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АНОТАЦІЯ
Досліджується фінансовий стан будівельних під#
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Будівництво є однією з найбільш постражда#
лих від фінансово#економічної кризи галузей. У
2009 році в Україні виконано будівельних робіт
51,9% від обсягів 2008 року, в 2008 році – 77,3% від
обсягів попереднього (у порівняних цінах). Різке
падіння обсягів будівництва, безперечно, є одним з
вагомих факторів, що впливають на падіння еко#
номіки країни. 

Про тенденції розвитку галузі свідчить те, що
серед загальної кількості будівельних підприємств
в 2009 р. – 48,6 % є збитковими, в 2008 р. – 33,3%,
тоді як в докризові 2005#2007 роки збитки отриму#
вали близько 31#33% підприємств [3].

Фінансовий результат від звичайної діяльності
будівельних підприємств вперше з 2002 року у
2008 та 2009 роках є від’ємним.

Тому мета статті — проаналізувати вплив кризи

на фінансовий стан підприємств будівельної галузі. 
Фінансовий стан характеризується системою по#

казників, які відображують наявність, структуру
та динаміку майна (активів) будівельного підпри#
ємства та джерел їх формування, фінансову стійкість,
ліквідність та платоспроможність підприємства

Аналіз фінансового стану будівельної галузі в
2005#2008 роках проводився за даними балансів
підприємств виду економічної діяльності «будів#
ництво» (табл.1), що розміщені на сайті www.ukr#
stat.gov.ua.

Як видно з таблиці 1 та рис. 1, до 2008 року
спостерігається зростання валюти балансу буді#
вельних підприємств, тоді як в 2009.р. активи га#
лузі зменшились більше ніж на 40%. При цьому,
структура активів за 2005#2009 роки залишилась
майже незмінною. Оборотні активи складали 56 #
58% від загальної вартості активів, необоротні –
40#42%. 

У 2009 році спостерігається різке зменшення
всіх джерел фінансування порівняно з попереднім
роком. Так, довгострокові зобов’язання зменши#
лись у два рази, поточні зобов’язання – майже на
40%, власний капітал – на 35% (рис. 2).

При цьому структура пасивів підприємств виду
економічної діяльності «будівництво» порівняно з
2008 роком змінилась не дуже сильно (рис. 3).
Тобто, в зв’язку з кризою зменшилась сума всіх
джерел фінансування.

Але, якщо протягом 2005#2007 років вага довго#
строкових зобов’язань в структурі фінансування
поступово збільшувалась, то в 2009 році вперше за
аналізовані роки  відбулось зменшення на 5,45%. 
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Таблиця 1. Баланс підприємств виду економічної діяльності «будівництво», млн. грн. 
(за даними www.ukrstat.gov.ua)
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Доля власного капіталу, навпаки, зросла, тоді
як в абсолютних показниках відбулось його змен#
шення. Це відображає ситуацію, що склалась на
ринку кредитних послуг. Через погіршення умов
доступу до позикових коштів частка цього джере#
ла в активах суттєво зменшилась. А частка корот#
кострокових зобов’язань, яка і так складала близь#
ко 50%, ще зросла (в основному за рахунок креди#
торської заборгованості). Такі зміни на фоні
зменшення балансу галузі свідчать про погіршен#
ня структури джерел фінансування, підвищення
ризику втрати платоспроможності.

Для більш поглибленого аналізу фінансового
стану будівельної галузі обрані наступні показни#
ки: власні оборотні кошти (ВОК), коефіцієнти за#
безпечення оборотних активів власними коштами,
автономії, поточної ліквідності,  мобільності. 

У таблиці 2 дані показники наведені за 2005#
2009 роки.

Фінансова стійкість підприємств виду діяль#
ності «будівництво» характеризується, насампе#
ред, наявністю власних обігових коштів (ВОК). У
будь#якого підприємства або групи підприємств
це мінімальна умова стабільності функціонування
та стійкості. 

Сума власних обігових коштів визначається як
різниця між власним капіталом і вартістю необо#
ротних активів, на покриття якої, насамперед,
спрямовується власний капітал. 

