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Анотація. В статті розглянуто зміст та механізм фінансування інвестиційної діяльності підприєм-

ства, а також визначено форми, методи, джерела й інструменти фінансування.
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Постановка проблеми. Досягнення стабіль-

ного соціально-економічного розвитку та ста-

новлення ринкових відносин в Україні потребує 

удосконалення теоретичної бази основних еко-

номічних понять. Інвестиційна діяльність під-

приємств є на сьогодні одним із найважливіших 

напрямів дослідження економічної науки. Безпо-

середній зв’язок між інвестиційним та економіч-

ним зростанням є очевидним і підтверджується 

теоретичними дослідженнями та практичним за-

безпеченням економічного зростання як у країнах 

з розвиненою, так і з трансформаційною ринко-

вою економікою. Вивчення проблемних аспектів 

теоретичної частини фінансування інвестиційної 

діяльності підприємств дає можливість глибше 

розглянути поняття фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства та його складових.

Попри наявність великої кількості дослі-

джень із даної тематики, багато теоретичних, ме-

тодологічних та практичних аспектів залишають-

ся нерозробленими. Відсутність однозначного 

трактування основних понять, що використову-

ються в інвестиційній сфері як у зарубіжних, так 

і у вітчизняних наукових працях, призводить до 

розбіжностей в розумінні сутності фінансування 

інвестиційної діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-

тичні аспекти фінансування інвестиційної діяль-

ності підприємств знайшли відбиття у працях як 

зарубіжних, так і вітчизняних вчених: І. Бланка, 

П. Друкаржика, К. Гакса, В. Енгельгарда, К. Сан-

діга, Р. Фолкарта, М. Боемле, С. Герасимової, 

Л. Крушвіца, О. Лабенка, А. Пересади, В. Попко-

ва, Г. Старовєрової, О. Терещенка та ін. Аналіз на-

укових досліджень і розробок, пов’язаних із цією 

тематикою, свідчить, що окремі питання залиша-

ються дискусійними або недостатньо досліджени-

ми. Найбільш суперечливими питаннями в теорії 

фінансування інвестиційної діяльності є: питан-

ня сутності фінансування взагалі та фінансування 

інвестиційної діяльності підприємства зокрема; 

співвідношення поняття «фінансування» та «ін-

вестування»; поняття джерел, форм, методів та 

інструментів фінансування інвестиційної діяль-

ності, а також їх розмежування і складу.

Метою статті є дослідження змісту фінансу-

вання інвестиційної діяльності, механізму його 

здійснення на підприємстві, а також форм, дже-

рел, методів та інструментів фінансування.

Виклад основного матеріалу. Поняття фінан-

сування діяльності підприємства взагалі та інвес-

тиційної діяльності зокрема включає в себе багато 

різноманітних аспектів, що робить його складною 

категорією для однозначного і лаконічного трак-

тування. Дефініція фінансування є дискусійною в 

працях вчених-економістів, залежно від того, яку 

з характерних рис фінансування науковець кладе 

в основу свого визначення.

Німецькі вчені-економісти К. Гакс [1, c. 415] 

та В. Енгельгард [2, c. 27] у своїх працях при-

рівнюють фінансування до залучення капіта-

лу. Таке, на перший погляд, просте визначення 

ускладнюється неоднозначністю думок стосовно 

самого поняття капіталу, з приводу сутності яко-

го в економічній теорії ведуться дискусії. Адже 

капітал можна розглядати як суму вартості майна 

або як гроші (наявність засобів платежу). В кон-

тексті поняття фінансування до уваги можна бра-

ти тільки друге, монетарне формулювання, адже 

гроші можна залучити, а абстрактну суму вартос-

ті — ні. Автори даного визначення мали на меті 

підкреслити зв’язок фінансування з отриманням 

доходів підприємством у майбутньому. До схо-

жого визначення схиляються, зокрема, російські 

науковці В. П. Попков та В. П. Семенов [3, с. 20]: 

«Під фінансуванням слід розуміти надання ка-

піталу для формування майна, для формування 

фінансових засобів...».
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Проф. К. Сандіг [4, c. 1] визначає фінансу-

