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РОЛЬ САМОФІНАНСУВАННЯ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Визначено і обґрунтовано поняття “самофінансування”, для якого, на відміну від
обов’язкових резервів, накопичення засобів не завжди отримує видиме відображення в
балансі та може набувати різних форм інвестування.
Зазначено, що одним з принципів формування інвестиційних ресурсів підприємства
є принцип забезпечення відповідності обсягу залучених інвестиційних ресурсів обсягу
інвестиційних потреб, зміст якого полягає в базуванні інвестиційних ресурсів
підприємства на розрахунках загальних обсягів реального та фінансового інвестування.
Визначено, що проблема фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку
методом самофінансування полягає в “портфельній” структурі розподілу обмежених
інвестицій між елементами організації. Така постановка питання призводить до того,
що частина інноваційних об’єктів виявляється в ситуації недостатнього забезпечення
інвестиційними ресурсами.
Обґрунтовано поняття “рутинізація інновації” як стадії інноваційного процесу, яка
характеризується накопиченням традицій, які постійно відтворюються. Завдяки цьому
відбувається економія на ресурсах, які повинні бути витрачені на рутинізацію
інноваційної діяльності.
Розглянуто можливості застосування самофінансування як основного
інструментарію забезпечення інноваційного розвитку будівельних організацій у сучасних
умовах, розкриваються причини недостатньої ефективності розвитку даного
інструменту; наведено методику розрахунку діапазону, в межах якого обґрунтовується
цілеспрямованість самофінансування.
Доведено, що для забезпечення ефективної діяльності організації, враховуючи процес
і структуру самофінансування, її інноваційна адаптація повинна відображати
можливість відтворення всіх функцій (у тому числі матеріально-технічного
забезпечення ресурсами), зумовлених інноваційним розвитком цієї організації.
Ключові слова: самофінансування, саморегулювання, моделі самофінансування,
інвестування в інновації, структура джерел для самофінансування, будівельна організація.
JEL: D92, O18, L74

Постановка проблеми. Одним з основних методів фінансово-кредитного
забезпечення інноваційної взаємодії будівельних організацій є метод самофінансування.Цей метод можна розглядати достатньо широко, в тому числі й у плані інвестиційноінноваційного розвитку забезпечення ресурсами будівельних організацій.
© Степан Карабаник, Юлія Микитюк, 2018.
98

ISSN 1993-0240 Вісник Тернопільського національного економічного університету № 1, 2018 р.

