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Постановка проблеми. джерела самофінансування підприємства переважно розглядають як вну-
трішнє фінансування. Суми, отримані з внутрішніх джерел, як правило, не підлягають поверненню і 
належать до числа найбільш явних ресурсів, але мають властивість обмеженості. Проте наявність у до-
статньому обсязі власних грошових коштів та їх ефективне використання свідчать про високий рівень 
платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Через це всі можливості акуму-
лювання фінансових ресурсів підприємства завдяки внутрішнім джерелам повинні бути виявлені та ви-
користані. Особливо це є актуальним за кризових умов, коли залучення фінансових ресурсів із зовнішніх 
джерел є проблемним та не завжди вигідним для підприємства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансування господарської діяльності суб’єктів госпо-
дарювання завжди цікавили вітчизняних і зарубіжних учених. Власні підходи до визначення джерел 
фінансування підприємств обґрунтували у своїх наукових роботах: І. О. Бланк, І. М. Боярко, Є. Ф. Бріг-
хем, Л. д. Буряк, Ю. М. Воробйова, А. Б. гончарова, Б. О. Жнякін, В. В. Краснова, Л. В. Кузьменко,  
Л. О. Коваленко, В. В. Кузьміна, Р. С. Квасницька, Н. Ю. Калач, А. М. Поддєрьогін, г. О. Партин,  
Л. М. Ремньова, Н. Є. Селюченко, Б. І. Сюркало, Л. С. Ситник, В. Є. Черкасов, І. О. Школьник, В. М. Ша-
повалова, В. М. Шацька, В. М. Шелудько [1–5] та інші. Більшість із них поділяє думку, що використання 
залучених фінансових ресурсів здійснюється з двох основних джерел: внутрішніх (власних) та зовнішніх 
(чужих). Але ж їх склад та структура різняться та залишаються у фокусі наукових досліджень, незважа-
ючи на суттєві досягнення в цьому напрямі внаслідок сталого розвитку підприємництва, зміни ринкової 
кон’юнктури та кризових факторів.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження окремих складових джерел самофінан-
сування підприємств за потенційними шляхами акумулювання фінансових ресурсів аби виявити основні 
з них та встановити фактори, що обумовлюють вибір ефективного механізму самофінансування підпри-
ємства в кризовий час.

Виклад основного матеріалу. Через нестабільність економічної ситуації та недоступність кредит-
них ресурсів підприємства повинні розраховувати насамперед на внутрішні фінансові джерела, що фор-
муються завдяки власному капіталу, але можливість їх використання обмежена. 

Власний капітал – це сума внесків засновників (учасників), що відображає обсяг прав власності, оці-
нених за ринковою вартістю на момент формування суб’єкта господарювання, та фінансові ресурси, 
які накопичені чи одержані в результаті ефективної діяльності підприємства, зокрема нерозподілений 
прибуток, амортизаційні відрахування і суми дооцінки необоротних активів, дохід від реструктуризації 
активів і стійкі пасиви. Отже, склад і структуру внутрішніх джерел фінансування доцільно розглядати за 
трьома напрямами формування фінансових ресурсів (таблиця 1): 

– фінансові ресурси, які надані засновниками та учасниками підприємства; 
– фінансові ресурси, які накопичені чи одержані в результаті ефективної діяльності підприємства; 
– інші фінансові ресурси. 

Таблиця 1
Склад та структура джерел самофінансування підприємства

Внутрішні дже-
рела фінансуван-
ня підприємства

Ресурси, надані засновниками й учасниками
Статутний капітал
додатковий фонд

Ресурси, накопичені підприємством

Нерозподілений прибуток
Резервний фонд

Фонди спеціального призначення (фонд накопичення, 
фонд споживання, фонд соціальної сфери)

Амортизаційний фонд

Інші ресурси
Реструктуризація активів

Стійкі пасиви
Перерозподіл ресурсів

для детального вивчення суті кожного джерела необхідно проаналізувати їх окремо. У момент ство-
рення суб’єкта господарювання відбувається первісне залучення фінансових ресурсів і формується ста-
тутний капітал. 

