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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інвестиційна діяльність підприємств, її ефективність та

масштаби безпосередньо залежать від величини фінансо*
вого потенціалу їх інвестиційної діяльності. Фінансовий по*
тенціал інвестиційної діяльності підприємств формується за
допомогою різних джерел. Тому в умовах обмеженості до*
ступу до багатьох джерел фінансування та нестачі фінансо*
во*інвестиційних ресурсів, що відчувається на вітчизняних
підприємствах, актуальними на даний час постають питання
дослідження окремих складових фінансового потенціалу
інвестиційної діяльності та джерел його формування.

Прибуток підприємства є однією з основних складових
фінансового потенціалу його інвестиційної діяльності. Це
джерело може використовуватись для фінансування всіх
напрямів інвестиційної діяльності підприємства. Обсяг
фінансово*інвестиційних ресурсів, що залучаються з дано*
го джерела, багато в чому визначають фінансовий потенці*
ал інвестиційної діяльності підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням інвестиційної діяльності займа*
лося багато як вітчизняних так і закордонних вче*
них*економістів, серед яких: Бланк І.А., Переса*
да А.А., Просяник В.М., Марголін А.М., Бистря*
ков А.Я., Черваньов Д.М, Майорова Т.В., Турянсь*
ка М.М., Удалих О.О., Шарп У., Крушвиц Л., Дамо*
даран А., Норткотт Д. та інші. Але дослідженню
фінансового потенціалу інвестиційної діяльності
підприємств та різних джерел його формування
приділялося мало уваги.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Отже, з огляду на вищесказане, метою нашої

статті є дослідження прибутку як джерела фор*
мування фінансового потенціалу інвестиційної
діяльності підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В останні роки, окрім 2009 року, спосте*

рігається збільшення обсягу чистих прибутків,
отриманих вітчизняними підприємствами (рис. 1).
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У даній статті досліджується прибуток підприємств як джерело формування фінансового по�
тенціалу їх інвестиційної діяльності. Аналізується вплив дивідендної політики підприємства на
фінансовий потенціал його інвестиційної діяльності.

У 2009 році під впливом світової фінансової кризи відбу*
вається значне зменшення чистих прибутків та збільшення
збитків, отриманих підприємствами. Також слід наголоси*
ти, що частка прибуткових підприємств за останні роки, до
початку впливу на економіку України світової фінансової
кризи, поступово збільшувалася, і тільки у 2008 та 2009 ро*
ках зросла частка збиткових підприємств (рис. 2).

Як вже зазначалося, прибуток підприємств є одним з
головних джерел формування фінансового потенціалу їх
інвестиційної діяльності. Тому збільшення прибутку в останні
роки, до початку впливу на економіку України світової
фінансової кризи, позитивно впливало на фінансовий по*
тенціал інвестиційної діяльності підприємств. Також пози*
тивний вплив на цей потенціал здійснювало збільшення час*
тки прибуткових підприємств. Але варто зазначити, що при*
бутки які отримують підприємства, а також частка прибут*
кових підприємств не задовольняють умови, коли прибуток

57206104,4
66459232

82052212,6

132489035,1
143826768,9

108853365

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 , .

Рис. 1. Чистий прибуток підприємств України за
2004—2009 роки

Джерело: розроблено за даними Державного комітету статистики Ук*
раїни.



ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

9

відігравав би належну роль у фінансуванні їх інвести*
ційної діяльності. Це також пов'язано з тим, що це
джерело часто неефективно використовується при
фінансуванні інвестиційної діяльності підприємств,
що призводить до зменшення ефективності викорис*
тання фінансового потенціалу їх інвестиційної діяль*
ності. До основних чинників, що не дозволяють
підприємствам збільшити обсяг чистих прибутків,
окрім світової фінансової кризи, можна віднести зро*
стання цін на енергоресурси та високий податковий
тиск.

У табл. 1 наводиться обсяги чистих прибутків,
отримані підприємствами різних галузей.

