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ВСТУП
В умовах фінансової нестабільності, постійних коливань фінансових можливостей економічних суб’єктів

важливим завданням фінансової науки постає розкриття сутності, змісту та моделей фінансового забезпе-
чення діяльності будівельних підприємств.

Будівельні підприємства як суб’єкти фінансового забезпечення дуже вразливі через значну потребу у
великих і постійних обсягах фінансових ресурсів. Однак у зв’язку з особливостями будівельного бізнесу
джерела формування фінансових ресурсів в значній мірі залежить від масштабів господарювання, зв’язків
будівельних підприємств із своїми замовниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами.

Дослідження проблем фінансового забезпечення будівельних підприємств можливо знайти в працях Бла-
жевича О.Г. [1, 2], Бондара О.П. [3, 4], Воробйової О.І., Гладжикурки В.О. [5], Момот Т.В. [6], Рогожина П.С.,
Гойко А.Ф. [7], Чевганової В.Я., Жучкової Г.А., Биби В.В. [8] та інших. Однак зміни в економіці України,
світова фінансова нестабільність, постійний відплив вільних фінансових ресурсів закордон вимагають но-
вих досліджень проблеми фінансового забезпечення діяльності будівельних підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною проблемою дослідження питань фінансового забезпечення діяльності будівельних підприємств

є визначення джерел фінансових ресурсів та способів або методів їх залучення в будівельну галузь, а також
розкриття моделей фінансування активів будівельних компаній.

Отже, метою статті є дослідження джерел фінансового забезпечення будівельних підприємств, а також
моделей фінансування їх активів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Будівельні компанії в умовах ринкової економіки є самостійними господарюючими суб’єктами, які на

власний ризик здійснюють свою фінансово-господарську діяльність. Головною метою діяльності будівель-
них підприємств є створення нових об’єктів нерухомості виробничого, комерційного, житлового та суспіль-
ного призначення. Отже, господарська діяльність будівельних компаній перш за все пов’язана з виробницт-
вом, матеріально-технічним забезпеченням, транспортом, організацією та управлінням трудовим колекти-
вом. Однак будь-яке підприємство, у т.ч. і будівельне, в умовах ринкової економіки повинно спиратись на
фінансову складову, без якої не можливо здійснювати закупівлю будівельних матеріалів, будівництво різних
об’єктів. Будівельні компанії для забезпечення своєї діяльності підтримують різні кооперативні зв’язки, вза-
ємодіють з різними суб’єктами підприємництва, фінансовими установами та домогосподарствами як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Для забезпечення ефективності кооперативних зв’язків потрібні фінансові потоки, рух яких створює
умови для формування фінансових зобов’язань та їх погашення.

Постійний рух фінансових ресурсів, формування та погашення грошових зобов’язань будівельних ком-
паній складають важливу частину їх фінансово-господарської діяльності.

Від створення до ліквідації будівельна компанія знаходиться у різних фінансових відносинах з суб’єкта-
ми підприємництва, домогосподарствами, фінансовими установами, державними органами. Фінансові відно-
сини будівельних компаній з різними економічними суб’єктами можливо відобразити у вигляді наступної
схеми (рис. 1).

Надійність фінансових відносин будівельних компаній з їх партнерами по будівельному бізнесу,
стабільність фінансових відносин з державними, місцевими та фінансовими установами, ефективна співпраця
з домогосподарствами — це головні умови раціонального фінансового забезпечення будівельної діяльності.

Для будівельного підприємства дуже важливо мати значні обсяги фінансових ресурсів за відносно неве-
ликою ціною внаслідок того, що будівництво вимагає великих обсягів грошових коштів для виконання бу-
дівельних проектів, придбання будівельних матеріалів, здійснення будівельно-монтажних робіт, підготовки
об’єктів до експлуатації.

Наявність широкого вибору джерел формування фінансових ресурсів дає змогу будівельним компаніям опти-
мізувати вхідні фінансові потоки та зменшити вартість самого будівництва. Будівництву потрібні значні фінан-
сові ресурси, серед яких кредитні складають вагому частку, а тому при фінансовому забезпеченні будівельних
компаній вибір завжди буде за фінансовими ресурсами, що мають невелику вартість, тобто за фінансовими ре-
сурсами, що вкладають безпосередньо інвестори — майбутні власники та замовники будівельної нерухомості.
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Рис. 1. Фінансові відносини між будівельними компаніями та різними економіч-
ними суб’єктами (складено автором статті).

