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ВСТУП
Традиційні економічні методи в сільськогос�

подарському виробництві не в змозі забезпечити
належне реагування виробництва на зміни еко�
номічних умов господарювання. Рівень вимог до
реалізації сучасних інвестиційних програм супе�
речить методам, що формувалися без урахуван�
ня ринкових особливостей розвитку складних
економічних процесів. На практиці це призвело
до того, що причини ускладнень залишаються
непоміченими, а успіхи від реалізації інвестицій
в одних сферах господарювання зводяться на�
нівець негативними результатами в інших і не
справляють позитивного впливу на завершення
інвестиційних програм у цілому [2; 3].

Відсутність на сьогодні чіткого уявлення
про завдання ринку інвестицій у сільськогос�
подарському виробництві, труднощі одержан�
ня вихідних даних, складність і неоднотипність
моделей управління призводять до того, що в
процесі побудови організаційно�економічного
механізму формування ринкового середовища
в сфері реалізації інвестиційних проектів з'яв�
ляється необхідність комплексного вирішення
ряду проблем: слабка адаптивність і низька ін�
вестиційна активність сільськогосподарських
підприємств; безсистемність і роздробленість
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упровадження інвестиціями; відсутність комп�
лексності освоєння інвестицій; відсутність ви�
сококваліфікованих менеджерів з досвідом
просування інвестиційних проектів. Для вирі�
шення названих проблем необхідні розробка й
удосконалення основних елементів організа�
ційно�економічних механізмів управління інве�
стиційним процесом у сільському господарстві.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити основні етапи створення органі�

заційно�економічного механізму управління інве�
стиційним процесом у сільському господарстві;

— виділити фактори реалізації конкурент�
них переваг в реалізації інвестиційних проектів
на рівні адміністративних районів;

— запропонувати механізми досягнення
стійкого економічного стану сільськогосподарсь�
кого виробництва за рахунок активізації управ�
ління інвестиційним процесом на рівні регіону;

— здійснити характеристику системи уп�
равління інвестиційною діяльністю.

РЕЗУЛЬТАТИ
Першим кроком у вирішенні поставлених зав�

дань є визначення етапів створення механізму
управління інвестиційним процесом у сільсько�
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му господарстві. При цьому здійснення функцій
контролю, доведення рішень до виконавців,
інформування вищих органів та інвесторів про
поточний стан процесу реалізації інвестиційної
програми можливі лише за наявності відповідних
каналів зв'язку між системою управління і дже�
релами інформації (виконавцями робіт). До ос�
новних етапів створення організаційно�економ�
ічного механізму управління інвестиційним про�
цесом у сільському господарстві належать: про�
ведення фінансового та господарського аналізу
сільськогосподарських підприємств; проведення
аналізу ринкової ситуації, стану інвестиційної
діяльності; формування комплексно�цільової
інвестиційної програми сільськогосподарського
виробництва регіону; розробка і відбір інвестиц�
ійних бізнес�проектів; формування системи уп�
равління; створення інтегральних цільових струк�
тур під реалізацію інвестиційних проектів; реалі�
зація проектів у рамках інвестиційних програм;
контроль за поверненням залучених коштів; оці�
нювання ефективності інвестиційних вкладень,
рефінансування, реінвестування інвестицій [1; 4].

Оцінювання ресурсного потенціалу і можли�
востей включає аналіз матеріальних, кадрових,
фінансових та інших показників, тенденцій їх
розвитку для визначення перспективи одержан�
ня позитивних ринкових, економічних та інших
ефектів від використання додаткових маркетин�
гових зусиль. Виявлення потреб та економічних
можливостей сільськогосподарського вироб�
ництва регіону передбачає докладне пророблен�
ня всіх основних етапів і сторін інвестиційного
процесу відповідно до вимог бізнес�планування.
Проведені в агропромисловому комплексі Запо�
різької області дослідження засвідчили, що ус�
піхи аграрної реформи будуть залежати від сту�
пеня реалізації конкурентних переваг на рівні
адміністративних районів:

— природні ресурси Запорізького регіону
здатні забезпечити внутрішні потреби вироб�
ництва в сировині й енергоносіях;

— адміністративні райони мають дешеву ро�
бочу силу в поєднанні з відносно високим
рівнем її кваліфікації;

— територія та місткий внутрішній ринок
регіону здатні забезпечити різноманітне й
ефективне функціонування сільськогоспо�
дарських підприємств, які будуть задовольня�
ти основні потреби населення;

— розвиток у регіоні на досить високому
рівні наукового агропромислового потенціалу,
наявність у регіоні власних наукових шкіл, ун�
ікальні передові технології дають змогу забез�
печити розвиток конкурентоспроможних
сільськогосподарських виробництв;

— значні площі земель і виробничих ре�
сурсів дають можливість нарощувати вироб�
ництво сільськогосподарської продукції з
відносно невеликими витратами.

