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Постановка проблеми. Соціально-еконо-
мічний розвиток та конкурентоспроможність 
держави на сучасному етапі багато в чому зале-
жить від активності використання інструментів 
ринку цінних паперів, рівень капіталізації якого 
свідчить про значний потенціал як підприємств 
певних галузей, так і всієї економіки країни, а 
також про раціональний перерозподіл інвести-
ційних ресурсів. За останні часи вітчизняний ри-
нок цінних паперів почав відновлюватися після 
кризи. Але Україна за міжнародними рейтинга-
ми все ще входить у двадцятку країн з найслабі-
шими показниками рівня розвитку фінансового 
ринку та ефективності регулювання обороту 
цінних паперів. Змінити ситуацію можливо за 
умов зміцнення фінансової основи ринку цінних 
паперів, зокрема за рахунок виявлення тих його 
складових, які потребують вдосконалення. Тому 
дослідження проблем фінансового забезпечення 
функціонування ринку цінних паперів стає прі-
оритетним науково-практичним завданням, що 
вимагає вирішення в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У економічній літературі особливостям та про-
блемам функціонування ринку цінних паперів 
присвячені роботи М.  Алексєєва, Б.  Альохіна, 
А. Архипова, І. О. Бланка, А. Грязнової, А. Зуєвої, 
А.  В.  Приходько, А. Д. Радигіна, С.  М.  Самець, 
В.  К.  Сенчагова, В.  М.  Фомішиної та ін. Проте, 
незважаючи на здобутки у вітчизняній науковій 

літературі, залишається не вирішеним питання 
щодо тлумачення сутності поняття «фінансове 
забезпечення», оскільки більшість науковців ви-
значали його в контексті своєї теми дослідження. 
Малодослідженою є проблема оцінки та реалі-
зації фінансового забезпечення функціонування 
ринку цінних паперів.

Виходячи зі складності трактувань поняття 
«фінансове забезпечення», метою статті є уточ-
нення сутності фінансового забезпечення функ-
ціонування ринку цінних паперів та визначення 
його складових.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Аналіз теорії фінансового управлін-
ня та, зокрема, розвитку ринку цінних паперів 
показав, що окремому визначенню поняття фі-
нансового забезпечення функціонування ринку 
цінних паперів не було приділено уваги, що до-
водить актуальність цього питання. Система фі-
нансового забезпечення функціонування ринку 
цінних паперів має власний понятійний апарат, 
в якому головними є такі поняття: «фінансове за-
безпечення» та «функціонування».

Дослідженню поняття «фінансового забезпе-
чення» присвячено чимало наукових праць. Але 
в економічній літературі немає єдиного підходу 
щодо його визначення (табл. 1). Думки науковців 
розходяться при виокремленні елементів і форм 
фінансового забезпечення.



119FINANCIAL SPACE     № 3 (11) 2013

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF FINANCIAL SECURITY

Таблиця 1
Морфологічний аналіз визначення сутності фінансового забезпечення

Автор Визначення поняття

Гладій С. П.
Фінансове забезпечення – це узагальнюючий метод інвестування через фінансові форми 
як конкретні прояви категорій фінансової сфери, зовнішнього вияву механізму та його 
структурних елементів [2]

Кириленко О. П.

У складі методів фінансового забезпечення виділяє фінансове регулювання, що відбува-
ється, в першу чергу і головним чином, через оподаткування… В умовах ринкової еконо-
міки використання адміністративних методів впливу надто обмежене, і тому головний 
акцент у регулюванні економіки робиться на оподаткуванні [3, с. 24]

Козій І. С.

Фінансове забезпечення є одним із складових елементів фінансового механізму поряд з 
управлінням фінансовою діяльністю, фінансовим регулюванням, фінансовим плануван-
ня і прогнозуванням та іншими. Фінансове забезпечення передбачає формування та ви-
користання фінансових ресурсів підприємств за допомогою оптимізації співвідношен-
ня всіх його форм і дає змогу створити такі обсяги фінансових ресурсів господарської 
діяльності, від яких підприємство мало б змогу функціонувати не тільки беззбитково, 
але і підвищувати ефективність діяльності та зміцнювати економіку країни загалом                    
[4, с. 224, 228]

Ковальова А. М.
Функція забезпечення підприємства грошовими засобами тісно пов'язана з розпо-
дільчою функцією фінансів, яка здійснюється за допомогою фінансового механізму              
[13, с. 39–41]

Колодізєв О. М.