Наведені дані засвідчують, що найбільші обсяги
чистого прибутку отримані підприємствами перероб*
ної промисловості та підприємствами, основним видом
діяльності яких є торгівля, ремонт автомобілів, побу*
тових виробів та предметів особистого вжитку. Також
значними в порівнянні з іншими галузями обсягами чи*
стого прибутку характеризуються підприємства, основ*
ним видом діяльності яких є сільське господарство,

мисливство, лісове господарство;
операції з нерухомим майном,
оренда, інжиніринг та надання по*
слуг підприємцям; діяльність транс*
порту і зв'язку та фінансова
діяльність. Дещо менший чистий
прибуток мали підприємства добув*
ної промисловості; підприємства,
основним видом діяльності яких є
виробництво та розподілення елек*
троенергії, газу і води, а також бу*
дівельні підприємства. Ще менший
обсяг чистих прибутків отримали
готелі та ресторани; підприємства,
основним видом діяльності яких є
надання комунальних та індивіду*
альних послуг, діяльність у сфері
культури та спорту; охорона здоро*
в'я і надання соціальної допомоги
та освіта. Найменші чисті прибутки
були у підприємств, основним ви*
дом діяльності яких є рибальство
та рибництво.

Варто зазначити, що обсяг
власних коштів підприємств, які
спрямовуються на фінансування
інвестиційної діяльності, залежить
від рентабельності операційної
діяльності підприємств. Рента*
бельність операційної діяльності
багатьох підприємств, особливо
таких галузей, як торгівля, про*
мисловість, сільське і лісове гос*
подарство, за останні роки, до по*
чатку впливу на економіку Украї*
ни світової фінансової кризи, по*
ступово збільшувалася. В 2008
році відбулось зменшення рента*
бельності операційної діяльності
підприємств багатьох галузей,
окрім підприємств, основним ви*
дом діяльності яких є операції з
нерухомим майном, оренда, інжи*
ніринг та надання послуг підприє*
мцям. У 2009 році спостерігається
збільшення рентабельності опера*
ційної діяльності у підприємств,
основним видом діяльності яких є

Рис. 2. Частка прибуткових підприємств
за 2003—2009 роки

Джерело: розроблено за даними Національного банку України [6].

Таблиця 1. Чистий прибуток підприємств (тис. грн.)*

* Джерело: складено за даними Державного комітету статистики України.
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сільське господарство, мисливство,
лісове господарство; торгівля, ремонт
автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку; будів*
ництво; діяльність транспорту та зв'яз*
ку; діяльність готелів та ресторанів;
операції з нерухомим майном, орен*
да, інжиніринг та надання послуг
підприємцям; охорона здоров'я та на*
дання соціальної допомоги. У
підприємств інших галузей в цьому
році рентабельність операційної діяль*
ності продовжувала зменшуватись.
Рентабельність підприємств різних га*
лузей наведена в табл. 2.

Використання прибутку як джере*
ла формування фінансово*інвестицій*
них ресурсів багато в чому залежить
від впливу таких факторів, як попит на
продукцію, дивідендна політика,
ефективність управління підпри*
ємством, ціна продукції, ставка подат*
ку на прибуток, податкові пільги тощо.

Важливим внутрішнім фактором,
що впливає як на обсяг фінансово*
інвестиційних ресурсів, що залучають*
ся для фінансування інвестиційної
діяльності з такого джерела, як чис*
тий прибуток, так і на фінансовий по*
тенціал інвестиційної діяльності
підприємства, є дивідендна політика підприємства. Варто
зазначити, що існують різні підходи до вибору дивідендної
політики. Так, Ф. Модільяні, Ф. Блек, М. Міллер наголошу*
ють на тому, що дивіденди потрібно виплачувати тільки за
рахунок частини прибутку, яку не можливо ефективно реін*
вестувати. Вони це пояснюють тим, що, на їх думку, між ве*
личиною дивідендних платежів та ринковим курсом акцій
не існує зв'язку [2, с. 212]. Також це впливає на зменшення
дивідендних виплат, наголошує М. Джексен, оскільки, на
його думку у менеджерів підприємства відсутні мотиви для
розподілу Free Cash*flow між акціонерами, що призведе до
зменшення обсягу фінансових ресурсів, які знаходяться під
контролем менеджерів. М. Джексен пропонує грошові вип*
лати для акціонерів робити у формі викупу акцій та прово*
дити додаткові емісії боргових зобов'язань [3, с. 114—115].
Варто зазначити, що рівень дивідендних виплат впливає на
інвестиційну привабливість акцій. Особливо це стосується
невеликих інвесторів, які віддають перевагу реальним диві*
дендним виплатам перед потенційним їх збільшенням.