вання як «цілеспрямоване залучення та вико-

ристання грошей або грошової вартості». Таке 

формулювання додає одразу три характерні риси 

фінансування, які не бралися до уваги в поперед-

ніх визначеннях: цілеспрямованість, використан-

ня залучених ресурсів та грошову вартість. Але 

слід враховувати, що не все цілеспрямоване за-

лучення коштів на підприємстві можна віднести 

до фінансування. Також окрім залучення, ресурси 

потребують використання і повернення. Відсут-

ність додатку «використання» у понятті фінан-

сування робить його позбавленим сенсу для під-

приємства, що залучає ресурси. З іншого боку, не 

будь-яке використання грошових коштів на під-

приємстві можна назвати фінансуванням. Щодо 

«грошової вартості», то таке трактування фінан-

сування припускає його здійснення не тільки за 

рахунок грошових коштів, а й за рахунок майна 

та нематеріальних активів. Це є одним з найбільш 

спірних питань змісту фінансування.

Досить комплексним, порівняно з іншими, є 

визначення проф. О. О. Терещенко: «Термін «фі-

нансування» характеризує всі заходи, спрямовані 

на покриття потреби підприємства в капіталі, які 

включають мобілізацію фінансових ресурсів (гро-

шових коштів, їх еквівалентів та майнових активів), 

їх повернення, а також відносини між підприєм-

ством та капіталодавцями, які з цього випливають 

(платіжні відносини, контроль та забезпечення)» 

[5, с. 24]. Автор підкреслює цільовий характер фі-

нансування, зазначає сукупність заходів, які вклю-

чає цей процес, та включає до нього весь спектр 

відносин, що виникають у підприємства з іншими 

суб’єктами на основі залучення ресурсів. Окрім 

цього, О. О. Терещенко допускає також можли-

вість фінансування не лише грошовими коштами, 

а й їх еквівалентами та майновими активами.

Враховуючи усе вищевикладене, фінансуван-

ня можна визначити як залучення та використан-

ня підприємством ресурсів з метою забезпечення 

його діяльності.

Для того, аби дати визначення фінансуванню 

інвестиційної діяльності підприємства, необхідно 

провести аналіз стосовно самої інвестиційної ді-

яльності. Терміну «інвестиційна діяльність» мож-

на дати широке й вузьке визначення. У широкому 

значенні інвестиційна діяльність — це діяльність, 

пов’язана із вкладенням коштів в об’єкти інвес-

тування з метою одержання прибутку. Законом 

України [6] «інвестиційна діяльність» визначається 

як сукупність практичних дій громадян, юридич-

них осіб та держави щодо реалізації інвестицій. У 

вузькому значенні інвестиційна діяльність, власне 

інвестування, є процесом перетворення інвести-

ційних ресурсів у вкладення. Інвестування — дов-

гострокове вкладання економічних ресурсів з ме-

тою створення й отримання вигоди у майбутньому 

[7, с. 353]. Інвестування — довгострокове вкла-

дення економічних ресурсів з метою створення й 

отримання чистого прибутку у майбутньому, який 

перевищує загальну початкову величину інвести-

цій (вкладеного капіталу) [8, с. 3].

Проф. А. Ю. Старовєрова [9, c. 75] дає наступ-

не визначення: «Інвестиційна діяльність підпри-

ємства — це цілеспрямовано здійснюваний процес 

пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору 

ефективних об’єктів інвестування, формування 

збалансованої інвестиційної програми (інвести-

ційного портфеля) та забезпечення її реалізації».

Доходимо висновку, що інвестиційна діяль-

ність пов’язана з вкладенням засобів і доцільність 

цих вкладень визначається їх віддачею. Без отри-

мання доходу (ефекту) відсутня мотивація інвес-

тиційної діяльності, вкладення інвестиційних 

ресурсів здійснюється з метою зростання авансо-

ваної вартості. Тобто інвестиційна діяльність ви-

ступає як єдність процесів вкладення ресурсів та 

отримання доходів у майбутньому.

Таким чином, фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства — це залучення та вико-

ристання підприємством ресурсів для вкладень в 

інвестиційні об’єкти з метою досягнення певного 

ефекту (економічного та/або соціального).

