
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

КРИЛОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ 

 

 

 

 

 

   УДК : 338.45:005:330.322:005.8(043.5) 

 

 

 

 

 

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)  

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2017



 

 

Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана у Запорізькому національному університеті 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор 

Череп Алла Василівна, 

Запорізький національний університет,  

декан економічного факультету; 

 

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор  

Захожай Валерій Борисович, 

Міжрегіональна Академія управління 

персоналом (МАУП) (м. Київ), директор 

інституту міжнародної економіки та фінансів 

ім. Святої Великої княгині Ольги; 

 

 

 

доктор економічних наук, професор  

Мостенська Тетяна Леонідівна,  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ),  

професор кафедри виробничого та 

інвестиційного менеджменту; 

 

доктор економічних наук, професор  

Тарасюк Галина Миколаївна,  

Житомирський державний технологiчний 

університет (м. Житомир),  

завідувач кафедри менеджменту організацій і 

адміністрування. 

 

Захист дисертації відбудеться “05” квітня 2017 р. об 11 
00

 годині на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.051.08 у Запорізькому 

національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 

69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, корп. 5, ауд. 326.  
 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці  

Запорізького національного університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 66-а, корп. 2.  
 

Автореферат розісланий “04” березня 2017 р. 

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради       Ю.О. Швець 



1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. За сучасних умов розвитку діяльність промислових 

підприємств зазнає негативного впливу кризової ситуації, яка сформувалася в 
Україні і залежить від стабільності економічного розвитку, політичної 
обстановки, положення країни на міжнародній арені та рівня партнерства з 
високо-розвинутими державами. Функціонування підприємств відбувається за 
умов відсутності допомоги з боку держави, загострення конкурентної 
боротьби, коливанням курсу валюти, зниження рівня безпеки економічного 
розвитку підприємств, що негативно позначилося на інвестиційній діяльності.  

Основними причинами погіршення діяльності підприємств є: 
недосконалість законодавчого регулювання; зростання цін на сировину та 
матеріали; скорочення експорту; зростання відсотків за банківськими 
кредитами та ін. За умов погіршення діяльності підприємств відбувається 
зниження рівня соціального розвитку населення та загострюються економічні 
проблеми на рівня країни. Основною передумовою налагодження діяльності 
держави, розвитку підприємств є залучення інвестиційних ресурсів, 
підвищення конкурентоспроможності економіки та реалізація інвестиційних 
проектів (ІП).  

Саме реалізація ІП дозволить не лише залучити грошові надходження, 
але й впровадити новітнє обладнання, сучасні технології, налагодити 
діяльність та розвиток промислових підприємств шляхом прийняття 
раціональних управлінських і організаційних рішень. Проте ефективність 
реалізації інвестиційного проекту, раціональність прийняття управлінських 
рішень, організація, регулювання та планування розвитку інвестиційного 
проекту залежить від використаного організаційно-економічного механізму. 

Питання щодо розвитку організаційно-економічного механізму 
реалізації інвестиційного проекту на підприємствах харчової промисловості, з 
врахуванням ряду об’єктивних обставин, на даний момент, вивчено не в 
повній мірі.  

Проблемою дослідження складових та ролі, механізму реалізації 
інвестиційних проектів займалися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, а 
саме: Бланк І. А., Бардиш Г. О., Бурдужа Ю. А., Вітлінський В. В., 
Герасименко О. В., Захожай В. Б., Зборовська О. М., Зіміна А. І., 
Карпінський Б. А., Кендюхов О. В., Ковальчук В. А., Марголін О. М., 
Майорова Т. В., Мостенська Т. Л., Несветаєв Ю. А., Попов В. П., Савчук В. П., 
Стефанович Є. А., Тарасюк Г. М., Щукіна Б. М., Яремик Х. Я. та ін.  

Питання формування організаційно-економічного механізму в різних 
галузях господарювання досліджували: Вишницька О. І., Довгань Л. Є., 
Дудукало Г. О., Захарова О. В., Ілляшенко Н. С., Колобова В. В., 
Корецька С. О., Лимич Ю. В., Лінчевська Н. М., Мілаш І. В., Орлов В. В., 
Росохата А. С., Череп А. В., Шмиголь Н. М. 