Економіка і управління підприємствами

Самофінансування – це фінансова стратегія управління суб’єкта господарської
діяльності власними доходами і надходженнями у грошовій формі відповідного цільового
призначення з метою акумулювання капіталу, достатнього для фінансування розширеного
відтворення [1, с. 135].
Поняття “самофінансування” має одночасно широкий і дещо нечіткий зміст. На відміну
від обов’язкових резервів, накопичення засобів для самофінансування не завжди отримує
видиме відображення в балансі та може набувати різних форм. Доходи, які одержує
будівельна організація, дозволяють їй насамперед покривати експлуатаційні витрати
(оплату праці персоналу, придбання матеріалів і т. ін.), що в діяльності таких організацій
відіграє визначальну роль.
Через постійну нестабільність економічної ситуації процесу самофінансування потрібно
приділити більше уваги як інструменту, за допомогою якого організація здійснює свою
господарську діяльність. Саме тому дане питання потребує поглибленого дослідження
для пошуку більш ефективного застосування самофінансування на практиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед фахівців та учених, що займалися
проблемами самофінансування як одного з елементів забезпечення інноваційного розвитку
організації, варто виділити таких зарубіжних науковців, як Х. Роберт, Р. Акоф, І. Бланк [2],
та вітчизняних фахівців П. Микитюк [3], А. Оверчук [4], В. Паламарчук, П. Рендович [5],
О. Пристемський [6], І. Тимош [7], які зробили вагомий внесок у дослідження процесу
самофінансування. Проте в їх працях не було повною мірою відображено сутність
самофінансування та його роль у діяльності організації.
Мета і завдання дослідження є науковим обґрунтуванням залучення та ефективного
використання внутрішніх джерел фінансування інноваційного розвитку будівельних
організацій.
Виклад матеріалу. Самофінансування пов’язано з новим поняттям пошуку і вибору
інвестицій, у тому числі і в інноваційній сфері, генезис якої пов’язаний з існуванням,
функціонуванням і розвитком інновацій, інноваційної діяльності, інноваційних процесів,
циклів тощо. У зв’язку з цим самофінансування розглядається в більш широкому сенсі,
що розкриває здатність до розвитку як окремих організацій, так і господарської системи
загалом на рівні держави, регіону, галузі.
Таким чином, самофінансування – це фінансова стратегія управління фондами
грошових коштів організації з метою накопичення капіталу, достатнього для фінансування
розширеного відтворення, в тому числі за рахунок інноваційних взаємодій.
Самофінансування будується на основі самоокупності, яка означає, що витрати, які
забезпечують функціонування незалежно від суб’єкта фінансування (держава,
підприємство, комерційний банк, приватний інвестор), повністю покриваються його
доходами, отриманими від реалізації товарів, робіт і послуг. Відмінною рисою
самоокупності є те, що вона забезпечує просте відтворення. При самофінансуванні за
рахунок власних і залучених джерел забезпечується розширене відтворення.
З поняттям “самофінансування” пов’язані такі поняття, як “самоконтроль”, “самоврядування”, “саморегулювання”, “саморозвиток”. Беручи участь у системі реалізації методів
фінансово-кредитного забезпечення інноваційної взаємодії будівельних організацій, ці
поняття набувають економічного змісту і розкривають здатність будівельної організації до
розвитку. “Самоконтроль” розкривається в системі прямих і зворотних стійких інноваційних
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зв’язків, тобто відносин контролю при правильному виборі джерел фінансування, їх відповідності фазам інноваційного процесу, цілям інноваційних перетворень. “Саморегулювання”
розкривається в здібностях будівельних організацій інноваційної взаємодії самостійно
визначати потреби в механізмах фінансово-кредитного забезпечення та їх комбінаціях.
“Самоврядування” вказує на наявність у господарюючій системі комплексу високорозвинених структур і стандартів, забезпечує взаємозв’язок стандартів науково-дослідного,
проектно-технологічного, організаційно-економічного устрою будівельної організації.
“Саморозвиток” характеризує якісний рівень розвитку господарюючої системи і
відображає її здатність зважено виробляти і приймати рішення в потребах поточного
оновлення системи або її принципової зміни. Інакше кажучи, це вироблення у системі
управління підприємством таких якостей, як прагнення до самовдосконалення, гнучкості
й адаптивності до змін, орієнтація на нововведення, пошук і розробка інноваційних ідей
та прискорення реалізації їх на практиці функціонування системи управління підприємством
[8, с. 177].
Для потенційних інвесторів і суб’єктів господарювання надзвичайно важливо мати
результати аналізу всіх видів діяльності, насамперед інвестиційної та фінансової. На основі
бухгалтерської та фінансової звітності суб’єктів господарювання, аналізу існуючих методик
проведення фінансового аналізу структури джерел фінансування пропонується система
показників щодо оцінки та аналізу інвестиційних ресурсів суб’єктів господарювання.
Насамперед це стосується існуючих форм звітності. У світовій практиці відома значна
кількість показників, які використовуються для оцінки фінансового стану підприємства.
На думку професора П. П. Микитюка, слід оцінювати потребу в інвестиційних ресурсах
підприємства за даними форм звітності (ф. № 1“Баланс”, ф. № 2 “Звіт про фінансові
результати”, ф. № 3 “Рух грошових коштів”) у динаміці за кілька років з урахуванням змін
на початок та кінець року або загалом за рік. Окрім того, коефіцієнтний аналіз дозволить
встановити зв’язок між різними формами фінансової звітності [3].
Одним з принципів формування інвестиційних ресурсів підприємства є принцип
забезпечення відповідності обсягу залучених інвестиційних ресурсів обсягу інвестиційних
потреб. Його зміст полягає в тому, що загальна потреба в інвестиційних ресурсах
підприємства ґрунтується на розрахунках загальних обсягів реального та фінансового
інвестування [9, с. 894].
Потребу в загальній величині інвестицій (I) для самофінансування будівельної організації
можна визначити за формулою:
,
де

– загальна величина інвестицій згідно з фондовим підходом;

