
36
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2014

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інвестиції є найважливішим фактором еко-

номічного зростання. Розглядаючи з точки
зору різних теорій взаємозв'язок економічно-
го зростання та інвестицій можна виділити
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У статті обгрунтовано методику комплексної оцінки інвестиційного забезпечення сільськогосподарських
підприємств, що заснована на використанні системи підрахунків. Визначено основні методологічні напрями, що доз-
воляють визначити інноваційні процеси. Розроблено алгоритм оцінки використання інвестиційного забезпечення
інноваційних процесів сільськогосподарських підприємств. Запропоновано методику оцінки використання інвес-
тицій, яка дозволяє досить об'єктивно оцінити діяльність сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх ре-
сурсозабезпечення. Приділено увагу питанням оцінки інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських
підприємств на інноваційній основі. Обгрунтовується можливість визначення інноваційних стратегій підприємства
на основі оцінки інвестиційної привабливості. Дається коротка характеристика розробленою методикою оцінки інве-
стиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Матеріал статті орієнтований на широку аудиторію
науковців, викладачів, працівників державних органів виконавчої влади та студентів вузів.

In the article the method of comprehensive evaluation of investment support agricultural enterprises, which is based
on the use of estimates. The main methodological directions for determining innovative. The algorithm estimates the use
of investment support innovation processes farms. The method of evaluation of the use of investment, which allows one
to objectively assess the work of the agricultural enterprises taking into account their resource provision. Attention is
paid to the assessment of investment support of agricultural enterprises on the basis of innovation. Substantiates the
ability to define innovative strategies based on assessment of investment attractiveness. We give a brief description of
methodology of evaluation of investment attractiveness of agricultural enterprises. The article is aimed at a wide audience
of researchers, teachers, employees of government agencies and university students.
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одну загальну закономірність, яка свідчить про
те, що інвестиції виступають каталізатором
економічних процесів, а ефективність їх — кри-
терієм збалансованості розвитку суб'єктів інве-
стиційної сфери [5, c. 47]. Для нормального
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функціонування підприємств у ринковій еко-
номіці необхідно наявність двох вхідних по-
токів ресурсів — потоку на поповнення оборот-
ного капіталу і потоку на формування, заміну
або прирощення основного капіталу; і вихідно-
го потоку, що представляє собою продукт пе-
ретворення оборотного капіталу з використан-
ням основного капіталу. При цьому розшире-
не відтворення в сучасних умовах можливо
тільки на основі здійснення безперервного інве-
стиційного процесу, який повинен носити інно-
ваційний характер.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Прийнята в науці і діюча на практиці систе-
ма класифікації інвестицій відображає всю су-
купність економічних процесів, що протікають
в інвестиційній сфері. При цьому очевидно, що
реальні інвестиції створюють матеріальну ос-
нову для здійснення виробництв інноваційних
товарів і послуг. Фінансові інвестиції та інвес-
тиції в нематеріальні активи є важливим інстру-
ментом в інноваційному процесі, оскільки доз-
воляють спрямувати потоки фінансових ре-
сурсів на придбання патентів, авторських прав
на інтелектуальні продукти і т.д.

У теорії досить широко представлені різні
джерела фінансового забезпечення інноваційної
діяльності [1, c. 92]. Проте в різних галузях інве-
стиційні можливості будуть різні, а в сільському
господарстві вони особливо обмежені низькою
інвестиційною привабливістю, високими ризика-
ми, значним коливанням кон'юнктури. Поточний
стан сільськогосподарських підприємств та дже-
рел фінансування інноваційної діяльності свід-
чить про необхідність розширення доступу до
різних інвестиційних ресурсів і збільшення бю-
джетної підтримки на інвестиційні цілі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних та

практичних аспектів інвестиційного забезпе-
чення інноваційних процесів у сільськогоспо-
дарських підприємствах.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним з найважливіших етапів в реалізації

інноваційних програм у реальному секторі еко-
номіки є пошук і залучення фінансування [3, c.
212]. Одним з ключових етапів цього процесу є
оцінка власної інвестиційної привабливості,
яка дозволяє зіставити необхідний розмір
інвестицій і їх реально можливий обсяг. Крім
того, в залежності від цілей інвестування необ-
хідно враховувати різні варіанти базових прин-
ципів інвестування.