Проте в наведених працях досліджено лише окремі аспекти формування 
організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту, не 
враховані загрози, ризики оточуючого середовища, специфіка виробництва та 
функціональне призначення проекту, не визначено його місце і роль. В 
запропонованих організаційно-економічних механізмах не відображені 
процеси розробки інвестиційного проекту та важелі щодо його регулювання, а 
також відсутнє практичне використання даного механізму на промислових 
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підприємствах. В існуючих дослідженнях не визначені ресурси, інструменти 
та послідовність реалізації даного механізму на промислових підприємствах.  

Тому дослідження організаційно-економічного механізму реалізації 
інвестиційних проектів є актуальним питанням і потребує ґрунтовного 
дослідження на промислових підприємствах. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького 
національного університету за темою “Механізм вдосконалення процесу 
управління інвестиційно-інноваційним розвитком регіону” (номер державної 
реєстрації 0116U004852), в рамках якої, особисто автором запропоновано 
механізм забезпечення розвитку інвестиційного потенціалу промислового 
підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
розроблення теоретико-методологічних і методико-прикладних засад щодо 
розвитку організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних 
проектів на промислових підприємствах.  

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 
завдань: 

– надати визначення сутності поняття “інвестиційний проект”; 
– удосконалити і розширити класифікацію інвестиційних проектів 

промислових підприємств; 
– дослідити та удосконалити сутність понять “управління 

інвестиційними проектами”; 
– доповнити та розширити етапи процесу управління інвестиційним 

проектом на підприємстві; 
– удосконалити механізм забезпечення розвитку інвестиційного 

потенціалу промислового підприємства; 
– удосконалити класифікацію чинників впливу на формування та 

функціонування організаційно-економічного механізму реалізації 
інвестиційних проектів промислових підприємств; 

– розвинути організаційно-економічний механізм реалізації ІП 
промислового підприємства; 

– удосконалити методологію використання організаційно-економічного 
механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому підприємстві; 

– розглянути та доповнити принципи організаційно-економічного 
механізму підприємства; 

– дослідити сучасний стан реалізації інвестиційних проектів на 
промислових підприємствах; 

– удосконалити методологічний підхід до комплексної оцінки 
ефективності інвестиційних проектів на промислових підприємствах;  

– розробити модель реалізації інвестиційних проектів підприємств; 
– розвинути методологічний підхід до розвитку організаційно-

економічного механізму інвестиційних проектів на промислових 
підприємствах з урахуванням системи управління та перерозподілу 
інвестиційних проектів за встановленими критеріями; 

– розробити методичний підхід до оцінки синергетичного ефекту 
процесів розвитку організаційно-економічного механізму інвестиційних 
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проектів; 
– розвинути методичний підхід до управління організаційно-

економічним механізмом реалізації інвестиційного проекту промислового 
підприємства. 

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення розвитку організаційно-
економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових 
підприємствах.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні, методичні та 
практичні засади реалізації інвестиційних проектів на промислових 
підприємствах на основі розвитку організаційно-економічного механізму. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять 
сукупність загальнотеоретичних, спеціальних, міждисциплінарних методів 
наукового дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання 
сформованих завдань в дисертаційній роботі використані методи: метод 
групування та систематизування – для удосконалення класифікації ІП на 
промислових підприємствах, враховуючи ознаки інвестиційних проектів 
(підрозділ 1.1), для доповнення етапів процесу управління інвестиційним 
проектом на підприємстві шляхом їх поділу на первинні, вторинні та 
функціональні етапи (підрозділ 1.2), а також для розвитку класифікації 
чинників впливу на формування та функціонування організаційно-
економічного механізму реалізації ІП за умови вираховування можливостей і 
загроз, сильних та слабких сторін підприємства (підрозділ 2.1); метод 
системного аналізу та формалізації складних структур, узагальнення та 
наукової абстракції – для вивчення теоретичних підходи до визначення 
сутності інвестиційних проектів, особливостей управління інвестиційними 
проектами промислових підприємств (підрозділи 1.1, 1.2); аналізу і синтезу – 
для вивчення чинників впливу на розвиток інвестиційних проектів 
промислових підприємств, удосконалення механізму забезпечення розвитку 
інвестиційного потенціалу промислового підприємства (підрозділ 1.3); 
системний підхід, абстрактно-логічний – для удосконалення організаційно-
економічного механізму реалізації ІП з метою виділення у ньому інструментів, 
важелів управління та підсистем управління (підрозділ 2.2); історичний метод 
– для дослідження існуючих принципів формування організаційно-
економічного механізму інвестиційних проектів, удосконалення методології 
використання організаційно-економічного механізму реалізації ІП на 
промисловому підприємстві (підрозділ 2.3); статистичний аналіз – для 
дослідження стану реалізації інвестиційних проектів на промислових 
підприємствах в цілому в країні (підрозділ 3.1); метод експертних оцінок – 
для визначення необхідності реалізації інвестиційних проектів на 
промислових підприємствах на підставі розвитку організаційно-економічного 
механізму (підрозділ 3.2), для розробки моделі реалізації інвестиційних 
проектів, методологічного підходу до комплексного оцінки ефективності ІП 
на промислових підприємствах (підрозділи 4.2, 4.3); порівняння, факторний 
аналіз – для представлення змін у тенденціях зміни сучасного стану реалізації 
ІП на промислових підприємствах (підрозділ 3.3); метод абсолютних і 
порівняльних переваг, структурно-логічного аналізу – для дослідження рівня 
ефективності ІП промислових підприємств (підрозділ 4.1); метод 
математичного моделювання, матричний метод – для повноти розробки 
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методологічного підходу до розвитку організаційно-економічного механізму 
ІП на промислових підприємствах, методичного підходу до оцінки 
синергетичного ефекту процесів розвитку організаційно-економічного 
механізму ІП (підрозділи 5.1, 5.2); метод регресійного та кореляційного 
аналізу – для дослідження особливостей використання методичного підходу 
до управління організаційно-економічним механізмом реалізації 
інвестиційного проекту промислового підприємства (підрозділ 5.3); 
морфологічний аналіз – для уточнення понятійно-категоріального апарату за 
проблемою (усі підрозділи дисертації); графічний – для наочного подання 
теоретичного і методичного матеріалу дисертації.  