Протягом 2005#2009 років власний оборотний
капітал підприємств галузі мав від’ємне значення.
Це свідчить про погану фінансову стійкість під#
приємств галузі – власних коштів не вистачало для
здійснення поточної діяльності. В такому випадку
для оцінки фінансової стійкості використовується
показник ВОК+Довгострокові зобов’язання. 

У досліджуваних підприємств цей показник що#
річно зростав, і на кінець 2008 року становив вже

Рис. 1. Активи підприємств виду економічної діяльності «будівництво», млн. грн.

Таблиця 2. Показники оцінки фінансового стану підприємств виду економічної діяльності
«будівництво»



15,9% (рис.4). В 2009 році зменшився до 13,3%, що
є негативною тенденцією, особливо під час кризи,
коли виростає потреба в грошових коштах, а дос#
туп до зовнішнього фінансування для багатьох
підприємств обмежений.

При стійкому фінансовому стані коефіцієнт за+
безпечення оборотних активів власними оборотни+

ми коштами не повинен бути меншим 0,5. Від#
повідне відношення було меншим в усі досліджува#
ні роки, що є додатковим фактором ризику втрати
фінансової стійкості підприємств галузі.

Коефіцієнт автономії показує, яка частина влас#
ного капіталу є в загальній сумі фінансових ре#
сурсів. Значення коефіцієнта  на рівні 0,5 показує,

18

Будівельне виробництво * №52 * 2010 * Строительное производство

Рис. 3. Структура джерел фінансування підприємств виду економічної діяльності «будівництво».

Рис. 2. Пасиви підприємств виду економічної діяльності «будівництво», млн. грн.



що всі зобов’язання можуть бути покриті власни#
ми коштами підприємств. 

Якщо в 2005 та 2006 роках значення цього по#
казника наближалось до 0,4, то, починаючи вже з
2007 року, невпинно знижується (рис.5). Це також
свідчить про зменшення фінансової стійкості
підприємств галузі.

Можна зробити висновок, що поточна діяль#
ність підприємств здійснюється, в основному, за
рахунок короткострокових зобов’язань (скоріше
за все – кредиторської заборгованості). Це є додат#
ковим фактором ризику зменшення фінансової
стійкості підприємств галузі в майбутньому.

Платоспроможність підприємств, з урахуван#
ням майбутніх надходжень від дебіторів, характе#
ризує коефіцієнт поточної ліквідності Кл. Значен#

ня К л.п показує, скільки грошо#
вих одиниць оборотних коштів
припадає на кожну грошову оди#
ницю невідкладних  зобов’язань.
Значення Кл.п = 1,5 – 2 свідчить
про те, що підприємство може
вчасно сплачувати борги. Реко#
мендоване значення для буді#
вельної галузі Кл 1,85 [1], кри#
тичним є Кл 1. Це означає, що
кошти і майбутні надходження
від поточної діяльності повинні
покривати поточні борги. 

З табл. 2 видно, що ко#
ефіцієнти поточної  ліквідності  з
2005 по 2009 роки не досягали
навіть критичного значення.
Найбільш наближений до оди#
ниці показник 2005 року. Потім
спостерігається зменшення зна#
чень коефіцієнтів, що свідчить
про погіршення фінансового
стану підприємств галузі. В пер#
шу чергу це пов’язано з тим, що
у аналізованих підприємств ве#
лика сума кредиторської забор#
гованості. 

У 2009 році коефіцієнт по#
точної ліквідності незначно зріс
(з 0,85 до 0,87).

Ще одним показником, що
характеризує фінансовий стан
підприємств виду діяльності
«будівництво», є коефіцієнт

мобільності. Він показує, скільки обігових коштів
припадає на одиницю не обігових.

Нормативне значення коефіцієнта 0,5. У
досліджуваних підприємств значення коефі#
цієнта мобільності сягає 1,315#1,447. Такі великі
значення показують потенційну можливість пе#
ретворення активів у ліквідні кошти.  Проте, не#
безпечним є те, що в структурі оборотних ак#
тивів дебіторська заборгованість займає понад
50%.