Підхід до оптимізації дивідендної політики М. Гордона
та Дж. Лінтнера грунтується на тому, що курс акцій визна*
чається теперішньою вартістю очікуваних доходів. Ці дохо*
ди складаються з всіх майбутніх дивідендів та очікуваної
виручки від реалізації даних акцій. Тому М. Гордон та Дж.
Лінтнер віддають перевагу використанню прибутку на вип*
лату дивідендів при вирішенні задачі вибору напрямків ви*
користання цього джерела формування фінансово*інвести*
ційних ресурсів [3, с. 113—114]. Також на перевазі виплати
дивідендів наголошують прихильники сигнальної моделі
дивідендної політики, яка полягає в тому, що стабільність
виплати дивідендів є позитивним сигналом для інвесторів,
що вказує на інвестиційну привабливість даного підприєм*
ства [3, с. 114]. А. Шлейфер наголошує на стимулюючій
функції дивідендів, яка проявляється в тому, що під час не*
ефективності фінансових ринків підприємства повинні ви*
користовувати дивідендну політику для стимулювання по*
питу на свої акції [5].

Також існує підхід при виборі дивідендної політики, який
базується на мінімізації податкових платежів. Так, якщо

рівень оподаткування нерозподіленого прибутку є нижчим
за рівень оподаткування дивідендів, то збільшуються пере*
ваги використання прибутку для фінансування інвестицій*
ної діяльності підприємства. Коли ж рівень оподаткування
нерозподіленого прибутку є вищим, то вигіднішою, виходя*
чи з концепції мінімізації податкових платежів, буде випла*
та дивідендів [2, с. 213].

На гіпотезі про те, що менеджери підприємства недо*
статньо уваги приділяють дивідендній політиці, якщо акціо*
нери не мають можливостей впливати на менеджерів, ба*
зується модель Ла Порта. Р. Ла Порт наголошує, що менед*
жери підприємств, які не відчувають тиску з боку дрібних
акціонерів, виплачують незначні грошові дивіденди або про*
водять таку дивідендну політику, що визначається акціоне*
рами, в яких знаходиться контрольний пакет акцій [4].

Класичний підхід до визначення ринкового курсу акції,
який є кількісною характеристикою її інвестиційної приваб*
ливості, грунтується на тому, що виплата дивідендів доціль*
на, якщо рентабельність власного капіталу підприємства
менша за ставку доходу від вкладання коштів в інші об'єкти
та, навпаки, якщо рентабельність власного капіталу підприє*
мства є більшою за ставку доходу від вкладання коштів в
інші об'єкти перевага повинна надаватися реінвестуванню
прибутку [2, с. 231—232].

Таким чином, фінансування інвестиційної діяльності за
рахунок прибутку, з одного боку, позитивно впливає на
фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємства
через підвищення фінансової незалежності та кредитосп*
роможності, відсутність необхідності повертати кошти, спла*
чувати відсотки за користування цими коштами, відсутність
витрат на мобілізацію коштів та необхідності надавати кре*
дитне забезпечення, а з іншого — негативно впливає на да*
ний потенціал через зниження вимог до ефективного вико*
ристання коштів та зменшенням обсягів виплачених диві*
дендів, що негативно впливає на курс акцій.

Основними факторами, що впливають на використання
прибутку як джерела фінансування інвестиційної діяльності
підприємства, є висока вартість позичкових джерел форму*
вання фінансово*інвестиційних ресурсів; наявність ефектив*
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Таблиця 2. Рентабельність операційної діяльності підприємств
України за галузями за 2004—2009 роки*

 * Джерело: складено за даними Державного комітету статистики України [7].



ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

11

них інвестиційних проектів; невеликий період функціонуван*
ня підприємства; заборгованість власників акцій за внеска*
ми до статутного фонду; договірні обмеження щодо диві*
дендних виплат; менший рівень оподаткування реінвестова*
ного прибутку, ніж рівень оподаткування дивідендів; низь*
кий рівень дивідендних виплат у інших підприємств тощо.

Також слід зазначити, що на користь використання при*
бутку як джерела фінансування інвестиційної діяльності
підприємства, про що наголошують такі економісти,  як
Джеймс К. Ван Хорн та Джон М. Вахович мол., свідчить той
факт, що у інвесторів, за умови, коли дивідендні виплати
будуть нижчими за ті, які вони планували отримати, є мож*
ливість продати певну кількість акцій та таким чином отри*
мати недоотримані кошти [1, с. 815—829].

На рис. 3 наводиться нерозподілений прибуток (збиток)
підприємств України.

Як засвідчують наведені дані, з 2004 до 2007 року спо*
стерігається стрімке зростання нерозподіленого прибутку
вітчизняних підприємств більше ніж в 11 раз. В 2008 та 2009
роках спостерігається значне зменшення обсягу нерозпод*
іленого прибутку, що, в першу чергу, було зумовлене впли*
вом на економіку України світової фінансової кризи.

Як засвідчують дані, наведені в табл. 3, найбільшим об*
сягом нерозподіленого прибутку характеризуються підприє*
мства добувної промисловості та підприємства, основним ви*
дом діяльності яких є сільське господарство, мисливство і
лісове господарство. Також великі в порівнянні з іншими га*
лузями обсяги нерозподіленого прибутку є у підприємств,
основним видом діяльності яких є діяльність транспорту та
зв'язку; фінансова діяльність; та у підприємств переробної
промисловості. Ще менші обсяги нерозподіленого прибут*
ку спостерігаються у підприємств, основним видом діяль*
ності яких є освіта та рибальство й рибництво; у підприємств,
основним видом діяльності яких є охорона здоров'я та на*
дання соціальної допомоги; у готелів і ресторанів; у
підприємств, основним видом діяльності яких є надання ко*
мунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері куль*
тури та спорту; виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води; будівництво; операції з нерухомим майном,

оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям;
торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку, обсяг нерозподіле*
них збитків перевищує обсяг нерозподілених при*
бутків.

Варто зазначити, що на інвестиційну приваб*
ливість акцій впливає стабільність рівня дивіденд*
них виплат чи його зростання. В свою чергу, різке
коливання дивідендних виплат чи їх зменшення
призводить до зниження інвестиційної привабли*
вості підприємства. Хоча в деяких випадках, коли
інвестори отримують своєчасну та грунтовну інфор*
мацію, яка пояснює причини зменшення дивіденд*
них виплат чи їх нестабільність, наприклад, про не*
обхідність реінвестування прибутку, що може при*
звести до значного збільшення дивідендних виплат
в майбутньому, інвестиційна привабливість підприє*
мства може для цих інвесторів навіть зрости. Тому
дуже важливого значення в такому випадку набу*
ває ефективність роботи інформаційних служб
підприємства.

На доцільність виплати дивідендів також впли*
ває розмір затрат, пов'язаних з розміщенням цінних
паперів та отриманням довгострокових кредитів,
оскільки при зменшенні частини прибутку, що підля*
гає реінвестуванню, у підприємства збільшується
потреба в залученні фінансово*інвестиційних ре*
сурсів за допомогою емісії цінних паперів чи через
отримання позик. Також фактором, що свідчить на
користь виплати дивідендів, є обмеження ряду інве*

сторів стосовно часу, протягом якого виплачуються дивіден*
ди. Тобто, якщо підприємство певний проміжок часу не вип*
лачує дивіденди, навіть якщо воно мотивує це збільшенням
дивідендних виплат в майбутньому, ці інвестори відмовляють*
ся інвестувати кошти в акції цього підприємства.