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних 
науковців за проблемами реалізації інвестиційних проектів, розвитку 
організаційно-економічного механізму, налагодження діяльності промислових 
підприємств; звітність та первинна документація підприємств України; 
статистичні дані Державної служби статистики України та Головного управління 
статистики у Запорізькій області; річна бухгалтерська та оперативна звітність 
промислових підприємств Запорізької області та України; нормативно-правові 
акти, які стосуються регулювання підприємницької діяльності. Економічні 
розрахунки здійснені шляхом використанням сучасних методик і комп’ютерних 
технологій обробки статистичних матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 
теоретичних, методологічних, методико-прикладних основ розвитку 
організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на 
промислових підприємствах, що забезпечило одержання таких основних 
наукових положень: 

вперше: 
– розроблено модель реалізації інвестиційних проектів на підставі 

розвитку організаційно-економічного механізму, яка ґрунтується на 
визначенні інвестиційної, економічної, організаційної складових 
інвестиційного проекту та дозволяє за допомогою інструментів і важелів 
врахувати чинники інвестиційного проекту, складові елементи 
організаційного механізму з метою вибору більш ефективного інвестиційного 
проекту на основі ранжування отриманих за математичними методами 
результатів та з урахуванням очікуваного ефекту від проекту, строків його дії, 
обмеженості ресурсів, що дозволить успішно реалізувати інвестиційний 
проект; 

– методологічний підхід до розвитку організаційно-економічного 
механізму інвестиційних проектів на промислових підприємствах, який 
передбачає оцінку інвестиційних можливостей підприємства за умови 
реалізації проекту та здійснюється на підставі: удосконаленої системи 
управління інвестиційними проектами, яка є сукупністю взаємопов’язаних 
етапів, що забезпечують реалізацію проекту шляхом прийняття виважених 
управлінських рішень, дотримання встановлених принципів, коригування 
процесу реалізації проекту, що сприятиме досягненню очікуваного ефекту; та 
враховує перерозподіл інвестиційних проектів за встановленими критеріями 
на підставі визначення максимального та мінімального значення проекту, 
приведеної сукупності обмежень, що ґрунтується на врахуванні впливу 
факторів інвестиційного ринку, рівня сформованості організаційно-
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економічного механізму, ефективності прийнятих управлінських рішень, 
темпів забезпеченості інвестиційними ресурсами, що дозволяє визначити 
доцільність реалізації інвестиційного проекту; 

– розроблено методичний підхід до оцінки синергетичного ефекту 
процесів розвитку організаційно-економічного механізму інвестиційних 
проектів, суть якого полягає у визначенні фінансового, інвестиційного, 
організаційного, економічного, екологічного і соціального ефектів та 
передбачає врахування взаємопідтримки, важелів, методів, інструментів з 
метою підвищення ефекту синергії та дозволяє визначити ефективність 
інвестиційного проекту; 

