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ВСТУП
Сучасні трансформаційні процеси в економіки Украї#

ни та ефективність їх реалізації є головним чинником
досягнення позитивних тенденцій в розвитку національ#
ної економіки і забезпечення її стійкого зростання.

Основним джерелом розвитку національної еконо#
міки є мобілізація й ефективне використання всього ком#
плексу державних і регіональних ресурсів та умов. Се#
ред найважливіших шляхів зміцнення і ефективного ви#
користання ресурсного потенціалу державного розвит#
ку особливе місце посідає розвиток малого підприємства
[1, с. 8]. Всебічне проникнення малого підприємства у
економічну систему є необхідною передумовою перехо#
ду економіки на ринкові рейки, ефективної реструктури#
зації виробництва та його інноваційних розвиток, розв'#
язання проблем зайнятості, підвищення рівня життя на#
селення тощо [2, с. 10—12]. В сучасних наукових видан#
нях науковці виділяють різні причини, що гальмують все#
бічний розвиток малого бізнесу та спричиняють обме#
женість його доступу до фундаментальних джерел фінан#
сування інвестиційної діяльності. Особливості формуван#
ня та використання інвестиційних ресурсів підприємств
досить широко розглянуті в науковій літературі, але пи#
танню оцінки наявних джерел фінансування інвестицій#
ної діяльності на підприємствах малого бізнесу, їх нако#
пичення і використанню приділеного мало уваги.
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ційних ресурсів на малих підприємствах та оцінка ефек#
тивності їх перетворення в об'єкти капітальних вкладень
в цілому по підприємствах за видами економічної діяль#
ності у період з 2006 по 2009 роки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Формування структури інвестиційних ресурсів на

підприємстві є складним процесом, який зазнає впливу
великої кількості суб'єктивних і об'єктивних факторів, що
формуються під впливом змін внутрішнього та зовнішнь#
ого середовища підприємств чи інвестиційних проектів.
Провідні науковці#економісти, такі, як В.М. Гриньова, В.О.
Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда, Т.В. Майорова, І.П. Мой#
сеєнко, А.А. Пересада [3; 4; 5], виділяють такі головними
джерела формування інвестиційних ресурсів: власні, за#
лучені й позикові. Кожен із цих видів інвестиційних ре#
сурсів має свої позитивні і негативні сторони, переваги і
недоліки використання яких проаналізуємо в табл. 1.

Власні інвестиційні ресурси малих підприємств фор#
муються за рахунок чистого прибутку; нерозподіленого
прибутку; амортизаційних відрахувань; страхових відшко#
дувань збитків; реінвестування шляхом продажу основних
фондів та оптимізації структури оборотних засобів; штра#
фи, пені тощо [3; 4]. Залучені інвестиційні ресурси малих
підприємств формуються за рахунок кредиторської забор#
гованості за видами; внески до статутного та інших фондів
засновників; приріст заборгованості з оплати праці; об'єд#
нання підприємств. Позикові інвестиційні ресурси малих
підприємств формуються за рахунок короткострокових і
довгострокових кредитів і позик; емісія векселів; інвести#
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ційного селенгу, лізингу, фактрорин#
гу, фортфейтингу; прямих та цільових
державних кредитів, інвестиційного
податкового кредиту, цільових дер#
жавних асигнувань.

Формування обсягів інвестиційних
ресурсів є одним із ключових умов
здійснення інвестиційної діяльності на
малих підприємствах, використання
яких не повинно негативно відобража#
тися на фінансовому стані підприєм#
ства та спричиняти його банкрутству
[6]. Тому для більшості підприємств
малого бізнесу є актуальним питання
найбільш ефективного використання
власних інвестиційних ресурсів та дже#
рел їх формування. Основою форму#
вання власних інвестиційних ресурсів
на підприємствах малого бізнесу є
сума нарахованих амортизаційних
відрахувань протягом звітного періо#
ду і обсяг отриманого чистого прибут#
ку за той же період. У табл. 2 наведе#
но обсяги та динаміку даних джерел
інвестиційних ресурсів, що сформува#
лися на малих підприємствах у період
2006—2009 роки [7]. Необхідно заз#
начити, що найбільша частка аморти#
заційних відрахувань сконцен#
трувалася на підприємствах
промисловості, будівництва,
діяльності транспорту та під#
приємствах, що здійснюють
операції з нерухомості, інжин#
іринг тощо. Це пов'язано з тим,
що у діяльності дані підприєм#
ства використовують велику
кількість основних фондів, і їх
експлуатація є підгрунтям от#
римання доходів та прибутків
на підприємствах.

