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- модернізація застарілого обладнання та впровадження перспективних 

агротехнологій; 

- забезпечення раціонального ведення сільського господарства; 

- надання фінансової підтримки сільгоспвиробникам за рахунок 

бюджетних коштів; 

- виробництво альтернативних видів енергії у сільському господарстві з 

метою зниження енергетичної залежності від держави;  

- створення сприятливих умов для роботи у сільській місцевості. 
 

1. http://mіnаgrо.gоv.uа/uk/ 

Науковий керівник: доц. Древаль О.Ю. 
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Джерелами додаткових фінансових ресурсів для забезпечення ефективної 

діяльності підприємств будівельної галузі в умовах ринково-орієнтованої 

економіки можуть бути як запозичені, так і залучені кошти. Розмір залучених 

коштів, тобто інвестиційний капітал, можна розглядати як показник рівня 

інвестиційної привабливості галузі в цілому. 

Динаміка здійснення капітальних інвестицій в будівельну галузь наведена 

на рис.1. 

Як видно з рис.1 за 2012-2015рр. інвестиції в будівельну галузь України 

дещо скоротилися, зокрема: у 2014 році - на 0,9 %, у 2015 – на 0,3% до 

загального обсягу інвестицій по Україні до всіх галузей виробництва. 

 
Рис. 1 Динаміка капітальних інвестицій в будівельну галузь України  

за 2012–2015 рр., млн. грн. [1]  
 

Об’єктивними причинами перешкодження притоку інвестиційного 

капіталу до галузі, на наш погляд, є: 

a) загальна політична нестабільність в державі; 

b) високий рівень інфляції, що обумовлює значне знецінення капіталу 

(2015 р. - 43,3%); 

c) недосконалість законодавства, що впливає на довіру інвесторів; 

d) зниження рівня суспільного виробництва та ін. 
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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.  
 

1. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 2011–2015 роки / Державна служба 

статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ekon/kapinv_u.htm.  

2. Постанова Верховної Ради України № 254/95-ВР від 30.06.1995 «Концепція державної 
житлової політики». 
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Визначення оптимальної структури власних і залучених джерел 