– запропоновано методичний підхід до управління організаційно-
економічним механізмом реалізації інвестиційного проекту промислового 
підприємства, який передбачає прогнозування його ефективності у плановому 
періоді на підставі розрахунку показників інвестиційного, економічного, 
екологічного, організаційного, фінансового ефектів від реалізації 
інвестиційного проекту, який дозволяє порівняти декілька проектів з 
урахування очікуваних ефектів проекту та визначити способи і шляхи 
підвищення ефективності організаційно-економічного механізму з метою 
збільшення дохідності інвестиційного проекту; 

удосконалено:  
– визначення сутності поняття “інвестиційний проект”, яке, на відміну 

від існуючих, запропоновано розглядати, як процес розробки та прийняття 
управлінських і організаційних рішень, які визначають потребу в 
інвестиційних ресурсах та охоплює всі сфери діяльності підприємства і 
спрямований на досягнення цілей підприємства в довгостроковій перспективі 
за умов обмеженості ресурсів і існуючих загроз; 

– механізм забезпечення розвитку інвестиційного потенціалу 
промислового підприємства, який, на відміну від існуючих, є сукупністю 
методів, інструментів, інформаційного та правового супроводу, які базуються 
на принципах і функціях управління, забезпечують високий рівень організації 
та управління ефективністю інвестиційного потенціалу, що забезпечить 
стимулювання і мотивацію і, як наслідок, активізацію інвестиційної діяльності 
промислових підприємств; 

– організаційно-економічний механізм реалізації інвестиційних 
проектів на промислових підприємствах через виділення у ньому 
організаційних, мотиваційних, економічних інструментів, важелів управління 
та підсистем управління, який на відміну від існуючих, є системою 
взаємопов’язаних елементів щодо управління, регулювання, відновлення 
інвестиційної діяльності і ґрунтуються на налагодженні процесу залучення 
інвестицій та дозволяє здійснювати організацію, регулювання та планування 
розвитку інвестиційного проекту з метою задоволення всіх інтересів учасників 
інвестиційного проекту; 

– методологія використання організаційно-економічного механізму 
реалізації інвестиційного проекту на промисловому підприємстві, яка, на 
відміну від існуючих, є сукупністю методів, принципів, функцій, інструментів, 
важелів, завдань, використання яких дозволить підвищити ефективність 
механізму з метою залучення інвестицій, нарощування заощаджень і 
дозволить вибрати та реалізувати більш прибутковий інвестиційний проект 
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шляхом послідовного виконання всіх його етапів; 
– методологічний підхід до комплексної оцінки ефективності 

інвестиційних проектів на промислових підприємствах, який, на відміну від 
існуючих, передбачає здійснення якісного аналізу оцінки ефективності і 
привабливості інвестиційного проекту для учасників інвестиційного проекту, 
дає змогу визначити необхідність участі в проекті через розрахунок 
показників економічної і фінансової оцінки ефективності інвестиційного 
проекту з метою проведення достовірної та простої оцінки, що зумовить 
підвищення інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням ризиків 
інвестиційної діяльності промислових підприємств; 

дістало подальшого розвитку: 
– класифікація інвестиційних проектів, яка враховує специфіку, ознаки 

інвестиційних проектів на промислових підприємствах, переваги та недоліки 
кожної класифікаційної ознаки, що дає змогу визначити особливості 
впровадження проекту на підприємстві з врахування можливих ризиків, 
життєздатності проекту, витрат і дозволяє оцінити ефективність впровадження 
альтернативних проектів та вибрати оптимальний; 

– сутність поняття “управління інвестиційними проектами”, яке 
запропоновано розглядати як організаційно-економічний процес, який 
пов'язаний з виконанням комплексу дій, методів спрямованих на реалізацію 
проекту шляхом вибору ефективних інвестиційних проектів з урахуванням 
ризиків оточуючого середовища, обмеженості ресурсів та тривалості дії 
кожного проекту з метою максимізації прибутку та мінімізації витрат; 

– етапи процесу управління інвестиційним проектом на підприємстві, 
які було поділено на первинні, вторинні та функціональні етапи, що дає змогу 
розробити заходи щодо зниження ризиків і загроз, здійснювати контроль за 
ефективністю виконання робіт кожним учасником ІП та перевірку дотримання 
плану-графіку, оцінку ефективності та контроль за реалізацією ІП на всіх його 
етапах;  

– класифікацію чинників впливу на формування та функціонування 
організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів, які 
розподілено на регульовані та нерегульовані шляхом оцінки можливостей і 
загроз, сильних та слабких сторін підприємства, що дає змогу усунити дію 
загроз на процес реалізації інвестиційного проекту та дозволить підвищити 
інвестиційну активність промислового підприємства; 