– питомі реальні інвестиції на одиницю приросту потужності (продукції, послуг);
– планований приріст потужності (продукції, послуг) за рахунок інвестицій, що
спрямовуються на розвиток нових об’єктів будівництва;
– інвестиції на оновлення основних фондів;
– інвестиції на будівництво;
– незавершене будівництво у вартісному вираженні на початок планового періоду..
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Проблема фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку методом
самофінансування полягає в “портфельній” структурі розподілу обмежених інвестицій між
елементами організації. Така постановка питання призводить до того, що частина
інноваційних об’єктів виявляється в ситуації недостатнього забезпечення інвестиційними
ресурсами. Така неузгодженість інноваційних потреб і можливостей самофінансування є
головним фактором, що призводить до нестабільності інноваційної взаємодії підрозділів
організації. Щодо інноваційних активів і проектів, то при визначенні потреби в ресурсі
самофінансування потрібно оцінювати не тільки фінансову або загальну економічну
ефективність, а й науково-технічний рівень будівельної організації.
Це важливо для того, щоб на практиці можна було застосувати теорію альтернативних
витрат. Фінансово-кредитне забезпечення, реалізоване через інструменти самофінансування щодо об’єктів, що його отримують, є витратами, які можуть бути компенсовані
створюваним цими об’єктами доходом через визначений час. Відповідно функція
трансформації цих витрат у дохід – це ефективність будівельної організації, що є об’єктом
інвестування і характеризує щільність інноваційної взаємодії з іншими підсистемами
економіки. Водночас сама функція трансформації також може бути об’єктом інвестицій.
З точки зору аналізу інструментів самофінансування будівельна організація є системою
з потоками, що входять до неї у вигляді: валового прибутку; емісії нових облігацій або
інших позикових коштів; амортизаційних відрахувань; емісії додаткових акцій; державних
або регіональних асигнувань (субсидій); банківських кредитів тощо. Використовуючи
формулу визначення потреби суб’єкта у самофінансуванні, враховуючи його виробничі
витрати і податки, співвідношення власного і позикового капіталу, розмір необхідного
прибутку для обслуговування кредитів, можна визначити повноту інвестиційного потоку і
розподілити частку інвестованого прибутку будівельною організацією. Наочне
відображення цього процесу представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Можливості застосування інструментів самофінансування
для розвитку організації
Джерело. Побудовано авторами самостійно.
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Якщо показник питомої величини інвестованого прибутку більший як 1, то можна зробити
висновок, що будівельна організація знаходиться в зоні інвестиційних та інноваційних
можливостей; якщо показник менший одиниці, то це означає від’ємне значення
інвестиційного потоку, в тому числі з урахуванням державних і регіональних субсидій.
Це свідчить про те, що реалізація інноваційних програм навіть за наявності державних
дотацій не вплинула на якісний стан будівельної організації, зберігши його в зоні, в якій
складно розвинути і наростити капітал.
Головною специфікою інноваційної діяльності, як ми зазначали, є високий ступінь
невизначеності, пов’язаний з необхідністю встановлення нових стандартів і процедур,
нових ролей для учасників, відсутність яких спричинює вразливість економічної системи
на початкових етапах розвитку інноваційних відносин.
Необхідно зазначити, що застосування механізмів самофінансування інноваційної
взаємодії є особливо актуальним на стадії рутинізації інновацій. Рутинізація інновації – це
реалізація нововведення у стабільних умовах господарювання [10, с. 189].
Така стадія інноваційного процесу характеризується накопиченням традицій, які постійно
відтворюються. Завдяки цьому починається період економії на ресурсах, які мають бути
витрачені на рутинізацію інноваційної діяльності. У зв’язку з цим актуальним стає питання
розгляду інструментів самофінансування для компенсації витрат рутинізації інновацій.
Сукупні витрати рутинізації будуть складатися з трансформаційних і трансакційних витрат
рутинізації, а рентабельність будівельної організації дорівнюватиме відношенню обсягів
випуску продукції до сукупних витрат рутинізації.
Інноваційна еволюція будівельної організації відбувається в певному діапазоні, який
з огляду на якість обмеженості ресурсів можна назвати монетарним. Межі цього діапазону
задаються розміром грошової маси, споживаної будівельною організацією за певний
період, і величиною віддачі на вкладені інвестиції (власні, змішані, позикові). В цьому
випадку потенціал інституційних змін організації буде схильний до динаміки. Як показано
в табл. 1, нижня межа монетарного діапазону характеризує проблеми організації в
можливостях використання інструментів самофінансування, верхня розкриває потенціал
для застосування цих інструментів.
Таблиця 1
Взаємозв’язок рівнів монетарного діапазону самофінансування
з ефективністю розвитку організації
Монетарний діапазон
самофінанс ування

Характеристика

Підсумки застосування
інструментів
самофінансування

Низький рівень
(неефективність
інструментів
самофінансування
або їх виснаження)

Слабке закріплення традицій, зношеність
фондів, високий рівень заборгованості,
неплатоспроможність, негативний розмір
чистих активів, можливе банкрутство,
відсутність інноваційних перетворень,
втрата можливості обслуговувати наявні
рутини.