Узгодження цілей по вертикалі здійснюється
координаційною радою, що являє собою інсти�
туалізоване об'єднання на рівні регіону, яке реа�
лізує інвестиційні програми на основі спільних і
координованих дій на чотирьох рівнях:

— інститути суспільства (представник регі�
ональної влади, районна адміністрація, міська
адміністрація, професійні об'єднання тощо);

— керівники сільськогосподарських підпри�
ємств;

— інвестори (представники інвестиційних фірм,
керівники підприємств суміжних галузей тощо).

Інвестиційна програма сільськогосподарсь�
кого виробництва регіону має розроблятися й
реалізовуватися в умовах звужених часових ра�
мок та орієнтуватися на обмежені інвестиційні
ресурси. При цьому виникає завдання оптималь�
ного відбору інвестиційних проектів у рамках
певної програми для оптимального розміщення
інвестицій. Вирішення цього завдання передбачає
використання існуючих методик у галузі еконо�
міко�математичних досліджень. При цьому під
просторовою оптимізацією управління інвести�
ційними проектами розуміють вирішення завдан�
ня, спрямованого на одержання максимального
сумарного приросту капіталу (інвестиційного
доходу) при комплексній реалізації декількох
незалежних (локальних) інвестиційних проектів,
об'єднаних в одну програму, вартість яких пере�
вищує наявні в інвесторів фінансові ресурси.

Економічна ефективність управління інве�
стиційним процесом як системна категорія виз�
начається через категорію інвестиційного до�
ходу, а остання, у свою чергу, через категорію
мети економічної системи. Загальний вид цільо�
вої функції, що описує ефективність організа�
ційно�економічного механізму управління інве�
стиційним процесом, наведено нижче:

(1),

,
де F1 (A) — максимальний обсяг чистого при�

бутку: інвестиційний дохід, який можна одержа�
ти в t�му році залежно від матриці А, що складаєть�
ся з елементів, які описують функціонування про�
цесу інвестування в j�му інвестиційному проекті;

 — функція чистого прибутку залежно від
обсягу інвестицій (с), вкладених у j�й проект у t�й
час функціонування процесу інвестування;

t
пот.

 — реальні тимчасові витрати;
t

зад
 — нормативні тимчасові витрати;
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С — обсяг наявних інвестиційних ресурсів
під реалізацію інвестиційного проекту;

N — кількість інвестованих проектів, об�
'єднаних у одну програму.

Економічна ефективність управління інве�
стиційним процесом передбачає різні методи її
вирішення, а залежно від цього можливе і дроб�
лення інвестиційних проектів [5; 6]. У тому ви�
падку, коли інвестиційний проект не піддаєть�
ся дробленню, а може бути прийнятий тільки в
повному обсязі, для визначення оптимальних
варіантів здійснюють перегляд поєднання про�
ектів з розрахунком їх сумарного NPV. Комбі�
нація, що забезпечує максимальне значення су�
марного NPV, вважається оптимальною.

При можливості дроблення проектів перед�
бачається реалізація деяких з них у повному
обсязі їх вартості, а деяких — частково. Для
останніх розглядається відповідна частка інве�
стицій і грошових надходжень. Наведене зав�
дання вирішується таким способом:

1. Для кожного проекту розраховується
індекс рентабельності:
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де Pn — щорічний чистий дохід;
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2. Проекти ранжуються за рівнем зменшен�
ня показника Р1 (2).

3. До реалізації беруть перші N проектів,
вартість яких у сумі не перевищує ліміту коштів,
призначених на інвестиції.

4. За наявності залишку інвестиційних
коштів вони вкладаються в черговий проект,
але не в повному обсязі, а лише в тій частині, у
якій він може бути профінансований.

Під тимчасовою оптимізацією розуміють
завдання, при якому розглядаються найбільш
привабливі проекти, об'єднані у рамках інвес�
тиційної програми, однак які в результаті об�
меженості ресурсів не можуть бути реалізовані
одночасно в заплановому році. Але в наступ�
ному році вони самі або їх частини можуть бути
реалізовані. Для опису методики тимчасової
оптимізації під категорією "рік" розуміють нор�
мативний період часу. Вирішення завдання зво�
диться до оптимального розподілу проектів по
декількох роках у наступній послідовності.

1. За кожним проектом розраховується
індекс можливих втрат, що характеризує
відносну втрату NPV у випадку, якщо проект
буде відстрочений до виконання на рік. Індекс
розраховується за такою формулою:

 

IC
NPVNPV

I 01 −= (3),

де NPV1 — приведена вартість проекту на�
прикінці року;

NPVо — дисконтована величина NPV1 по
ставці і, тобто:

 

i
NPVNPV
+

=
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1
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де і — ставка дисконтування (ціна джерел
фінансування);

ІС — розмір відкладених на рік інвестицій.
2. Реалізація проектів, що мають найменший

індекс можливих витрат, переноситься на на�
ступний рік.