Оскільки процес фінансування розгляда-

ється в контексті інвестиційної діяльності під-

приємства, слід зазначити, що поняття «інвес-

тиції» та «фінансування» знаходяться в тісному 

взаємозв’язку, оскільки використання засобів пе-

редбачає попереднє накопичення фінансових 

ресурсів. Накопичення ж фінансових ресурсів в 

організаціях, у приватних осіб або фінансових 

структурах перетвориться на самоціль, якщо вони 

не зможуть бути використані для відтворення ма-

теріального та нематеріального майна з метою 

отримання доходу в майбутньому.

Велика кількість наукових праць налічує до-

слідження спільних і відмінних рис фінансування 

та інвестування. Причиною є те, що за часів пла-

нової економіки поняття фінансування та інвес-

тування розглядалися як тотожні. За цієї системи 

інвестиційні вкладення в об’єкти виробничого 

або невиробничого призначення здійснювалися 

за рахунок перерозподілу асигнувань із держав-

ного бюджету, коштів об’єднань та інших джерел. 

Тому з розвитком ринкової економіки в нашій 

державі необхідним є розроблення теоретичної 

бази основних економічних понять.

Лутц Крушвіц [10, с. 3], досліджуючи інвес-

тування та фінансування, вважає, що ці категорії 

є однаковими як процеси, які орієнтовані на пла-

тежі. Тобто інвестування або фінансування — це 

дії, які в різні моменти часу ведуть до грошових 

виплат і надходжень.

О. М. Лабенко [11, с. 22] приходить висновку, 

що фінансування та інвестування, як процеси, орі-
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єнтовані на платежі, є тотожними. Також, на його 

думку, ці дві категорії однакові за своєю метою — 

як інвестування, так і фінансування передбачають 

одержання з часом певної вигоди — економічної 

або соціальної. Відмінність інвестування від фінан-

сування він бачить у ресурсах, які вкладаються: при 

інвестуванні, на відміну від фінансування, вкладен-

ня можуть здійснюватись не лише у вигляді коштів 

та інших платіжних документів, а також у вигляді 

матеріальних та нематеріальних ресурсів.

Проф. П. Друкаржик [12, с. 1] приходить ви-

сновку, що ознакою розмежування понять фінан-

сування та інвестування може стати характер пер-

шого платежу: про фінансування можна говорити 

у тому випадку, коли потік платежів починається 

з отримання ресурсів (надходжень), а потім про-

довжується вкладеннями (витратами): процес ін-

вестування починається, навпаки, з вкладень (ви-

трат) в об’єкти інвестування, а потім, на їх основі, 

створюються надходження коштів. Звідси можна 

зробити висновок, що процес інвестування знахо-

диться в межах процесу фінансування.

У цілому, механізм фінансування інвестицій-

ної діяльності підприємства є сукупністю форм, 

методів, джерел та інструментів фінансування, 

які використовуються в процесі залучення та ви-

користання зовнішніх і внутрішніх ресурсів та їх 

повернення.

Стосовно форм, методів, джерел та інстру-

ментів фінансування, то у науковому обігу існує 

деяка плутанина в розумінні сутності цих понять 

та їх складу, що спричинене відсутністю дефініцій 

цих категорій у відповідних працях дослідників. 

Особливо це стосується категорій «джерело фі-

нансування» та «інструмент фінансування».

Загалом, форми, методи і джерела фінансу-

вання пов’язані між собою: форми фінансування 

можна розглядати за джерелами, які, у свою чергу, 

належать до того чи іншого методу. Форма є спо-

собом існування змісту, що невіддільний від нього 

і служить його вираженням. Під методом розумі-

ють спосіб, порядок, шлях для досягнення певної 

цілі. Таким чином, у контексті фінансування фор-

ма фінансування відображає характер залученого 

ресурсу, метод фінансування — спосіб залучення 

ресурсів (як?), а джерело визначає безпосередньо 

походження ресурсу (звідки?). Доцільно окремо 

також виділяти поняття інструменту, що означає 

засіб, який застосовується для досягнення чого-

небудь (чим? за допомогою чого?).