Обсяги фінансо-
вих ресурсів, що аку-
мулюються із різних
джерел, є головними
елементами фінансо-
во-господарської ді-
яльності. Достатність
фінансових ресурсів,
їх відносно невелика
вартість, своєчасне
залучення та ефек-
тивне використання
вирішує багато про-
блем будівельної
компанії. Для буді-
вельної компанії до-
статність фінансових
ресурсів, їх вартість,
строки залучення,
напрями і терміни
використання скла-
дають головну проб-
лему через специфі-
ку будівельного біз-
несу, який потребує
великих обсягів фі-
нансових коштів, рівномірність їх надходження, своєчасне використання. Вартість фінансових ресурсів має
суттєве значення для будівельного бізнесу через те, що зростання вартості фінансових ресурсів помітно
збільшує вартість збудованих об’єктів, а внаслідок цього стримує бажання фізичних і юридичних осіб за-
мовляти будівництво нових будівель. Це зменшує приток фінансових ресурсів до будівельних компаній,
зменшує їх дохід і прибуток.

Джерела формування фінансових ресурсів будівельних компаній можливо побачити на рис. 2.
Сучасні будівельні компанії України перш за все використовують позикові фінансові ресурси, і дуже

мало власних, що помітно впливає на ефективність фінансового забезпечення господарської діяльності.
Залежність будівельних компаній від позикових джерел фінансового забезпечення формують додаткові проб-
леми, вимагають постійного пошуку замовників-інвесторів, за рахунок авансів яких, можливо забезпечити
фінансування будівництва.

Обсяги фінансових ресурсів, які необхідні для господарської діяльності будівельної компанії можливо
розрахувати за наступною формулою:

СФРБК = ФРНА + ФРОА + ФРФЗВП + ФРПЗ + ФРР + ФРНад, (1)
де СФРБК — сума фінансових ресурсів будівельної компанії;

ФРНА — фінансові ресурси, що необхідні для оновлення та збільшення необоротних активів;
ФРОА — фінансові ресурси, що спрямовуються на формування постійної та змінної частини оборотних

активів;
ФРФЗВП — фінансові ресурси, що спрямовуються на погашення фінансових зобов’язань виробничого при-

значення;
ФРПЗ — фінансові ресурси, що спрямовуються на виконання податкових зобов’язань будівельних ком-

паній перед бюджетами усіх рівнів;
ФРР — фінансові ресурси, що створюють резерви будівельної компанії;
ФРНад — фінансові ресурси, які використовують при виникненні надзвичайних подій.
Обсяги формування і використання фінансових ресурсів будівельними компаніями залежать від масш-

табів господарювання, кількості об’єктів, що одночасно будуються. Для великих будівельних компаній по-
трібно мати мільйони чи мільярди гривень фінансових коштів. Однак на практиці не одна будівельна компа-
нія України не в змозі залучити такі значні за обсягом фінансові ресурси. А тому процес формування і
використання фінансових ресурсів зв’язаний з реальною ситуацією на фінансовому ринку, спроможності
приватних інвесторів, інституціональних інвесторів чи держави фінансувати різні об’єкти будівництва.

Вважаємо, що для ефективного фінансування будівництва, необхідно будівельним компаніям одночасно
залучати від 30% до 65% потреби в обсягах фінансових ресурсів в залежності від кількості об’єктів, що
будуються, та вартості будівництва. На обсяги фінансових ресурсів будівельних компаній також відповід-
ним чином впливає територіальна розташованість об’єктів будівництва. Із зростанням віддаленості об’єктів
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звичайних акцій.
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Внутрішні власні дже-
рела формування фі-

нансових ресурсів

Зовнішні власні дже-
рела формування фі-

нансових ресурсів

Джерела формування фінансових ре-
сурсів будівельних компаній

Позикові джерела формування фінансо-
вих ресурсів

Позикові джерела, що
не передбачають спла-

ту відсотків
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1. Аванси юридичних та фізичних осіб
— замовників-інвесторів будівельної
нерухомості.
2. Кредиторська заборгованість за
розрахунками з персоналом та учас-
никами.

1. Позикові кошти, які залучені за до-
помогою корпоративних облігацій.
2. Кредити надані банками та іншими
фінансово-кредитними установами.
3. Кредиторська заборгованість за то-
вари, роботи, послуги.
4. Податкові кредити та відстрочена
податкова заборгованість.

Рис. 2. Джерела формування фінансових ресурсів будівельних компаній (скла-
дено автором статті).

будівництва вартість його
може зростати через помітні
витрати на транспортування
будівельних матеріалів.

Для забезпечення зрос-
тання обсягів фінансових
ресурсів великих будівель-
них компаній можливо за-
пропонувати наступні заходи:

1. Створення фінансово-
будівельних холдингів, що
дасть змогу збільшити обся-
ги фінансових ресурсів для
будівництва та зменшити
витрати на їх залучення.