Примусова
реструктуризація
будівельної організації

102

ISSN 1993-0240 Вісник Тернопільського національного економічного університету № 1, 2018 р.

Економіка і управління підприємствами

Продовження таблиці 1
Середній рівень

Верхній рівень
(рефінансування як
інструмент
самофінансування)

Узгоджена взаємодія самофінансування з
інформаційними,
інноваційними,
інституційними, технологічними ресурсами
і людським капіталом.
Отримання
додатково го
прибутку,
надприбутків, розширення виробничих
потужностей, оновлення основних фондів
як
нове
джерело
амортизаційних
відрахувань, покупка пакетів акцій і
капіталів інших підприємств, створення
можливостей
для
нових кредитних
відносин, випуску боргових інструментів.

Ефективна форма
перетворення
діяльності будівельної
організації

Еволюційна форма
перетворення
діяльності будівельної
організації

Джерело. Складено авторами самостійно.

З позиції прийняття рішення про інноваційне перетворення самофінансування як процес
має три складові:
а) самостійне рішення організації про застосування інструментів самофінансування
як розподіл зусиль між традиційним продуктом та інновацією;
б) рішення державних органів щодо інвестування в зростаючі або стагнуючі
підприємства; в цьому разі з’являється поняття змішаного фінансування;
в) розміщення кредитними організаціями своїх капіталів між реальним і фінансовими
секторами економіки (традиційні банківські кредити).
Основними передумовами узгодженої та збалансованої взаємодії всіх інструментів
фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку є:
– формування фінансово-кредитних ресурсів – забезпечення зростання потенціалу
формування власних і можливості залучення необхідних позикових джерел фінансування;
– прийняття сучасної фінансової політики держави, яка враховує обмежені можливості
інструментів самофінансування для подальшої модернізації;
– реалізація можливостей змішаних форм фінансування;
– забезпечення узгодженого інвестиційного та інноваційного розвитку – оптимізація
розподілу фінансових ресурсів за видами і формами інвестування, фазами інноваційного
циклу;
– забезпечення фінансової безпеки – збереження фінансової рівноваги в
короткостроковій і довгостроковій перспективі інноваційного розвитку;
– управління фінансовою діяльністю – формування фінансової структури, адекватної до
прийнятої інноваційної стратегії, і створення комплексу інституційних умов для забезпечення
ефективного управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку організації;
– податкове забезпечення – оптимізація податкового навантаження в поєднанні з
управлінськими ризиками.
Для забезпечення ефективної діяльності організації, враховуючи процес і структуру
самофінансування, її інноваційна адаптація відображає можливість відтворення всіх
функцій (у тому числі матеріально-технічного забезпечення ресурсами), зумовлених
інноваційним розвитком цієї організації.
ISSN 1993-0240 Вісник Тернопільського національного економічного університету № 1, 2018 р.

103

C. Карабаник, Ю. Микитюк
Роль самофінансування при забезпеченні ...

Висновки. Систематизація та узагальнення інформації, отриманої в результаті
дослідження, дозволяє зробити висновок, що вирішення проблем вибору інноваційного
вектора розвитку будівельних організацій вимагає забезпечення тотожності цілей
фінансової та інноваційних стратегій. Це дозволить здійснювати узгоджену і збалансовану
взаємодію всіх інструментів фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку.
Раціональне та доцільне використання самофінансування для будівельних організацій
є досить актуальним, оскільки забезпечує прийняття самостійних інвестиційних рішень,
здійснення господарської діяльності, протидіючи при цьому мінливим зовнішнім впливам,
що робить будівельну організацію фінансово стійкою і надійною.
Перспективи подальших досліджень. На сучасному етапі науково-технічного прогресу та інноваційної активності будівельних організацій і в подальшому має підвищуватись
роль власних джерел, їх мобілізація ефективного використання, що дасть можливість
знизити собівартість будівельної продукції на основі відновлення матеріально-технічної
бази, підвищення продуктивності праці, капіталовіддачі та забезпечення ефективного
менеджменту та маркетингу, що орієнтує на перспективи подальших досліджень.
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