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В умовах ринкової економіки однією з найважливіших проблем, що стоять перед    будь-

якою компанією, є проблема залучення ресурсів під фінансування нових або підтримку вже на-
явних у неї інвестиційних проектів. Ця проблема особливо актуальна в наш час в умовах надмі-
рної зношеності основних виробничих фондів у багатьох галузях вітчизняної економіки. 

Питання фінансування інвестиційної діяльності підприємств, зокрема відтворення основ-
них фондів, досліджувалися багатьма вітчизняними і зарубіжними авторами [1, 2]. Аналізують-
ся різні аспекти фінансової і інвестиційної діяльності підприємств: ряд авторів робить акцент у 
своїх дослідженнях на процес відтворення основних фондів і технічного переозброєння, інші ― 
на питання оптимального співвідношення власних і позикових коштів підприємств, треті ― на 
управління поточною фінансовою діяльністю підприємства і забезпечення ритмічності поточ-
них платежів. Сучасні тенденції світового господарювання, висока міра зношеності устатку-
вання промислових підприємств і необхідність впровадження нових технологій для підвищення 
конкурентоспроможності продукції, що випускається вітчизняними підприємствами, на світо-
вому ринку визначають актуальність вибраної теми і вимагають її подальшого вивчення і до-
слідження. 

Тому важливими є аналіз структури джерел фінансування інвестицій в основний капітал і 
вивчення питань управління формуванням фінансових ресурсів з метою активізації інвестицій-
ного процесу та забезпечення прискорення технічного переозброєння промисловості. 

За підсумками 2006 р. за рахунок всіх джерел фінансування на промислових підприємст-
вах країни освоєно 125,3 млрд грн інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень), що на 
19,0 % більше в порівнянні з попереднім роком. При цьому протягом  останніх семи років ди-
наміка інвестицій в основний капітал мала позитивну тенденцію [3]. 

Головним джерелом інвестування в основний капітал за підсумками 2006 р. залишалися 
власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких в 2006 р. освоєно 57,8 % всіх капітало-
вкладень, що на 0,4 % вище в порівнянні з 2005 р., проте при цьому спостерігається загальна 
тенденція їх зниження (на 10,8 % в порівнянні з 2000 р.) [3...5] (див. таблицю). Позитивною те-
нденцією при цьому є збільшення частки амортизаційних відрахувань у складі власних джерел 
фінансування інвестицій: в 2005 р. вони склали 14,1, в 2006 р. ― 17,2 %. Частка інвестицій, що 
фінансуються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, знизилася з 9,2 в 2000 р. до 
8,7 % в 2002 р., досягла максимального значення в 2004 р. ― 15,2 % і в 2006 р. впала до рівня 
9,8 %. За представленими даними видно, що кошти іноземних інвесторів відіграють незначну 
роль серед джерел фінансування інвестицій в основний капітал і в 2006 р. склали всього 3,7 %, 
що може бути викликане негативним впливом чинників політичного і зовнішньоекономічного 
характеру. 

Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування 
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Питома вага в загальному обсязі інвестицій в основний капітал, % Джерело фінансування 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Кошти державного  
і місцевих бюджетів 9,2 9,5 8,7 11,1 15,2 9,7 9,8 

Власні кошти підприємств  
і організацій 68,6 66,8 65,8 61,4 61,7 57,4 57,8 

Кошти іноземних  
інвесторів 5,9 4,3 5,6 5,5 3,6 5,0 3,7 

Кредити банків і інші  
позики 1,7 4,3 5,3 8,2 7,6 14,8 15,5 

Інші джерела фінансування 14,6 15,1 14,6 13,8 11,9 13,1 13,2 
 
В аналізованому періоді продовжувалося зростання інвестицій в основний капітал, освоє-

них за рахунок кредитів банків і інших позик, питома вага яких в 2006 р. склала 15,5 % (для по-
рівняння в 2005 р. — 14,8, а в 2000 р. всього лише 1,7 %), що можна розглядати як позитивну 
тенденцію і що свідчить про підвищення ролі банківської системи в кредитуванні підприємств 
реального сектора економіки. 

Таким чином, власні кошти підприємств і організацій відіграють основну роль у фінансу-
ванні інвестицій в основний капітал вітчизняних підприємств. Власний капітал характеризуєть-
ся такими позитивними особливостями, як простота залучення, відсутність необхідності оплати 
відсотка за залучення капіталу, забезпечення фінансової стійкості розвитку підприємства, його 
платоспроможності в довгостроковому періоді, а, відповідно, і зниженням ризику банкрутства. 
По суті, сформований власний капітал представляє фінансову основу підприємства. Самофіна-
нсування за критерієм фінансової стійкості і міцності завжди краще, проте, воно важко прогно-
зоване в довгостроковому плані і обмежене в обсягах. Крім того, самофінансування як процес 
здійснюється, по суті, перманентно, за наростаючою і як би непомітно, кошти знаходяться у 
справі (в основному, в обігових коштах), вони практично не відчутні як велике джерело фінан-
сування, що скорочує його можливості в плані реалізації масштабних інвестиційних проектів 
[6, 7]. Проте, збільшення частки власного капіталу свідчить про зростання рівня фінансової не-
залежності підприємства і підвищення його резервного позикового потенціалу, тобто здатності 
підприємства залучати позикові кошти на більш вигідних умовах, що зумовлює детальніше ви-
вчення питань управління, в першу чергу,  власним капіталом. 