– принципи організаційно-економічного механізму, які поділені на 
первинні, вторинні та є основними правилами при розробці механізму, 
прийнятті управлінських рішень, забезпечують дотримання послідовності дій 
при формуванні організаційно-економічного механізму реалізації 
інвестиційного проекту, що впливає на взаємодію складових елементів та 
гарантує підвищення ефективності механізму. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження для 
підприємства полягає у можливості використання авторського методичного 
підходу до управління організаційно-економічним механізмом реалізації 
інвестиційного проекту промислового підприємства, який дозволяє 
спрогнозувати ефективність діяльності; для органів державної влади автором 
була розроблено та обґрунтовано методологічний підхід до розвитку 
організаційно-економічного механізму інвестиційних проектів на 
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промислових підприємствах.  
Окремі розробки використані у діяльності Запорізької обласної державної 

адміністрації для врахування рекомендацій щодо впровадження методології 
використання організаційно-економічного механізму реалізації ІП на 
промислових підприємствах області (довідка № 08-26/1989 від 21.06.2016 р.) та 
Департаментом регіонального розвитку Черкаської обласної державної 
адміністрації з метою прогнозування розміру очікуваних ефектів від реалізації 
ІП, проведення оцінки інвестиційних програм та проектів регіонального 
розвитку (довідка № 686 від 25.05.2016 р.).  

Результати наукових досліджень були використані Українським науково-
дослідним інститутом олій та жирів Національної академії аграрних наук 
України (УкрНДІОЖ НААН) для удосконалення технологічних процесів на 
діючих підприємствах, впровадження методологічного підходу до 
комплексної оцінки ефективності ІП на промислових підприємствах (довідка 
№ 1/354 від 18.05.2016 р.) та в діяльності Асоціації “Укроліяпром” для оцінки 
раціональності використання інвестиційного капіталу, використання 
організаційно-економічного механізму реалізації ІП (довідка № 344 від 
14.06.2016 р.). 

Сформовані у дисертаційній роботі методи, моделі та механізми щодо 
забезпечення реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах 
за умови розвитку організаційно-економічного механізму застосовано в 
практичній діяльності таких підприємств: ПАТ “Вінницький олійножировий 
комбінат” (довідка № 01/694 від 12.05.2016 р.), ПрАТ “Вовчанський 
олiйноекстракцiйний завод” (довідка № 899 від 27.07.2016 р.), 
ПрАТ “Мелітопольський олiйноекстракцiйний завод” (довідка № 188/1/01 від 
14.07.2016 р.), ПАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” 
(довідка № 121 від 27.05.2016 р.), ПрАТ “Пологівський олiйноекстракцiйний 
завод” (довідка № 1657/1/04 від 29.08.2016 р.), ПАТ “Чернівецький олійно-
жировий комбінат” (довідка № 254 від 16.06.2016 р.). 

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 
роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 
Запорізького національного університету при викладанні дисциплін “Аналіз 
інвестиційних проектів”, “Інвестування”, “Економіка і організація 
інноваційної діяльності”, “Інвестиційне кредитування”, “Інноваційний 
розвиток підприємств” (довідка № 01-15/324 від 29.06.2016 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід щодо розвитку 
організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту на 
промислових підприємствах. Всі основні наукові положення, висновки та 
пропозиції, що винесені на захист, одержано автором самостійно. З наукових 
праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті результати, які отримано 
автором особисто. У цій роботі матеріали та висновки кандидатської дисертації 
автора не використовуються.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційного дослідження доповідалися та отримали схвалення на 
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: 
Materialy VIІ Mezinarodni Vedecko-prakticka conference “Dny Vedy – 2011” 
(м. Прага, 2011 р.); Materialy VIІ Miedzynarodowej naukowi–praktycznej 