Форми фінансування інвестиційної діяль-

ності підприємства можна розглядати за різними 

критеріями. Залежно від цілей фінансування вио-

кремлюють такі його форми: фінансування при за-

снуванні підприємства, на розширення діяльнос-

ті, рефінансування, санаційне фінансування [13, 

c. 31]. За джерелами надходження ресурсів виділя-

ють внутрішню і зовнішню форму фінансування. 

Внутрішня форма фінансування охоплює джерела, 

що генеруються в межах підприємства, зовніш-

ня — такі, що генеруються поза його межами.

За правовим статусом інвесторів розрізняють 

власний капітал і позичковий капітал. Власний 

капітал може бути сформований за рахунок вне-

сків власників підприємства або шляхом реінвес-

тування прибутку. Як правило, позичковий капітал 

мобілізується із зовнішніх джерел. Але, зокрема, 

німецький вчений Р. Фолкарт [14, c. 28] виділяє 

позиковий капітал також і серед внутрішніх дже-

рел фінансування: сюди він відносить забезпечен-

ня наступних витрат і платежів, тобто нараховані 

у звітному періоді наступні витрати і платежі, ве-

личина яких може бути визначена тільки на основі 

прогнозних оцінок, а також залишки коштів цільо-

вого фінансування і цільових надходжень.

Під методом фінансування слід розуміти спо-

сіб залучення ресурсів для забезпечення діяль-

ності підприємства. Методи фінансування роз-

різняють за характером відносин, які виникають 

між капіталодавцем та підприємством, що залучає 

капітал. У практиці фінансового менеджменту за-

звичай виділяють 5 основних методів фінансуван-

ня інвестиційних проектів: самофінансування, 

акціонування, боргове фінансування, оренда та 

пільгове фінансування.

А. А. Пересада [15, с. 383] окремо виділяє 

фінансування на консорційних засадах. Під цим 

він розуміє спосіб залучення капіталу шляхом 

створення спільних підприємств (компаній) або 

створення різних видів стратегічних альянсів. 

Серед таких організаційних об’єднань він нази-

ває консорціуми, картелі, синдикати, стратегічні 

альянси, пули, асоціації, конгломерати, трести, 

концерни, промислові холдинги, фінансово-

промислові групи тощо.

Для кожного методу фінансування характерні 

певні джерела залучення ресурсів. Е. Черказов [16] 

джерела фінансування визначає як «джерела ви-

никнення цінностей, що вкладаються в проекти з 

метою збільшення матеріально-речового або гро-

шового доходу (або активу)». Іншої думки дотри-

мується Д. Целіков [17]: «Джерела фінансування — 

це сукупність суб’єктів економічних відносин, що 

надають фінансові ресурси через певну форму, 

використовуючи законодавчо визначений інстру-

ментарій, на визначених і попередньо оговорених 

умовах підприємству, яке реалізує інвестиційний 

проект». Отже, автор другого визначення акцентує 

увагу саме на наявності суб’єкту, що надає ресурси, 

у той час як автор першого визначення наголошує 

на напрямку виникнення цінностей, не називаючи 

при цьому суб’єкта. Враховуючи, що кожне дже-

рело виникнення цінностей може мати свою спе-

цифіку, можна дійти висновку, що джерела фінан-

сування можна розглядати як за суб’єктами, що 

надають ресурси, так і за типом ресурсів (власні, 
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залучені, позикові), що залучаються. Виходячи з 

цього, джерелу фінансування можна дати таке уза-

гальнене визначення: джерело фінансування — це 

напрямок походження ресурсів, що мобілізовані 

для забезпечення діяльності підприємства.

Зазвичай джерела фінансування розглядають 

в розрізі власних, позикових та залучених. До-

сить часто поняття залучених і позикових джерел 

змішуються, хоча існують чіткі критерії їх розме-

жування. Залучені ресурси надаються на постійній 

основі, тобто можуть практично не повертатися 

їх власнику. За ними може здійснюватися випла-

та доходу їх власнику. До позикових джерел від-

носяться ресурси, що отримані на певний строк 

і підлягають поверненню з виплатою відсот ків за 

їх використання. Відмінні риси залучених та по-

зичених ресурсів накладають відбиток і на фор-

мування капіталу підприємства: залучені ресурси 

разом з власними ресурсами підприємства скла-

дають власний капітал підприємства, а позичені 

ресурси виступають як зобов’язання підприєм-

ства і формують його позиковий капітал.