До методів нарахування дивідендів, що збільшують
фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємства
за рахунок збільшення інвестиційної привабливості акцій,
відноситься метод стабільних дивідендів та метод стійкого
приросту дивідендів. Залишковий метод нарахування диві*
дендів; метод стабільної та бонусної частини і метод гнуч*
кої дивідендної політики, у випадку невеликого значення ко*
ефіцієнта дивідендних виплат, впливають на збільшення
фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприєм*
ства через збільшення реінвестованого прибутку.

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зро*
бити висновок, що дивідендна політика двояко впливає на
фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств,
оскільки, з однієї сторони, при активній дивідендній політиці
зменшується обсяг нерозподіленого прибутку, що негатив*
но впливає на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності
підприємства, а з іншої — активна дивідендна політика ство*
рює позитивний імідж підприємства, що стимулює інвесторів
вкладати в нього кошти, що, в свою чергу, призводить до
збільшення даного потенціалу. Тезаврація прибутку також
здійснює вплив на підвищення курсу акцій підприємства, ос*
кільки вона призводить до підвищення фінансової стійкості,
фінансової незалежності та розвитку підприємства, що, в
свою чергу, впливає на збільшення інвестиційної привабли*
вості даного підприємства, особливо для інвесторів, які роз*
раховують на збільшення доходів від фінансових інвестицій
в майбутньому.

Слід наголосити, що для підвищення фінансового потенц*
іалу інвестиційної діяльності підприємств держава повинна
проводити більш сильну та інтенсивну політику імпортозамі*
щення, що повинно збільшити обсяг продукції, яка виробляєть*
ся нашими підприємствами, що призведе до збільшення тако*
го джерела формування фінансово*інвестиційних ресурсів, як
прибуток. У свою чергу, підприємства повинні впроваджувати
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Рис. 3. Нерозподілений прибуток (збиток)
підприємств України за 2004—2009 роки

Джерело: розроблено за даними Державного комітету статистики Ук*
раїни.
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раціоналізаторські заходи, на*
правлені на зменшення видатків
та операційного циклу. Для
збільшення прибутків підприєм*
ства повинні зменшувати
собівартість продукції, в першу
чергу через зменшення енергоє*
мності, трудомісткості, що мож*
на досягнути за рахунок впро*
вадження нових технологій. Та*
кож вітчизняним підприємствам
для збільшення в недалекому
майбутньому чистих прибутків
потрібно вже зараз активно
оновлювати основні фонди, які
з роками все більше застаріва*
ють.

Значний вплив на собі*
вартість продукції багатьох
вітчизняних підприємств здійс*
нює вартість газу, що викори*
стовується цими підприємства*
ми. Подорожчання газу нега*
тивно відбивається на фінан*
совому потенціалі інвестицій*
ної діяльності підприємств,
особливо хімічної та металур*
гійної галузей, оскільки це
сильно впливає на зменшення
прибутків підприємств. Тому
для збільшення прибутків важ*
ливого значення набуває зас*
тосування на підприємствах
нових технологій, які б скоро*
тили використання газу.

Враховуючи досвід розви*
нених країн та висновки еконо*
мічних експертів, можна спрог*
нозувати, що обсяги інвестицій,
які будуть здійснюватися за
рахунок чистого прибутку, бу*
дуть дещо збільшуватися. Та*
кож варто зазначити, що при*
буток відносно ВВП за 10 років
значно зменшився, що свідчить
про ненадійність даного дже*
рела для формування фінансо*
во*інвестиційних ресурсів.
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Підсумовуючи вищесказа*

не, слід зазначити, що збіль*
шення обсягу чистого прибут*
ку в поєднанні з оптимізацією дивідендної політики є тими
внутрішніми факторами, які безпосередньо впливають на ве*
личину фінансового потенціалу інвестиційної діяльності
підприємств. При використанні чистого прибутку повинна
обиратися така дивідендна політика, щоб загальний обсяг
фінансово*інвестиційних ресурсів, що залучаються з цього
джерела формування фінансового потенціалу інвестиційної
діяльності підприємства та з інших джерел, що стають дос*
тупними завдяки збільшенню інвестиційної привабливості
підприємства і його акцій, був максимальним.
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