2. Здійснення операцій
ІРО на зовнішньому фондо-
вому ринку з метою залу-
чення нових інвесторів та
більш дешевих за вартістю
фінансових ресурсів. Здій-
снення операцій ІРО може
сприяти помітному зростан-
ню обсягів власних фінансо-
вих ресурсів, що забезпечать
більш високий рівень фінан-
сового забезпечення буді-
вельної діяльності.

3. Здійснення операцій
щодо розміщення корпора-
тивних облігацій великих
будівельних компаній на
зовнішньому і внутрішньо-
му фондовому ринку. Це
дасть змогу збільшити обся-
ги залучення фінансових ре-

сурсів на довгостроковій основі та зменшити їх вартість, покращити фінансовий стан будівельних компаній.
4. Залучення до співпраці іноземні та вітчизняні фінансово-кредитні інститути, зокрема банки, страхові

компанії, інвестиційні фонди тощо, щоб мати можливість стабільно фінансувати будівельну діяльність.
5. Залучення до співпраці приватних інвесторів (фізичних і юридичних осіб), які можуть за власні чи

запозичені фінансові ресурси здійснювати фінансування нового будівництва.
6. Збільшення власних доходів і прибутків будівельних компаній, які можуть бути використані для фінан-

сового забезпечення будівництва.
7. Залучення для фінансового забезпечення будівельної діяльності державні та місцеві органи влади, які

за рахунок відповідних бюджетних коштів фінансують об’єкти будівництва, що мають суспільне або пріори-
тетне економічне значення.

Запропоновані заходи збільшення обсягів фінансових ресурсів великих будівельних компаній базу-
ються на диверсифікації джерел та фінансових інструментів, їх формування, використання можливостей
світового та національного фондових ринків, створення фінансово-будівельних холдингів, зростання до-
ходів і прибутків будівельних компаній, залучення коштів приватних інвесторів, державного чи (або) місце-
вого бюджетів.

З метою більш ефективного фінансового забезпечення діяльності великих будівельних компаній можли-
во запропонувати наступну модель фінансування активів (табл. 1).

За цією моделлю власний капітал використовується для фінансового забезпечення відтворення основ-
них засобів виробництва, довгострокових фінансових інвестицій, а також формування виробничих запасів.
Загальна частка власного капіталу за цією моделлю повинна складати 40%, що дає змогу забезпечити дос-
татній рівень фінансування активів за рахунок власних коштів.

Довгострокові зобов’язання спрямовуються на фінансування необоротних активів, зокрема незаверше-
ного будівництва в обсязі 10%, інших необоротних активів — 2%. Фінансування виробничих запасів в об-
сязі 18% та інших запасів в обсязі 10%. Таким чином, довгострокові зобов’язання повинні складати за цією
моделлю не менше 40%.
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Таблиця 1
Схема фінансового забезпечення великих будівельних компаній за моделлю з перева-

гою довгострокових стабільних джерел фінансування *
Активи великої

будівельної компанії
Джерела фінансового забезпечення

великих будівельних компаній
Необоротні активи (42%)
у т.ч.

Власний капітал (30%) + Довгострокові зобов'я-
зання (12%)

– основні засоби виробництва (25%) Власний капітал (25%)
– довгострокові фінансові інвестиції (5%) Власний капітал (5%)
– незавершене будівництво (10%) Довгострокові зобов'язання (10%)
– інші необоротні активи (2%) Власний капітал (2%)
Оборотні активи (58%)
у т. ч.

Власний капітал (10%) + Довгострокові зобов'я-
зання (28%) + Поточні зобов'язання (20%)

– виробничі запаси (28%) Власний капітал (10%) + Довгострокові зобов'я-
зання (18%)

– інші запаси (10%) Довгострокові зобов'язання (10%)
– дебіторська заборгованість (10%) Поточні зобов'язання (10%)
– поточні фінансові інвестиції (5%) Поточні зобов'язання (5%)
– грошові кошти (5%) Поточні зобов'язання (5%)

* Складено автором статті
чення будівельної діяльності. Визначено основні джерела формування фінансових ресурсів. Запропоновано
систему заходів, які дають можливість збільшувати обсяги фінансових ресурсів в довгостроковій перспек-
тиві. Обґрунтовано більш раціональну схему фінансового забезпечення великих будівельних компаній за
моделлю з перевагою довгострокових стабільних джерел фінансування.
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Поточні зобо-
в’язання в обсязі
20% використо-
вуються для
фінансування де-
біторської забор-
гованості, поточ-
них фінансових
інвестицій, гро-
шових коштів.

ВИСНОВКИ
Таким чином,

здійснені дослід-
ження дали змогу
обґрунтувати нау-
кові положення
щодо формуван-
ня фінансових ре-
сурсів для фінан-
сового забезпе-
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