Фінансове забезпечення розвитку інноваційного потенціалу треба розглядати як сис-
тему фінансових відносин, що діють через сукупність законодавчо закріплених форм 
і методів створення, мобілізації і використання фондів фінансових ресурсів з метою 
забезпечення інноваційного розвитку як на рівні підприємства, так і на рівні країни                          
[ 5, с. 88–89]

Москаль О. І.

Механізм фінансового забезпечення розглядається як сукупність економічних відносин, 
що виникають з приводу пошуку, залучення і ефективного використання фінансових 
ресурсів та організаційно-управлінських принципів, методів і форм їх впливу на соці-
ально-економічну життєдіяльність територіальних одиниць та господарських суб'єктів. 
Фінансове забезпечення реалізується через систему фінансування, що може здійснюва-
тися в трьох формах: самофінансування, кредитування і безповоротне фінансування з 
бюджету [6, с. 6–7]

Олійник Д. С.
Фінансове забезпечення – це організація через визначення обсягу фінансових ресурсів, 
науково обґрунтованого їх прогнозування, створення фінансових резервів і норматив-
но-правового забезпечення [7, с. 5]

Опарін В. М.
Фінансове забезпечення підприємства реалізується на основі відповідної системи фі-
нансування, яке може здійснюватись через самофінансування, кредитування та зовніш-
нє фінансування [8, с. 17–18]

Оспіщев В. І.
Фінансове забезпечення регулюється на основі відповідної системи функціонування, 
яке може здійснюватись в трьох формах: самофінансування, кредитування, зовнішнє 
фінансування [12, с. 59]

Осьмірко І. В.

Під фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку розуміється «сукупність еконо-
мічних відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення і ефективного викорис-
тання фінансових ресурсів, а також організаційно-управлінських принципів, методів і 
форм впливу цих ресурсів на інноваційний розвиток національної економіки». У струк-
турі методів фінансового забезпечення надається особливе значення фінансовому регу-
люванню, яке відбувається, головним чином, через оподаткування [9, с. 48]

Погріщук Г. Б.

При визначенні фінансового забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, 
завдання, функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як 
держави, так і суб'єктів господарювання, що пов'язана з мобілізацією і використанням 
цих ресурсів [10, с. 4]
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Сокирська І. Г.

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності відбувається з позиції реалізації безпе-
рервного характеру відтворювальних процесів за рахунок власних і залучених фінансо-
вих ресурсів з виокремленням механізму фінансового забезпечення, формування струк-
тури капталу, планування і бюджетування та балансування грошових потоків [11, с. 92]

Таблиця 1 (продовження)

Як бачимо, у дослідженому спектрі визначень 
можна виділити відповідні ключові ознаки тлу-
мачення сутності поняття «фінансове забезпе-
чення»:

- функція інвестування через фінансові фор-
ми;

- елемент фінансового механізму;
- основний метод фінансового впливу на со-

ціально-економічний розвиток через систему фі-
нансування;

- сукупність економічних відносин (система 
фінансових відносин), що діють через сукупність 
форм і методів створення, мобілізації і викорис-
тання фондів фінансових ресурсів;

- процес організації фінансування на основі 
відповідної системи фінансування;

- процес реалізації безперервного характеру 
відтворювальних процесів за рахунок власних та 
залучених фінансових ресурсів.

Тобто виокремлюються вузький та широкий 
підходи при визначенні змісту досліджуваного 
поняття.

Розгляд фінансового забезпечення через фі-
нансові відносини вважатимемо більш широким 
підходом, комплексним, оскільки саме система 
таких відносин стосовно ринку цінних паперів 

відображатиме економічні зв’язки, взаємодію та 
відносини у грошовій формі.

Як було вказано вище, також додаткового до-
слідження потребує процес функціонування. 
Згідно з визначенням Великого тлумачного слов-
ника російської мови одним із значень терміну 
«функція» є «напрям діяльності відповідно до 
призначення якої-небудь організації, установи» 
[1, с. 1436]. У цьому ж словникові термін «функ-
ціонувати» розглядається як «виконувати свої 
функції, бути в дії, робити» [1, с. 1435]. У теорії 
антикризового управління функціонування вка-
зує на те, що розвиток системи тісно пов’язаний 
з процесом її функціонування, який включає під-
тримку життєдіяльності, збереження функцій, 
що визначає цілісність організації, якісну визна-
ченість, суттєві характеристики [14, с. 19]. Отже, 
головним при розгляді процесу функціонуван-
ня стає певний набір функцій досліджуваного 
об’єкту.