Великі значення та подальше зростання
розмірів дебіторської та кредиторської заборгова#
ностей у наступному періоді може свідчити про
проблеми з платоспроможністю підприємств
будівельної галузі і бути однією з ознак подальшо#
го розвитку кризових явищ.

≥ 
≥ 
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Рис. 5. Коефіцієнти автономії підприємств виду економічної 
діяльності «будівництво»

Рис. 4. Коефіцієнти забезпечення оборотних активів власними 
оборотними коштами підприємств виду економічної 

діяльності «будівництво».
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АНОТАЦІЯ
Характеризуються різновиди  і засоби трансфе#

ру технологій в економіці постіндустріальних
країн світу, аналізується організаційно#техно#
логічний механізм його впровадження (здійснен#
ня); вказуються особливості використання вен#
чурних моделей інвестування інноваційних техно#
логій в Україні.

Ключові слова: технологічна революція, транс#
фер технологій, інновації, інвестиції, патент,
ліцензії, комерціалізація, вимоги ринку.

З точки зору маркетології процес трансферу
технологій має певну організаційно#технологічну
структуру життєвого циклу технології як товару,
що складається зі слідуючих п’яти етапів:

етап 1 – дослідження і розробка (трансфер тех#
нологій не відбувається: визначається її потенціа#
льна цінність при невизначених сфері викорис#
тання і витрат на розробку);

етап 2 – утилізація (є товар тільки в країні
(фірмі), що розробляє технологію; технологія –
монопольна, конкуренції немає; трансфер техно#
логії відбувається за рахунок експорту товарів);

етап 3 – технологічне зростання (технологія ос#
воєна частково, але вже розпочато передавання
іншим розвиненим країнам (фірмам); виникає пи#
тання про вартість);

етап 4 – технологічна зрілість (технологія мо#
дернізується і стандартизується за вимогами роз#
винених країн (фірм); передавання розпочинаєть#
ся в слаборозвинені країни (фірми));

етап 5 – технологічний занепад (інвестиції в
розробки припиняються, передавання в слабороз#
винені країни (фірми) продовжується).

Далі, в свою чергу процес безпосереднього
трансферу технологій складається з наступних чо#
тирьох стадій:

стадія 1 – визначення попиту (встановлюється
економічна доцільність і потенціальний попит на

Висновки
1. Структура активів і пасивів підприємств виду

економічної діяльності «будівництво» в 2008#2009
роках порівняно з попередніми періодами істотних
змін не зазнала. При цьому спостерігається змен#
шення валюти балансу та його окремих статей в
2009 році приблизно на 40%. У 2008 році валюта
балансу продовжувала зростати по інерції такими
ж темпами, як і в попередні роки.

2. Для аналізу фінансового стану будівельної
галузі обрані наступні показники: власні оборотні
кошти (ВОК), коефіцієнти забезпечення оборот#
них активів власними коштами, автономії, поточ#
ної ліквідності,  мобільності.

3. Відбулося зменшення фінансової стійкості
підприємств будівельної галузі в 2009 році, а за ко#
ефіцієнтом автономії – з 2007 року. 

4. Значення коефіцієнтів поточної ліквідності з
2005 по 2009 роки так і не досягло мінімального
значення (Кл 1). Це є негативним явищем і оз#
начає, що кошти і майбутні надходження від по#
точної діяльності не покривають поточних боргів. 

5. Позитивну динаміку показує коефіцієнт
мобільності. Значення коефіцієнта 1,3#1,447 пока#
зують потенційну можливість перетворення акти#
вів у ліквідні кошти, що є позитивним моментом.  

6. Основними заходами щодо покращення
фінансового стану підприємств будівельної галузі
є відновлення іпотечного кредитування, будівниц#
тво соціальної та інженерної інфраструктури за
кошти бюджету.
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АННОТАЦИЯ
Исследуется финансовое состояние строитель#

ных предприятий вида деятельности «строитель#
ство» в 2005#2009 годах.
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независимость, финансовая устойчивость, строи#
тельные предприятия.

ANNOTATOIN
The financial condition of the building enterprise

at 2005#2009 years is researching. 
Key wards: the financial condition, building enter#

prise.
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