Найбільший обсяг чисто#
го прибутку сформовано на
підприємствах, що здійсню#
ють фінансову діяльність,
будівництва, сільського гос#
подарства, підприємств оп#
тово#роздрібної торгівлі,
підприємств, що здійснюють
операції з нерухомості, інжи#
ніринг. Враховуючи обсяги
амортизаційних відрахувань
та чистого прибутку отрима#
ного на підприємствах мало#
го бізнесу за період 2006—
2009 років можливо розра#
хувати обсяг власних інвес#
тиційних ресурсів, наявний у
малого бізнесу за той же пе#
ріод, що наведено в табл. 3.

При аналізі обсягу капі#
тальних інвестицій на під#
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Таблиця 2. Динаміка власних інвестиційних джерел малого бізнесу
за 2006—2009 роки за видами економічної діяльності

[Розробка авторів]

Таблиця 1. Оцінка переваг і недоліків використання різних
джерел формування інвестиційних ресурсів на підприємствах

малого бізнесу [Розробка авторів]
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приємствах малого бізнесу за видами економічної діяль#
ності, що наведено в табл. 3, необхідно відмітити, що їх
найбільша частка припадає на підприємства оптово#роз#
дрібної торгівлі, підприємств промисловості, будівниц#
тва та сільського господарства.

Однак, за обсягом валових капітальних інвестицій не#
можливо оцінити ефективність інвестиційних процесів на
підприємстві та засад його розвитку. Тому доцільно роз#
рахувати по підприємства малого бізнесу за видами еко#
номічної діяльності обсяги чистих капітальних вкладень,
що визначаються як різниця між обсягом валових капіталь#
них витрат та сумою амортизаційних відрахувань. Це по#
в'язано з тим, що при нецільовому використанні аморти#
заційних відрахувань, підприємства втрачають власний ви#
робничий потенціал і тільки за рахунок чистого прибутку
можливо забезпечити динамічний процес його розвитку.
Тому в табл. 4 визначено обсяг чистих капітальних інвес#
тицій на малих підприємствах у 2006—2009 роках.

Позитивним результатом інвестиційної діяльності на
малих підприємствах є відсутність від'ємних значень чис#
тих капітальних інвестицій протягом періоду, що аналі#
зується. Тобто можна стверджувати, що усі малі підприє#
мства за видами економічної діяльності використовували
амортизаційні відрахування по суті, і забезпечували пос#
тійний процес оновлення діючих основних фондів.

Найбільшу суму капітальних
інвестицій, що направлена
на розвиток господарської
діяльності витратили під#
приємства, що здійснюють
операції з нерухомості,
підприємства оптово#розд#
рібної торгівлі та будівельні
підприємства. При цьому
процес фінансового забез#
печення інвестиційної діяль#
ності є вкрай негативним на
підприємствах сільськогос#
подарської діяльності та
підприємств, що здійсню#
ють фінансову діяльність,
про що свідчить розрахунок
обсягу невикористаних
власних інвестиційних ре#
сурсів, наведеного в табл. 4.
Отримані значення резервів
невикористаних власних
інвестиційних ресурсів на
малих підприємствах за ви#
дами економічної діяль#
ності свідчать про те, що на
сьогодні керівництво біль#
шості підприємств не заці#
кавлено в повному викори#
станні наявних інвестицій#
них ресурсів для розвитку
власного бізнесу. Це зумов#
лено наступним:

— потенційні споживачі
малих підприємств не підви#
щують вимоги до якості
(сервісу, гарантії) продукції

(товарів, робіт, послуг), а найбільш конкурентним ринко#
вим фактором виступає ціна;

— нестабільність умов зовнішнього середовища
підприємницької діяльності, а саме: непрозорість та ко#
румпованість отримання ліцензій, дозволів, сертифі#
катів, паспортів, договорів на оренду землі тощо, —
зумовлює суттєві витрати на їх отримання, що, безумов#
но, зменшує обсяг наявних інвестиційних ресурсів;

— недостатність досвіду у керівників підприємств ма#
лого бізнесу щодо формування та обгрунтування проектів і
програм розвитку власної справи, обмеженість доступу до
новітніх вітчизняних чи іноземних інноваційних розробок,
недосконалість оцінки їх реальної вартості та адаптації до
сучасного ринкового середовища економіки України.

ВИСНОВОК
Підводячи підсумки проведеного дослідження

ефективності використання власних інвестиційних ре#
сурсів на підприємствах малого бізнесу, що наведені в
табл. 4, можливо зробити наступні висновки.

1.)За умови обмеженості доступу до кредитних ре#
сурсів та неможливості використання усього комплексу за#
лучених інвестиційних ресурсів, за підсумками 2009 року,
підприємства в цілому не використало 12,475 млрд грн.
власних інвестиційних ресурсів, які можливо було б ви#

Таблиця 3. Динаміка валових капітальних інвестицій та власний
інвестиційних ресурсів на підприємствах малого бізнесу у період

2006—2009 роки за видами економічної діяльності [Розробка авторів]
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користати для фінансування
власного розвитку чи пере#
розподілу в інші галузі націо#
нального господарства. Най#
більшу суму інвестиційних
ресурсів не використано в
сільському господарстві,
підприємствами оптово#роз#
дрібної торгівлі та на під#
приємствах, що здійснюють
фінансову діяльність. Мож#
ливими причинами такої пол#
ітики підприємств є направ#
лення грошових потоків на
збільшення обсягів запасів
та резервування коштів для
зменшення ризиків май#
бутніх періодів.

2. На 2010 рік доходи
Державного бюджету Ук#
раїни були визначені на рівні
252.717.9 млн грн., в свою
чергу, резерв власних інве#
стиційних ресурсів складає
4,93% від національного
бюджету, а за умови, що
державне фінансування
програм підтримки розвитку
малого та середнього бізне#
су щороку уповільнюється
на фоні світової фінансової
кризи та значних темпів
інфляції в країні, концентра#
ція та акумуляція даних
фінансових ресурсів у об#
'єкти інвестування було б
значним поштовхом для
розвитку національної еко#
номіки [8].

3. За оцінками Міжнародного валютного фонду, обсяг
тіньової економіки в Україні у 2009 році та на початок 2010
року складає біля 52%, а з врахуванням того, що більша
його частка формується на підприємствах малого бізнесу,
можна стверджувати, що сума отриманого резерву неви#
користаних інвестиційних ресурсів при детінізації економі#
ки країни та діяльності малого бізнесу за видами економіч#
ної діяльності збільшиться в рази. Тобто ключовою умо#
вою діяльності малого бізнесу, направленою на його стрімке
зростання та розвиток, повинно стати легалізація тіньових
грошових потоків, їх концентрація та направлення на реал#
ізації сучасних та інноваційних проектів чи програм, які
підвищать конкурентоздатності малого бізнесу, сформують
для малих підприємств нові конкурентні переваги, що в свою
чергу забезпечить їх лідируючі позиції не тільки на ринках
СНД, а й на міжнародному рівні.
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Таблиця 4. Динаміка чистих капітальних інвестицій та резервів
невикористаних інвестиційних ресурсів на підприємствах малого

бізнесу у період 2006—2009 роки за видами економічної діяльності
[Розробка авторів]