Управління власним капіталом пов’язане не тільки із забезпеченням ефективного викорис-
тання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів, що за-
безпечують майбутнє розвитку підприємства. В процесі управління формуванням власних фі-
нансових ресурсів вони класифікуються за джерелами цього формування. До внутрішніх дже-
рел формування власних фінансових ресурсів підприємства відноситься прибуток, що залиша-
ється у розпорядженні підприємства, амортизаційні відрахування від використовуваних влас-
них основних засобів і нематеріальних активів і інші внутрішні джерела. Виділяють також зов-
нішні джерела формування власного капіталу, до яких відноситься залучення додаткового па-
йового або акціонерного капіталу, отримання підприємством безоплатної фінансової допомоги 
і інші зовнішні джерела. До того, як звертатися до зовнішніх джерел формування власних фі-
нансових ресурсів, повинні бути реалізовані всі можливості їх формування за рахунок внутрі-
шніх джерел. Оскільки основними планованими внутрішніми джерелами формування власних 
фінансових ресурсів підприємства є сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань, то в 
першу чергу в процесі планування цих показників слід передбачити можливості їх зростання за 
рахунок різних резервів.  

Механізм управління формуванням операційного прибутку, якому належить головна роль 
у формуванні загальної суми балансового прибутку, будується з урахуванням тісного взаємо-
зв’язку цього показника з обсягом реалізації продукції, доходів і витрат підприємства. Система 
цього взаємозв’язку, що отримала назву “Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації і прибутку” 
(cost-volume-profit-relationships (CVP)), дозволяє виявити і оцінити роль окремих чинників у 
формуванні прибутку і побудувати цілісний механізм управління цим процесом, що дає мож-
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ливість виявити прихований потенціал прибутковості на підприємстві. Система CVP будується 
на розв’язанні таких основних завдань, як визначення “точки беззбитковості” або “порогу рен-
табельності” операційної діяльності підприємства протягом короткого і тривалого періодів ча-
су; визначення суми “межі безпеки” або “запасу міцності”, що визначає можливі межі маневру 
підприємства, як в ціновій політиці, так і в зниженні натурального обсягу виробництва і реалі-
зації продукції за несприятливих ринкових умов; визначення можливих результатів зростання 
суми валового операційного прибутку при оптимізації співвідношення постійних і змінних 
операційних витрат внаслідок впливу операційного левериджу [1, 2]. Дія операційного левери-
джу заснована на тому, що наявність у складі операційних витрат будь-якої суми постійних їх 
видів викликає непропорційно вищу зміну суми операційного прибутку підприємства при будь-
якій зміні обсягу реалізації продукції незалежно від розміру підприємства, галузевих особливо-
стей його операційної діяльності і інших чинників. При цьому позитивний вплив операційного 
левериджу починає виявлятися лише після подолання точки беззбитковості і в полі, максима-
льно наближеному до неї, дає найбільшу позитивну дію. І навпаки, при будь-якому зниженні 
обсягу реалізації продукції в ще більшій мірі зменшуватиметься розмір валового операційного 
прибутку, при цьому у міру наближення до точки беззбитковості у зворотному напрямі негати-
вний ефект темпів зниження прибутку по відношенню до темпів зниження обсягу продукції 
зростатиме. Управління співвідношенням постійних і змінних витрат зводиться до зміни зна-
чення коефіцієнта операційного левериджу на різних стадіях життєвого циклу підприємства і 
дозволяє реагувати на різні тенденції кон’юнктури товарного ринку. 

