
 
 
Можна впевнено стверджувати, що двох абсолютно однакових стратегій не може бути. Однак, 
незважаючи на це, у менеджменті підприємства часто визначають загальні стратегії 
підприємства, надають їм певні назви та характеризують їх на основі спільних рис, що їм 
притаманні. Так, загальновідомі стратегії підприємств можна класифікувати за такими групами: 

- стратегії концентрованого зростання; - стратегії інтегрованого зростання; - стратегії 
стабілізації; - стратегії реструктуризації; - стратегії диверсифікованого зростання; - стратегії 
скорочення. [2] 

Розглянемо особливості стратегічного менеджменту, який є ефективним управлінським 
інструментом внаслідок цілого ряду своїх особливостей, зокрема: - стратегічний менеджмент 
орієнтує підприємства не на сьогодення, а на перспективу. Його мета — забезпечувати постійний 
розвиток в умовах конкуренції; - використовуються, як правило, лише нові управлінські 
інструменти і технології, зорієнтовані на майбутнє; - розв'язання будь-яких управлінських 
завдань підприємства завжди узгоджується з вимогами стратегії розвитку; - ефективність кожної 
управлінської дії визначається тим, який внесок вона робить у виконання стратегії підприємства; 
- найбільш дійові стимули, зокрема матеріальні, мають ті співробітники, котрі роблять 
найбільший внесок у реалізацію мети підприємства; - головним документом, який визначає весь 
розвиток фірми, є стратегічний план. В умовах перехідного періоду та нестабільної економічної 
ситуації в Україні головною метою переважної більшості підприємств є адаптація до умов 
підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища. Відтак підприємствам 
необхідна відповідна стратегія розвитку, яка стала б основою прийняття ефективних 
управлінських рішень.  
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РОЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЕКТУВАННІ 
В інвестиційному проектуванні суб’єкти інвестування приділяють особливу увагу 

питанням щодо формування й розподілу інвестиційних ресурсів, планування витрат та 
прогнозування майбутніх очікуваних надходжень від реалізації інвестиційного проекту. 
Ефективність використання інвестиційних ресурсів при реалізуванні інвестиційних проектів 
залежить від багатьох факторів, зокрема: розміру та джерел фінансування, фінансової структури,  
співвідношення власного і залученого (позичкового) капіталу тощо. Відповідно 
найоптимальнішим шляхом планування та контролювання ресурсів в інвестиційному 
проектуванні є здійснення належного бюджетування, яке неодмінно повинно враховувати  
потужності кожного джерела в той чи інший період часу, фінансового стану і перспектив 
розвитку акціонерів, а також кон’юнктури ринку і перспективності інвестиційного проекту. 

У сучасній науковій літературі існують різноманітні підходи до трактування сутності 
поняття «бюджет», при цьому поняття «бюджетування» є достатньо стандартизованим. Зокрема, 
у загальному значенні бюджет розглядається як план майбутніх операцій підприємства, що 
виражений у кількісних (переважно грошових) вимірниках, а бюджетування – як процес 
планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи 
бюджетів [5, с.272]. Бюджет – це оперативний фінансовий план, що відображає витрати коштів 
на реалізацію окремих фінансових операцій чи інвестиційних проектів та надходження від них. 
Розроблення бюджетів (бюджетування) передбачає розв’язання таких завдань: визначення обсягу 
та складу витрат і забезпечення покриття цих витрат фінансовими ресурсами з різних джерел [3, 
c.316]. Метою бюджетування є розробка концепції ведення бізнесу: періодичне планування 
фінансово-господарської діяльності підприємства; оптимізація витрат і прибутку підприємства; 



 
 
координація; комунікація; мотивація керівників на місцях на досягнення цілей організації; 
контроль і оцінка ефективності роботи керівників на місцях шляхом порівняння фактичних 
витрат з нормативом; виявлення потреб в грошових ресурсах і оптимізація фінансових потоків 
[2, с.55]. Теоретично-прикладні дослідження свідчать про розбіжності наукових поглядів щодо 
сутності бюджетування в інвестиційному проектуванні, оскільки виокремлюють поняття 
«бюджет капітальних інвестицій» та «бюджет інвестиційного проекту». 

Бюджет капітальних інвестицій – це плановий документ, який відображає кошти, що 
виділені підприємством на фінансування майбутніх капіталовкладень. Цей документ є 
найважливішим інструментом планування інвестиційної діяльності. Від бюджету капітальних 
інвестицій на найближчий період залежить фінансовий бюджет підприємства, а сам бюджет 
капітальних інвестицій, у свою чергу, залежить від прогнозу обсягу продаж. Бюджетування 
капітальних інвестицій забезпечує оцінку вартості портфеля реальних інвестиційних проектів, 
його узгодженість із фінансовими можливостями підприємства, розподіл коштів у часі [5, с.272].  

При складанні бюджету капітальних інвестицій необхідно дотримуватись низки 
принципових положень: капіталовкладення з тривалими термінами окупності повинні 
фінансуватися за рахунок довгострокових коштів; для капіталовкладень необхідно вибирати 
найбільш дешеві способи фінансування; найбільш ризиковані капіталовкладення повинні 
фінансуватися за рахунок власних коштів [5, с.275]. Оскільки сутність інвестиційного 
проектування становить процес розроблення якісних і кількісних параметрів процесу вкладання 
інвестиційних ресурсів для досягнення поставлених цілей суб’єктів інвестування, саме тому 
бюджет інвестиційного проекту повинен мати обґрунтування доцільності його реалізації,  
конкретні цілі, прогнозовані  бажані результати та механізм гарантій їх досягнення. Бюджет 
інвестиційного проекту – це фінансовий план, який відображає інвестиційні витрати та 
надходження, пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту. Розроблення бюджету спрямоване 
на вирішення двох питань: визначення необхідного обсягу та структури інвестиційних витрат, 
тобто усієї сукупності грошових коштів, матеріальних і нематеріальних активів, майнових прав, 
прав користування землею, трудових та інших видів ресурсів, пов’язаних з реалізацією проекту; 
забезпечення потрібного потоку інвестиційних ресурсів [1, c.96]. 

