. та Василик О.Д. замість цент�
ралізованих та децентралізованих
фондів грошових коштів у своєму
визначенні використовують термін
"фінансові ресурси". Погоджу�
ються з ними і автори "Фінансово�
економічного словника", які заз�
начають: "механізм фінансовий —
це сукупність форм і методів ство�
рення та використання фондів
фінансових ресурсів з метою за�

безпечення різноманітних потреб
державних структур, суб'єктів
господарювання і населення" [2, с.
332].

Визначення вченими мети вико�
ристання грошових засобів та фінан�
сових ресурсів у також різняться.
Так, Федоров В.М., Огородник С.Я.,
Суторміна В.Н. визначають метою
задоволення потреб суспільства; Ба�
зидевич В.Д, Василик О.Д. та Заго�
родній А.Г., Вознюк Г.Л. — забезпе�
чення різноманітних потреб держав�
них структур, суб'єктів господарю�
вання та населення.

На думку Родіонова В.М., "фінан�
совий механізм — це сукупність спо�
собів організації фінансових відно�
син, що застосовуються суспіль�
ством з метою забезпечення сприят�
ливих умов для економічного і со�
ціального розвитку" [14, с. 66]. У виз�
наченні Кірейцева Г.Г. серед еле�
ментів фінансового механізму наво�
дяться лише методи реалізації еко�
номічних інтересів, які впливають на
соціально�економічний розвиток
підприємств. Романенко О.Р. дає
більш широке трактування визначен�
ню "фінансовий механізм", виокрем�
люючи серед його складових еле�
ментів форми, методи і важелі фінан�
сового впливу, а Опарін В.М. додає
до цього ряду ще один елемент —
"інструменти". Вчені даної групи ме�
тою фінансового механізму вбача�
ють соціально�економічний розви�
ток суспільства.

На нашу думку, найбільш по�
вним є визначення фінансового ме�
ханізму Коваленко О.М., в якому всі
елементи фінансового механізму
зібрані в єдине ціле, окреслене
відповідне забезпечення цих скла�
дових. Разом з тим, Коваленко О.М.
не визначає мету складових фінан�
сового механізму, з якою вони ви�
користовується у фінансовій діяль�
ності держави.

Фінансовий механізм ми розу�
міємо як систему форм фінансових
відносин, методів, важелів, сти�
мулів та санкцій, що використову�
ються у фінансовій діяльності дер�
жави і підприємств за допомогою
нормативно�правового та інфор�
маційного забезпечення, з метою
фінансового забезпечення дер�

жавних структур, суб'єктів госпо�
дарювання та населення.

Структура співвідношення еле�
ментів фінансового механізму виз�
начається конкретними задачами,
що вирішуються суспільством на
даному етапі  розвитку. Вплив
фінансового механізму на різні
сторони виробництва і суспільства
в цілому має кількісну і якісну виз�
наченість. Першооснова функціо�
нування фінансового механізму —
кількісна визначеність, тобто вели�
чина фінансових ресурсів, що фор�
мується та використовується на ті
чи інші цілі. Без відповідних асиг�
нувань не можливе вирішення ні
однієї із задач розвитку суспіль�
ства. Однак самого лише виділення
ресурсів недостатньо. Надзвичайно
важливим є правильно визначити,
яким чином та якими каналами по�
винен проходити їх рух, на яких
умовах вони можуть виділятися і
використовуватися. Таким чином,
дію фінансового механізму визна�
чено якісно [11, c. 69]. Лише за до�
помогою правильної організацієї
руху фінансових ресурсів та фінан�
сових відносин підприємства мо�
жуть забезпечити власну конку�
рентоспроможність.