Статутний капітал – це сукупність вкладів (у грошовому виразі) засновників (учасників) у майно 
підприємства під час його створення для забезпечення діяльності останнього в розмірах, визначених 
установчими документами. Статутний капітал за своїм матеріальним складом є сукупністю активів, ін-
вестованих засновниками (учасниками), що відображає їхню вартість. У зв’язку з цим оцінка власного 
капіталу визначається оцінкою відповідних активів і зобов’язань. Проте це не означає, що загальна сума 
власного капіталу обов’язково дорівнюватиме ринковій вартості акцій підприємства або сумі, яку можна 
отримати від реалізації його чистих активів за умов безперервної діяльності. 

Статутний капітал є одним із найсуттєвіших внутрішніх джерел фінансування і виконує такі функції: 
фундаментальну, гарантійну, регулятивну, організаційну та довгострокового фінансування.

Обов’язковість створення статутного капіталу передбачена законодавством для підприємств і това-
риств різних форм власності, а його мінімальний розмір – лише для господарських товариств. Так, згідно 
зі ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» мінімальний розмір статутного капіталу акціонер-
ного товариства (публічного та приватного) – це 1250 мінімальних заробітних плат з огляду на розмір 
ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент формування акціонерного товариства [6]. Розміри 
статутних капіталів товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідаль-
ністю, командитних та повних товариств не обмежуються відповідно до ст. 52 та ст. 65 Закону України 
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«Про господарські товариства» [7]. Зауважимо, що для приватних підприємств розмір статутного капі-
талу також не встановлено [8]. 

джерелами створення статутного капіталу підприємств, залежно від організаційно-правових форм 
господарювання і форм власності, можуть бути: акціонерний капітал (для акціонерних товариств), пайо-
вий капітал (для партнерських підприємств – товариств з обмеженою відповідальністю, кооперативних, 
орендних, командитних і т. д.), галузеві та бюджетні кошти (для державних підприємств) та ін. для 
збільшення статутного капіталу використовують додатковий капітал. джерелами його формування мо-
жуть бути сума дооцінки активів (основних засобів та інших матеріальних цінностей) і емісійний дохід, 
який виникає у випадку додаткової емісії акцій підприємства або, коли в разі первинної емісії акції про-
даються за ціною вище номіналу. Крім того, варто зауважити, що емісійний дохід належить до ресурсів, 
наданих засновниками й учасниками, а сума дооцінки активів – до ресурсів, накопичених підприєм-
ством. Нормативними документами заборонено використання статутного капіталу на цілі споживання. 

до джерел коштів, які не розподіляються, а утримуються підприємством, як правило, з метою реін-
вестування відносять нерозподілений прибуток. Нерозподілений прибуток – частина чистого прибутку, 
отриманого в попередньому періоді, яка залишається в розпорядженні підприємства після виплати диві-
дендів та здійснення відрахувань у відповідні резервні фонди (за їх наявністю) згідно з установчими та 
нормативними документами, що регулюють діяльність цього суб’єкта господарювання. Аналізуючи не-
розподілений прибуток із погляду важливого джерела самофінансування, слід звертати увагу на фінан-
сові результати діяльності та дивідендну політику підприємства. Варто враховувати також законодавчі 
обмеження та чинний порядок виплати та оподаткування дивідендів. Основні напрями використання 
нерозподіленого прибутку можна визначити як накопичення та споживання, залежно від стратегічних 
перспектив розвитку суб’єкту господарювання. 

Нерозподілений прибуток – основне джерело формування резервного капіталу. Цей страховий фонд 
є частиною власного капіталу підприємства і створюється для покриття збитків та втрат унаслідок здій-
снення господарської діяльності. Порядок формування цього фонду регламентується засновницькими 
документами. Однак чинним законодавством встановлено мінімальний розмір резервного капіталу (не 
менше 15% статутного капіталу) та мінімальний розмір щорічних відрахувань – не менше 5% чистого 
прибутку [9]. У наш час не передбачено ніяких податкових пільг при створенні резервного фонду. 