Таким чином, шляхом узагальнення значень 
понять «фінансове забезпечення» та «функціо-
нування» з урахуванням специфіки досліджува-
ного ринку сформовано визначення фінансового 
забезпечення функціонування ринку цінних па-
перів (рис. 1).

 
Ринок цінних 

паперів 

Фінансове забезпечення – система 
фінансових відносин, фінансових 

методів та важелів впливу 

Функціонування – 
процес реалізації 
певних функцій 

Фінансове забезпечення функціонування ринку цінних паперів – це сукупність 
фінансових відносин, які обумовлені інструментами, методами і важелями впливу 

на складові ринку цінних паперів з метою створення умов для ефективного 
виконання покладених на нього функцій, яке, на відміну від існуючих, дозволяє 

вбачати ключову підсистему реалізації процесу інвестування у якості 
визначального аспекту розвитку ринку цінних паперів 

Рис. 1. Схема узагальнення визначення сутності поняття 
«фінансове забезпечення функціонування ринку цінних паперів»
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На практиці процес фінансового забезпечен-
ня функціонування ринку цінних паперів реалі-
зується за допомогою основних елементів систе-
ми фінансового забезпечення. 

Основними складовими системи такого забез-
печення є такі (рис. 2): інструменти ринку цін-
них паперів; фінансові методи; фінансові важелі 
впливу.

 Складові системи фінансового 
забезпечення функціонування ринку 

цінних паперів 

Інструменти 
ринку цінних 
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ризиків 

контрольна 

Функції ринку цінних 
паперів 

Рис. 2. Принципова схема структури фінансового забезпечення 
функціонування ринку цінних паперів

До інструментів ринку цінних паперів нале-
жать, перш за все, цінні папери (акції, облігації, 
вексель, депозитні й ощадні сертифікати, дер-
жавні цінні папери та інші). Фінансові методи 
слід розглядати як способи формування та ви-
користання фондів грошових коштів. У їх струк-
турі особливе місце займає фінансовий аналіз 
стану ринку цінних паперів, фінансове плану-
вання включає в себе визначення механізму ви-
бору стратегії і визначення факторів впливу на 
рішення фізичних осіб про інвестування в ін-
струменти ринку цінних паперів; фінансове ре-
гулювання, яке в першу чергу відбувається через 
податкові важелі. Фінансові важелі впливу – це 
такі фінансові засоби (податки, обов’язкові пла-
тежі, норми використання коштів у державних 
установах, відсотки за депозитами, кредитами, 
законодавчо встановлені фінансові вимоги до 
професійних учасників фондового ринку тощо), 
через які можна впливати на процеси формуван-
ня фінансових ресурсів та прийняття фізичними 
та юридичними особами рішень щодо участі в ін-
вестуванні у цінні папери.

Висновок. Взагалі, відмінність визначення 
полягає у комплексності розгляду фінансових 
методів, інструментів та важелів впливу в про-
цесі створення умов для ефективного виконання 
ринком цінних паперів своїх функцій з метою ре-
алізації процесу інвестування.

Якщо порівнювати саме фінансове забезпе-
чення, то, по-перше, погоджуємося з думкою 
дослідників, які розглядають його через фінан-
сові відносини (тобто, тими відносинами, які 
пов’язані з формуванням, розподілом та вико-
ристанням грошових коштів з метою забезпечен-
ня певних потреб), оскільки такий підхід є комп-
лексним та ширшим, ніж, наприклад, організація 
фінансування та реалізація відтворювальних 
процесів за рахунок фінансових ресурсів, що є 
підфункціями фінансового забезпечення та не 
відображають наявність суб’єкта в цих процесах. 
По-друге, обумовленість фінансових відносин 
певними інструментами, методами і важелями 
впливу доводить їх специфічність щодо об’єкту 
розгляду самого фінансового забезпечення (тоб-
то функціонування ринку цінних паперів) та, 
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переважно, зовнішній характер регулювання, на 
відміну, наприклад, від суб’єктів господарюван-
ня. По-третє, акцент зроблено на реалізації про-
цесу інвестування, який, з одного боку, забезпе-
чує сам ринок цінних паперів, та, з іншого боку, є 

визначальним фактором розвитку цього ринку і, 
в свою чергу, залежить від особливостей держав-
ної політики (контроль, податкова, інвестиційна, 
конкурентна політика тощо).
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