Сільське господарство в рамках національ-
ної економіки має істотне значення для стиму-
лювання інвестиційної активності. Це обумов-
лено яскраво вираженим мультиплікативним
ефектом галузі в економіці, найбільш низькою
капіталоємністю і найменшим термінів окуп-
ності капітальних вкладень, стійким попитом на
продукцію галузі на внутрішньому ринку.

Аналіз основних підходів до оцінки інвес-
тиційної привабливості сільськогосподарських
підприємств дозволив виявити ряд істотних
недоліків, притаманних більшості методик. Ос-
новними з них є наявність якісних, важко фор-
малізованих критеріїв оцінки, необхідність
проведення додаткових експертних оцінок, а
також недостатній облік специфічних особли-
востей галузі та відсутність галузевих показ-
ників, що характеризують ефективність сіль-
ськогосподарського виробництва.

Розроблена методика, дозволяє оцінити рі-
вень інвестиційної привабливості підприємств
з урахуванням специфічних особливостей сіль-
ськогосподарського виробництва шляхом оці-
нки фінансових показників діяльності в комп-
лексі з організаційно-економічними показни-
ками [2, с. 312].

Рівень інвестиційної привабливості сіль-
ськогосподарських підприємств виражається
за засобом індексу інвестиційної привабли-
вості, який є числовим показником комплекс-
ного критерію інвестиційної привабливості,
розрахований за вказаною методикою.

Одним з ключових факторів успіху підприє-
мницької діяльності є наявність чітко постав-
лених цілей і завдань, спрямованих на їх досяг-
нення. Цілі і завдання повинні формулюватися
на основі довгострокових планів розвитку і
представляти собою набір взаємопов'язаних
показників і заходів, об'єднаних в єдиній стра-
тегії розвитку підприємств, галузей і країни
в цілому. Процес сегментування дозволив
об'єднати сільськогосподарські підприємства в
схожі групи, більш детально вивчити потенці-
ал і потреби кожної групи і визначити основні
параметри базової стратегії розвитку іннова-
ційної діяльності на рівні окремих груп. Профі-
лювання зазначених сегментів на основі деск-
рипторних змінних дозволило найбільшою
мірою відобразити властивості сегмента, а в
якості дескрипторів виступили показники ре-
сурсного потенціалу та показники ефектив-
ності його використання для кожного сегмен-
та з урахуванням аграрної специфіки.

Як інструмент розробки базових стратегій
використано матриці цілеспрямованої політи-
ки (матрицею привабливості бізнесу). Даний
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інструмент дозволив оцінити відносну приваб-
ливість інвестицій в кожен сегмент і визначити
відповідні стратегічні цілі. Аналіз матриці
цілеспрямованої політики, карти цінностей ви-
ділених сегментів і результатів їх профілюван-
ня дозволив сформулювати основні параметри
базових стратегій розвитку інвестиційно-інно-
ваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств.

Для автоматизації розрахунку індексу інве-
стиційної привабливості сільськогосподарсь-
ких підприємств використовується програма
"Інвест-Прогноз". Програма використовує
оригінальну методику проведення розрахунків
(представлену вище), що містить у собі вбудо-
вані алгоритми аналізу підприємства, аналізу
та вибірки видів порушення діяльності підприє-
мства і автоматичної побудови висновків. Ви-
користання програми "Інвест-Прогноз" також
дозволить автоматизувати розрахунок значної
кількості фінансово-економічних показників,
об'єднаних в такі групи: показники фінансової
стійкості, показники ефективності діяльності,
показники кредитоспроможності, організацій-
но-економічні показники і показники ризиків
[4, c. 68].

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна укласти наступне.

По-перше, інвестиції виступають каталізато-
ром економічних процесів. По-друге, в умо-
вах формування інноваційної економіки, роз-
ширене відтворення має здійснюватися на ос-
нові безперервного інвестиційного процесу,
який повинен носити інноваційний характер.
По-третє, інвестиційна привабливість під-
приємства може бути одним з критеріїв оці-
нки перспектив інноваційного розвитку. По-
четверте, використання запропонованої ме-
тодики оцінки інвестиційної привабливості
сільськогосподарських підприємств дозволяє
розробляти базові стратегії інноваційного
розвитку як в масштабах регіону для окремих
груп, так і в рамках конкретного сільськогос-
подарського підприємства. По-п'яте, автома-
тизація розрахунку індексу інвестиційної
привабливості сільськогосподарських під-
приємств дозволяє реалізувати систему моні-
торингу та оцінки ефективності функціону-
вання сільськогосподарських підприємств на
регулярній основі.
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