Д. Целіков [17] визначає інструмент фінан-

сування як «законодавчо встановлений документ, 

що відображає взаємні обов’язки сторін, які ви-

тікають із форми залучення фінансових ресурсів 

та домовленостей сторін». Таким чином, це ви-

значення не враховує інструменти фінансування 

внутрішнього походження, за допомогою яких 

залучаються ресурси самого підприємства. Ін-

струменти фінансування автор розглядає в розрізі 

цінних паперів та усіх інших інструментів фінан-

сування, до яких, зокрема, відносить лізинг, кре-

дит тощо. Але сформульоване ним визначення 

можна застосовувати лише до цінних паперів як 

інструментів фінансування.

Враховуючи можливість внутрішнього чи зо-

внішнього походження інструментів фінансуван-

ня, а також документарну або бездокументарну 

форму, можна надати таке визначення цій кате-

горії фінансування: інструмент фінансування є 

засобом мобілізації ресурсів з певного джерела на 

визначених умовах для забезпечення діяльності 

підприємства. Кожному інструменту фінансу-

вання притаманні певний ряд характерних рис та 

специфіки мобілізації ресурсів з того чи іншого 

джерела, що, у свою чергу, визначає низку умов, 

на яких залучаються ресурси.

Отже, принциповою відмінністю між джере-

лом та інструментом фінансування є те, що дже-

рело характеризує напрямок залучення ресурсів, а 

інструмент виступає безпосередньо тим, за допо-

могою чого ці ресурси залучаються.

У табл. 1 наведено склад форм, джерел, ме-

тодів та інструментів фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства.

Таблиця 1

Форми, джерела, методи та інструменти фінансування інвестиційної діяльності підприємства

Форми Тип джерела Методи Інструмент

Внутрішня Власні Самофінансування

Прибуток

Амортизація

Строкові та поточні депозити

Відсотки за наданими кредитами

Мобілізовані внутрішні резерви

Зовнішня

Залучені

Акціонування

 (пайове фінансування) 

Акції (прості і привілейовані) 

Внески до статутного капіталу вітчизняних і закордонних інвесторів

Пільгове фінансування 

та субсидування

Гарантування

Безкоштовне цільове фінансування (від державних та комерцій-

них структур) 

Дотації

Гранти

Субвенції

Спонсорство

Донорство

Фінансування 

на консорційних 

засадах

Ресурси інших підприємств та їх об’єднань (спільні підприємства, 

альянси, франчайзинг, ліцензування, інжиніринг, еккаунтинг, а 

також спільна дільність та спільне виробництво підприємств) 

Позикові 

Боргове фінансування

Облігації
Кредити (від вітчизняних та зарубіжних кредиторів): 
банківський (короткострокові і довгострокові); 
комерційний; 
іпотечний; 
державний.
Інвестиційний податковий кредит
Факторинг
Форфейтинг

Оренда 

Оперативний лізинг

Фінансовий лізинг

Селенг
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Висновки. Отже, на ґрунті проведеного до-

слідження фінансування інвестиційної діяль-

ності підприємства визначено як залучення та 

використання підприємством ресурсів для вкла-

день в інвестиційні об’єкти з метою досягнення 

певного ефекту (економічного та/або соціально-

го); метод фінансування — як спосіб залучення 

ресурсів для забезпечення діяльності підприєм-

ства; джерело фінансування — як напрямок по-

ходження ресурсів, що мобілізовані для забез-

печення діяльності підприємства; інструмент 

фінансування — як засіб мобілізації ресурсів з 

певного джерела на визначених умовах для за-

безпечення діяльності підприємства. Розмежо-

вано склад джерел та інструментів фінансування 

інвестиційної діяльності підприємства.

Визначено також ознаку розмежування по-

нять «фінансування» та «інвестування» як ха-

рактер першого платежу: при фінансуванні по-

тік платежів починається з отримання ресурсів 

(надходжень), а потім продовжується вкладен-

нями (витратами); процес інвестування почи-

нається, навпаки, з вкладень (витрат) у об’єкти 

інвестування, а потім, на їх основі, створюють-

ся надходження коштів.
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