Виокремлюють такі основні сутнісні характеристики бюджетування інвестиційного 
проекту: технологія управління інвестиційною діяльністю; процес розробки бюджетів відповідно 
до мети і завдань інвестування; складова частина фінансового планування в процесі розробки 
бізнес-плану інвестиційного проекту; система узгодженого управління портфелем інвестиційних 
проектів; система розподілу спільних інвестиційних ресурсів між проектами у складі портфеля 
інвестицій. Основне призначення бюджетування - прогноз впливу інвестиційного проекту на 
зміну фінансового стану підприємств - учасників проекту, виражений у вигляді лімітів видатків і 
витрат, оцінки нормативів використання ресурсів, а також руху грошових, матеріальних і 
трудових потоків. Саме за допомогою бюджетів учасники інвестиційних проектів оцінюють й 
прогнозують свої фінансові результати, потреби у інвестиційних ресурсах, джерелах їх 
фінансування та руху грошових коштів. Значення бюджетування полягає в тому, що воно формує 
інформаційну базу для фінансової оцінки ефективності інвестиційного проекту та можливості 
його реалізації при заданих умовах [4, c.239]. 

Таким чином, роль бюджетування в інвестиційному проектуванні є достатньо вагомою, 
оскільки належним чином складений бюджет інвестиційного проекту дозволяє в повній мірі 
сформувати та обґрунтувати усі зведені витрати й можливі майбутні надходження від 
реалізування проекту, прогнозувати та оптимізувати співвідношення власного і залученого 
(позичкового) капіталу тощо. Процес бюджетування в інвестиційному проектуванні повинен 
ґрунтуватися на своєчасній та правильній розробці бюджетів окремих проектів, їх комплексному 
та системному аналізі, належним чином організованому моніторингу й контролі. У процесі 
бюджетування інвестиційного проекту особливу увагу доцільно звертати на наступні аспекти, а 
саме: часовий фактор та вартість капіталу; співвідношення ризику та дохідності проекту; 
співвідношення інвестиційних витрат та вигод (прибутку) за проектом; максимальну вигоду від 
інвестиційної пропозиції тощо.  
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НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Макроекономічний ефект від реалізації промислової політики багато в чому залежатиме 
від зміни структури виробництва, що відбуватиметься тільки за умови реалізації комплексу 
регулюючих заходів щодо підвищення конкурентоспроможності та темпів зростання окремих 
секторів економіки, у першу чергу тих, які формуватимуть потенційний внесок у ВВП 
наукоємної продукції та «економіки знань». При цьому, якісний внесок цих секторів буде значно 
вищим від кількісного ефекту, що свідчить про їх можливу більшу віддачу в середньостроковому 
періоді [3, с. 118]. 

Комплекс заходів включає такі основні напрями: - підтримка розвитку базових високо- та 
середньотехнологічних виробництв та запровадження компенсації відсотків за кредитами, 
взятими для такого виробництва; - просування промислової продукції вітчизняного виробництва 
на внутрішньому та зовнішньому ринку; - формування та розвиток на інноваційній основі 
машинобудівної підгалузі з виробництва побутової техніки; - модернізація промислових 
виробництв та технологій; - модернізація підприємств суднобудування (Херсонська, 
Миколаївська, Донецька області); - відродження виробництва елементної бази і 
комплектувальних виробів, створення науково-виробничих комплексів з реалізації 
галузеутворюючих технологій мікроелектроніки та доведення їх структурного складу до рівня 
замкнених макротехнологій тощо [2, с.66].  

Спираючись на першочергові завдання розвитку галузей промисловості, визначено 
точки концентрації інвестиційного капіталу (таблиця 1.). 

 
Таблиця 1 

Напрями інвестування промисловості України 
Вид економічної 

діяльності 
Першочергові завдання розвитку 

промисловості 
Напрями інвестування 

Машинобудування 
(виробництво машин, 
електричного, 
транспортного 
устаткування) 

Формування макро- технологій 
замкненого циклу, створення 
системи машин нового покоління 
та збільшення обсягів 
інноваційного обладнання 

Комплексна модернізація 
діючих і створення нових 
виробничих потужностей на 
базі сучасної техніки, 
застосування лізингу  

Харчова промисловість 
та перероблення с/г 
продуктів 

Підтримка 
конкурентоспроможної 
продукції, диверсифікація 
виробництва. 

Впровадження нових технологій 
зберігання продукції, 
сертифікованих виробництв, 
технологій 

Легка промисловість Впорядкування сировинного 
забезпечення, відходу від 
давальницької схеми 
виробництва, розвитку 
внутрішнього ринку 

Вертикальна інтеграція 
виробництва,переоснащення 
підприємств (заготівельних, 
швейних, взуттєвих) 

Виробництво деревини 
та виробів з деревини 

Забезпечення 
конкурентоспроможності 
основних конструкційних 
матеріалів та готових виробів, 
розширення мережі малих 
підприємств, удосконалення 
структури експорту 

Переобладнання  виробництв на 
основі глибокої комплексної 
переробки сировини 
(виробництво фанери, картону, 
меблів [1, с. 263]. 


