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Не менш цікавим є дані структури капітальних інвестицій за джерелами 

фінансування (рис.2). Із наведених даних видно, що у структурі капітальних 

інвестицій найбільшу частку складають кошти населення, при цьому 

відбулося збільшення її на 20 п.п. у 2015 р. порівняно з 2012 р., оскільки 

вкладання коштів у нерухомість характеризується високим ступенем 

збереження, безпеки і можливістю здійснення постійного контролю 

інвестором. 

 
Рис. 2 Структура капітальних інвестицій в будівельну галузь України 

за джерелами фінансування у 2012 та 2015 роках, млн. грн [1] 

Частка коштів іноземних інвесторів зросла лише на 2 п.п. у 2015 р., 

натомість частка коштів державного бюджету скоротилася у 2 рази, що 

пов’язано із зменшенням податкового тиску на населення і узгоджено з 

напрямками державної житлової політики - розширення житлового 

будівництва за рахунок різних джерел фінансування та сприяння залученню 

позабюджетних джерел фінансування, зокрема: кошти населення, 

підприємств, установ, організацій, фондів, кредитів банків тощо [2].  

Таким чином, пріоритетними завданнями держави для підтримки та 

подальшого розвитку будівельної галузі є: 

‒ створення правового поля, яке гарантувало забезпечення інтересів 

вітчизняних будівельних компаній; 

‒ поліпшення загальної інвестиційної привабливості країни з метою 

залучення більшої кількості іноземних інвесторів до будівельної галузі, що 

дозволить вітчизняним компаніям отримати нові технології та збільшити 

фінансування.  
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довгострокового фінансування є основою фінансової стабільності будь-якого 

підприємства. Особливо актуальною ця проблема стає для українських 

підприємств, які функціонують в умовах найбільш ризикового бізнес-

середовища, додатково обтяженого наслідками поглиблення кризових явищ 

на локальному (національному) і глобальному рівнях. 

Швидка змінюваність макроекономічних факторів впливу зумовлює 

необхідність безперервного пристосування теоретичних і практичних 

підходів до оптимізації стратегії формування підприємством структури 

довгострокових пасивів. 

Тактичні (поточні короткострокові) заходи з оптимізації структури 

капіталу на сучасному кризовому етапі розвитку української економіки 

повинні зосереджуватись на таких основних напрямах: визначення і 

формування обсягу джерел фінансування, що забезпечує заплановані обсяги 

виробничої діяльності та темпи економічного розвитку 

підприємства; визначення і моніторинг відповідності рівнів прибутковості 

вкладеного капіталу і пов’язаних з цим ризиків; забезпечення ефективного 

контролю за діяльністю підприємства з боку мажоритарних власників (що 

багато останніх років залишається найбільш пріоритетним завданням для 

більшості українських підприємств). Через неефективність юридично-

правового захисту акціонерні підприємства стикаються з зовнішніми 

ризиками ворожого поглинання та внутрішніми ризиками, пов’язаними з 

загостренням протиріч між власниками і силовим перерозподілом власності 

між ними; забезпечення достатньої фінансової маневреності підприємства і 

оптимального рівня кредитоспроможності, спроможного забезпечити 

швидкої мобілізації доступних за ціною і достатніх за обсягом додаткових 

фінансових ресурсів. 

В умовах макроекономічної нестабільності і високого рівня відкритості 

національної економіки зазначені пріоритети і заходи з формування 

оптимальної структури капіталу підприємства потребують постійного 

відстеження і своєчасного корегування у відповідності до прогнозованих 

вірогідних змін на глобальних товарних і фінансових ринках. 
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господарством, є системоутворюючим в національній економіці. Він формує 

засади збереження суверенності держави – продовольчу та у певних межах 

економічну, екологічну й енергетичну безпеку, забезпечує розвиток 

технологічно пов’язаних галузей національної економіки та створює 