У формуванні власних фінансових ресурсів важливу роль відіграють також амортизаційні 
відрахування від використовуваних власних основних засобів і нематеріальних активів. При 
цьому під терміном “амортизація” основних фондів і нематеріальних активів згідно з Законом 
України “Про оподаткування прибутку підприємств” розуміють поступове віднесення витрат 
на їх придбання, виготовлення або поліпшення на зменшення скоригованого прибутку платни-
ка податку в межах норм амортизаційних відрахувань [8]. Амортизаційна політика підприємст-
ва в значній мірі відображає амортизаційну політику держави на різних етапах її економічного 
розвитку, разом з тим, кожне підприємство має можливість індивідуалізувати свою амортиза-
ційну політику, враховуючи конкретні умови діяльності підприємства. Стандартом бухгалтер-
ського обліку № 7 “Основні засоби” надано право самостійно обирати будь-який метод нараху-
вання амортизації з п’яти пропонованих: прямолінійний, метод зменшення залишкової вартос-
ті, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний і виробничий [9]. Засто-
сування одного з методів для групи однорідних об’єктів основних засобів проводиться протя-
гом всього терміну його корисного використання. Перший і останній з перерахованих методів, 
за умови, що амортизаційний період дорівнює економічно раціональному терміну служби ос-
новних засобів, можна віднести до неприскорених методів амортизації, а інші ― до прискоре-
них. При встановленні підприємством занижених термінів корисного використання основних 
засобів всі методи амортизації стають прискореними [5]. Важливою умовою ефективного вико-
ристання амортизаційних відрахувань як джерела фінансування капітальних вкладень підпри-
ємствами є цільове використання коштів на фінансування реальних інвестицій, тобто на при-
дбання нового обладнання замість вибулого, на здійснення капітального ремонту основних за-
собів, здійснення реконструкції, модернізації, технічного переозброєння й інші види поліпшен-
ня основних засобів; на механізацію і автоматизацію виробничих процесів; на придбання нових 
видів нематеріальних активів, у першу чергу, пов’язаних з інноваційною діяльністю. Викорис-
тання амортизаційного фонду на споживання, покриття поточних господарських витрат супе-
речить його економічній природі, що не виключає тимчасового використання цих коштів на 
інвестиційні цілі в різних формах короткострокових фінансових вкладень, проте в процесі фо-
рмування амортизаційної політики повинні бути регламентовані умови фінансових операцій з 
ними до їх використання в реінвестуванні основного капіталу і за підсумком забезпечені умови 
цільового використання коштів. 

Ряд авторів вважає, що головне місце серед джерел самофінансування займають амортиза-
ційні відрахування, аргументуючи це тим, що в процесі відтворення основних фондів вони бі-
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льшою мірою, ніж прибуток, можуть бути фінансовою базою самостійності підприємств завдя-
ки синхронності між кругообігом основних фондів і формуванням амортизаційного фонду, а 
також через меншу залежність від кон’юнктурних змін, пов’язаних з результатами господарсь-
кої діяльності підприємства [5, 10].  Інші автори  вважають, що основу формування власних 
внутрішніх фінансових ресурсів підприємства, направлених на виробничий розвиток, складає 
прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, ― він формує переважну частину 
його власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а, відповідно, і зрос-
тання ринкової вартості підприємства [2, 6]. Перевага того або іншого джерела формування 
власних фінансових ресурсів, на наш погляд, багато в чому зумовлюється галузевою належніс-
тю і специфікою господарської діяльності підприємства. Так, розробка і реалізація ефективної 
амортизаційної політики набуває особливої значимості на підприємствах з високою вартістю 
власних основних фондів і нематеріальних активів, у свою чергу рентабельність бізнесу харак-
теризує відносні можливості підприємства фінансувати розвиток бізнесу за рахунок прибутку. 
Проте для досягнення ефективного управління капіталом і забезпечення максимального обсягу 
залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел необхідно враховувати 
взаємозв’язок цих показників, що передбачає застосування комплексного підходу в управлінні 
прибутком і амортизаційними відрахуваннями. Так, наприклад, застосування методу прискоре-
ної амортизації активної частини основних фондів збільшує можливості формування власних 
фінансових ресурсів за рахунок цього джерела, але при цьому призводить і до відповідного 
зменшення суми прибутку. У зв’язку з цим при знаходженні резервів зростання власних фінан-
сових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел слід виходити з необхідності максимізації сукуп-
ної їх суми. 

Таким чином, управління формуванням власного капіталу, який відіграє основну роль у 
фінансуванні інвестицій в основний капітал, ґрунтується, насамперед, на управлінні формуван-
ням прибутку та амортизаційної політики підприємства, оскільки прибуток і амортизаційні від-
рахування є основними плановими внутрішніми джерелами формування його власних фінансо-
вих ресурсів. Більший вплив одного або іншого джерела на формування сукупного обсягу вла-
сних фінансових коштів багато в чому визначається специфікою господарської діяльності під-
приємства, однак для забезпечення ефективного управління формуванням власного капіталу 
необхідно враховувати взаємозв’язок цих показників і виходити з максимізації сукупної їх су-
ми. Ефективне управління формуванням власного капіталу і збільшення його частки в сукуп-
ному обсязі забезпечують підвищення фінансової стійкості й платоспроможності підприємства 
в довгостроковому періоді й підвищують його привабливість для сторонніх інвесторів і креди-
торів, однак, переоснащення матеріально-технічної бази промислових підприємств і впрова-
дження сучасних інноваційно спрямованих технологій виробництва продукції не можуть бути 
здійснені винятково за рахунок власних фінансових коштів підприємств, що суттєво перешко-
джає розвитку економіки країни. 

Здійснення технічного переозброєння виробництва тільки за рахунок власних джерел (чи-
стого прибутку й амортизації) стає неможливим в умовах їх обмеженості в обсязі та надмірної 
зношеності основних виробничих фондів у багатьох галузях економіки, що визначає необхід-
ність поглиблення подальшого дослідження в напрямку використання різних форм запозичення 
капіталу. 
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