Процес вирішення подібних завдань на
різних рівнях потребує проведення детальної
експертизи не тільки інвестиційних проектів,
але й сільськогосподарських підприємств, які
підлягають інвестуванню, для того щоб одер�
жати відповіді на такі питання:

— визначення перспективності нових
організаційних рішень;

— встановлення економічної вигідності ос�
воєння того чи іншого інвестиційного проекту в
зв'язку із загальною програмою інвестування на
рівні агропромислового виробництва регіону;

— визначення його прибутковості як само�
стійного об'єкта та рівня впливу на ефектив�
ність інвестиційної програми сільськогоспо�
дарського виробництва регіону в цілому.

Ми пропонуємо механізми досягнення стійко�
го економічного стану сільськогосподарського
виробництва за рахунок активізації інвестиційно�
го процесу на рівні регіону. Алгоритм формуван�
ня процесу поширення локальних завдань у сере�
довищі первинних виробників сільськогосподарсь�
кої продукції передбачає певну кількість етапів, які
послідовно здійснюються на різних стадіях інвес�
тиційного процесу. Передбачається, що весь про�
цес формування й освоєння інвестиційного про�
екту поділяється на 10 стадій. На рис. 1, вони по�
значаються цифрами 1, 2,……10.

I стадія (формування інвестиційної програ�
ми) полягає в оцінюванні вірогідності та дос�
товірності наданої інформації.

ІІ стадія (дослідження інвестиційних мож�
ливостей) зводиться до оцінювання факторів
впливу на впровадження інвестицій.

ІІІ стадія (техніко�економічне обгрунтуван�
ня запропонованих проектів) полягає в роз�
робці техніко�економічних обгрунтувань попе�
редньо відібраних інвестиційних проектів.

IV стадія (відбір інвестиційних проектів)
передбачає експертизу проектів з урахуванням
ризику при остаточному їх відборі.

V стадія (підготовка контрактної докумен�
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тації за проектами) зводиться до
оцінювання комплексності, виз�
начення термінів і обсягів на�
вчання кадрів; підготовки кон�
трактної й вихідної погоджу�
вальної документації для реа�
лізації відібраних під програму
інвестиційних проектів; складан�
ня робочих креслень, кошторисів
і графіків виконання робіт з ок�
ремих проектів, взаємопов'яза�
них в єдину схему інвестування.

VI стадія (вивчення персона�
лу й одержання інвестицій) зво�
диться до підготовки та пере�
підготовки кадрів підприємств,
одержання інвестиційного кре�
диту і перерозподілу його між
проектами інвестиційної про�
грами відповідно до графіків
робіт з освоєння інвестицій.

VII стадія (здійснення буді�
вельно�монтажних робіт) вклю�
чає: нормування і планування робіт, складання
графіків; налагодження устаткування; навчання
персоналу; підготовку контрактної документації
на постачання сировини, комплектуючих виробів
та енергоносіїв; підготовку контрактів на поста�
чання продукції; випуск дослідної партії про�
дукції; поточний моніторинг основних показ�
ників ефективності, коректування графіків.

VIII стадія (експлуатація об'єкта) включає таке:
сертифікація і маркування продукції; створення
дилерської мережі; створення центрів сервісного
обслуговування й ремонту; поточний моніторинг
економічних показників створеного підприємства,
виробництва, об'єкта та коректування графіків ре�
алізації проектів; контроль і аналіз виконання робіт
з наступним корегуванням процесу інвестування.

ІХ стадія (визначення інвестиційного дохо�
ду) зводиться до оцінювання ефекту від впро�
вадження інвестицій, що визначається обсягом
інвестиційного доходу, отриманого від реалі�
зації інвестиційного проекту.

Х стадія (саморозвиток інвестиційної сфери
регіону) передбачає подальший розвиток інвести�
ційної діяльності сільськогосподарського вироб�
ництва, що розширює інвестиційну сферу регіону.

ВИСНОВКИ
Отже, механізм досягнення стійкого еконо�

мічного стану сільськогосподарського виробниц�
тва за рахунок активізації інвестиційного проце�
су на рівні регіону передбачає певну кількість
етапів, що послідовно здійснюються на різних
стадіях інвестиційного процесу. Передбачається,

що весь процес формування й освоєння інвести�
ційного проекту розбивається на 10 стадій: фор�
мування інвестиційної програми, дослідження
інвестиційних можливостей, техніко�економічне
обгрунтування запропонованих проектів, відбір
інвестиційних проектів, підготовка контрактної
документації за проектами, вивчення персоналу
й одержання інвестицій, здійснення будівельно�
монтажних робіт, експлуатація об'єкта, визна�
чення інвестиційного доходу, саморозвиток інве�
стиційної сфери регіону.
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(1)  Формування інвестиційної програми 

(2)  Дослідження інвестиційних можливостей 
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(7) Здійснення будівельно-монтажних робіт 
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(10) Саморозвиток інвестиційної сфери регіону 

Рис. 1. Схема формування й освоєння інвестиційного
проекту