Можливими, але не обов’язковими джерелами власного фінансування підприємства є фонди спе-
ціального призначення, які формуються переважно завдяки нерозподіленому прибутку. Кількість та-
ких фондів, порядок їх формування і цільового використання коштів регулюється статутом і іншими 
установчими документами підприємства. Фонди спеціального призначення, як правило, поділяються на 
фонд накопичення (кошти резервуються і спрямовуються на покращення матеріально-технічної бази 
підприємства), фонд споживання (кошти спрямовуються на вирішення соціальних питань та матеріаль-
ного стимулювання працівників, а також на інші заходи, що не призводять до утворення нового майна 
підприємства) і фонд соціальної сфери (суми, спрямовані на утримання та розвиток соціальної сфери). 

Фінансові ресурси, накопичені завдяки амортизаційним відрахуванням упродовж усієї господарської 
діяльності підприємства, утворюють амортизаційний фонд. Обов’язковою умовою його формування є 
продаж продукції (товарів, робіт, послуг) споживачу і надходження виручки від реалізації, яка забезпе-
чує безперервний кругообіг коштів (нагадаємо, що амортизаційні витрати входять до складу собівартос-
ті, а остання відповідно складає основу ціни реалізації). 

На відміну від прибутку, амортизаційні відрахування повністю залишаються в розпорядженні під-
приємства і є тимчасово вільними грошовими коштами, унаслідок чого внесені у склад внутрішніх дже-
рел фінансування, якими підприємство розпоряджається самостійно. Вагомим моментом у реалізації 
завдань самофінансування є вибір підприємством ефективного методу нарахування амортизаційних 
відрахувань, з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання, 
який прямо впливає на розмір амортизаційного фонду. 

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація основних засобів (крім інших необоротних матері-
альних активів) нараховується із застосуванням таких методів: прямолінійного, зменшення залишкової 
вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого [10]. Підприєм-
ство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені подат-
ковим законодавством. 

Раціональний перерозподіл ресурсів амортизаційного фонду за цільовим призначенням забезпечує 
процес розширеного відтворення. 

Крім перерахованих вище джерел внутрішнього фінансування, підприємства знаходять інші внаслі-
док проведення реструктуризації активів (наприклад, реалізація або оренда зайвого майна), перерозпо-
ділу ресурсів (страхові відшкодування та резерви наступних витрат і платежів) чи використання стійких 
пасивів (коштів, які не належать підприємству, але постійно перебувають на його балансі). 
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Слід зауважити, що за умов використання, суми постійної нормальної кредиторської заборгованості 
(стійкі пасиви) прирівнюють до власних оборотних коштів. 

Висновки. як ми вже з’ясували, ключовим, але не єдиними джерелами внутрішнього фінансування 
підприємства є амортизаційний фонд та нерозподілений прибуток, раціональне цільове використання 
яких дозволить підвищити фінансову стійкість підприємства та зберегти його незалежність від зовніш-
ніх інвесторів. 

Самофінансування підприємств може здійснюватися різними способами і з різних джерел, що мають 
обов’язковий чи необов’язковий характер формування. І вибір найбільш ефективного механізму само-
фінансування підприємства в кожному випадку індивідуальний та залежить від багатьох факторів, серед 
яких можна виділити: 

– організаційно-правову форму власності та вид діяльності підприємства; 
– поточний фінансовий стан та рівень розвитку суб’єкта господарювання; 
– доступність тих чи інших джерел самофінансування; 
– матеріально-технічну базу та амортизаційну політику підприємства; 
– соціально-економічні передумови існування та тенденції розвитку підприємства; 
– інші. 
Отже, акумулювання та раціональний перерозподіл фінансових ресурсів із внутрішніх джерел має 

вирішальне значення в забезпеченні стабільного стану будь-якого підприємства. А це обґрунтовує по-
требу подальшого вивчення цього процесу з метою виявлення потенційних напрямів оптимізації меха-
нізму самофінансування підприємств у мінливих умовах сьогодення.
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