У сучасній ринковій економці не
можливо залишати поза увагою малі
підприємницькі структури, адже в
кризовій ситуації, яка склалася в Ук�
раїні, державна підтримка цієї сфе�
ри майже відсутня: скоротилося
бюджетне фінансування, банки
відмовляються видавати кредити,
або видають їх під високі відсотки,
які мале підприємство не в змозі
сплатити. Тому слід сформувати та�
кий фінансовий механізм, який би за�
безпечив таку систему фінансових
відносин в процесі формування і ви�
користання фінансових ресурсів, які
б позитивно впливали на економіч�
ну діяльність малих підприємств та
забезпечували відповідні умови для
їх існування.

На нашу думку, фінансовий ме�
ханізм малих підприємств — це сис�
тема форм фінансових відносин, ме�
тодів, важелів, стимулів та санкцій,
що використовуються у їх еконо�
мічній діяльності за допомогою нор�
мативно�правового та інформацій�
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Рис. 1. Трактування вченими терміна "фінансовий механізм"
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ного забезпечення, з метою фінансо�
вого забезпечення малих підпри�
ємств.

Відповідно до визначення, скла�
довими фінансового механізму ма�
лих підприємств є:

— форми фінансових відносин;
— фінансові методи;
— фінансові важелі;
— нормативно�правове забезпе�

чення;
— інформаційне забезпечення.
Формами фінансових відносин

на рівні малих підприємств є: відно�
сини з іншими підприємствами та
організаціями (з постачальниками,
покупцями, будівельними та транс�
портними організаціями, іншими
підприємствами); внутрішні відноси�
ни на малих підприємствах (між це�
хами, відділами, співробітниками);
відносини з фінансово�кредитною
системою (з бюджетами та позабю�
джетними фондами, з банківською
системою, зі страховими компанія�
ми, податковими органами та ін.) та
інші відносини.

До фінансових методів ми відно�
симо фінансове планування, прогно�
зування та контроль, фінансове за�
безпечення та фінансове регулюван�
ня. Їх дія проявляється в управлінні
рухом фінансових ресурсів та у ство�
ренні та використанні грошових
фондів.

Фінансові важелі є засобом дії
фінансового методу і приводяться
в дію за допомогою фінансово�еко�
номічних норм, нормативів, лімітів,
порядку обчислення та сплати ок�
ремих платежів та податків, пільг,
з метою формування і використан�
ня фондів грошових ресурсів у про�
цесі планування, покликані вплива�
ти на економічну діяльність малих
підприємств, стимулювати економ�
ічне зростання, підвищення про�
дуктивності праці, покращення
якості продукції. В їх складі мож�
на виділити: дохід, прибуток, амор�
тизаційні відрахування, відсоткові
ставки за кредитами та депозитами,
фінансові санкції, фінансові стиму�
ли та ін.

Нормативно�правове забезпе�
чення функціонування фінансового

механізму малого підприємства скла�
дає відповідне законодавство (Кон�
ституція України, Господарський та
Бюджетний кодекси України, Зако�
ни України "Про державну підтрим�
ку малого підприємництва", "Про
Національну програму сприяння
розвитку малого підприємництва в
Україні", "Про спрощену систему
оподаткування" та законодавчі акти,
постанови, накази, інструкції), що
регулює їх діяльність.

Статистична, економічна, фінан�
сова інформація, яку надають малі
підприємства та інші фінансові орга�
ни України, складає інформаційне
забезпечення фінансового механіз�
му малого підприємництва.

ВИСНОВКИ
Підсумувавши вищевикладене,

ми дійшли висновку, що фінансо�
вий механізм діяльності малих під�
приємств є цілісною системою,
іншими словами, "комплексом", в
якому всі елементи пов'язані між
собою і не можуть існувати окре�
мо. Першим і відповідно головним,
на нашу думку, є забезпечення
відповідності фінансового механ�
ізму цілям і завданням фінансової
політики держави.  Другим, не
менш важливим, є нормативно�
правове забезпечення. Адже від
того, наскільки точним і спрямова�
ним воно буде на захист і підтрим�
ку малих підприємств, настільки
ефективними будуть інші елемен�
ти фінансового механізму.

Тільки за такої послідовності дій
держава забезпечить економічне
зростання сектора малого підприє�
мництва.
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