8 

 

konferencji “Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2011” (м. Пшемисль, 
2011 р.); Міжнародна науково–практична конференція для студентів, 
аспірантів та молодих вчених “Можливості та перспективи забезпечення 
стійкого економічного розвитку України: проблеми та шляхи вирішення” 
(м. Київ, 2012 р.); VIІІ Международна научна практична конференция 
“Бъдещите изследвания – 2012” (м. Софія, 2012 р.); Materialy IX 
Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Kluczowe aspekty naukowej 
dzialalnosci – 2013” (м. Пшемисль, 2013 р.); ІХ Международна научна 
практична конференция “Настоящи изследования и развитие – 2013” 
(м. Софія, 2013 р.); Materialy IX Mezinarodni vedecko-prakticka conference 
“Moderni vymozenosti vedy – 2013” (м. Прага, 2013 р.); Materialy IX 
Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej 
nauki – 2013” (м. Пшемисль, 2013 р.); ІХ Международна научна практична 
конференция “Бъдещите изследования – 2013” (м. Софія, 2013 р.); Materialy IX 
Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa mysl informacyjnej 
powieki – 2013” (м. Пшемисль, 2013 р.); ХІІІ Всеукраїнська науково-практична 
он-лайн-конференція молодих учених та студентів “Проблеми та перспективи 
розвитку національної економіки” (м. Острог, 2015 р.); II Міжнародна 
науково–практична конференція “Фінанси в умовах модернізації регіональної 
економіки” (м. Київ, 2015 р.); Науково–практична конференція присвячена 
науковій діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора 
Івана Романовича Михасюка “Перспективи розвитку національної економіки в 
умовах посилення глобалізаційних процесів” (м. Львів, 2015 р.); 
ХXІІI Міжнародна науково–практична конференція “Інформаційні технології: 
наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (м. Харків, 2015 р.); 
ІІІ Всеукраїнська науково–практична конференція молодих учених та 
студентів з проблем інтелектуальної власності “Законодавство України у сфері 
інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські 
та міжнародні виміри” (м. Київ, 2015 р.); ХV Міжнародна науково–практична 
конференція “Проблеми планування в ринкових умовах” (м. Одеса, 2016); 
ХІ Міжнародна науково–практична конференція “Виклики та перспективи 
розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях” 
(м. Запоріжжя, 2016 р.); Міжнародна науково–практична конференція 
“Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних 
відносин” (м. Дніпро, 2016 р.); Всеукраїнська науково–практична конференція 
“Перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах змін 
ринкового середовища” (м. Одеса, 2016 р.); Всеукраїнська науково–практична 
конференція “Економічний аналіз, облік та контроль в умовах інтеграційних 
процесів: теорія, організація та методика” (м. Київ, 2016 р.); Міжнародна 
науково–практична конференція “Логістичний менеджмент : проблеми та 
перспективи” (м. Умань, 2016 р.); Proceedings of International scientific and 
practical conference “Problems and perspectives in European education 
development” (м. Прага, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи 
викладено у 50 наукових працях, з них: 3 монографії (1 з яких одноосібна), 20 
статей у наукових фахових виданнях України (з яких 15 публікацій включені 
до міжнародних наукометричних баз даних), 1 стаття у не фаховому виданні, 
яке віднесено до міжнародних наукометричних баз даних, а також 4 статті у 
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наукових періодичних виданнях інших держав, 22 тез доповідей за 
матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій – 51,55 друк. арк. 
(особисто автору належить 50,79 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 415 
найменувань на 61 сторінці, 24 додатки на 31 сторінці. Загальний обсяг роботи 
становить 490 сторінок, із них 369 сторінок займає основний текст. Робота 
містить 77 рисунків та 99 таблиць (29 сторінок – рисунки і таблиці, які 
повністю займають площу сторінки). 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

її мету та завдання, визначено об’єкт та предмет, методи дослідження, 

розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, 

вказано особистий внесок здобувача, подано відомості про апробацію та 

публікації. 

У першому розділі – “Теоретико-методологічні основи формування 

та реалізації інвестиційних проектів” – розкрито сутнісні ознаки та надано 

авторське визначення сутності поняття “інвестиційний проект”; сформовано 

класифікацію інвестиційних проектів на промислових підприємствах; 

виокремлено особливості управління інвестиційними проектами; 

систематизовано та охарактеризовано етапи процесу управління 

інвестиційним проектом на підприємстві; удосконалено механізм 

забезпечення розвитку інвестиційного потенціалу промислового підприємства. 

Стабільність розвитку промислових підприємств перебуває під впливом 

зовнішніх та внутрішніх чинників, залежить від обсягів інвестування. 

Встановлено, що реалізація ІП створює передумови залучення інвестицій, які 

дають змогу впроваджувати новітню техніку, що зумовлює підвищення 

продуктивності праці та зростання обсягів виробництва. Основною метою 

інвестування є отримання прибутку та досягнення поставлених завдань, тому 

інвестори спрямовують кошти лише у підприємства, які мають потенціал 

щодо розвитку та є перспективними. Таким чином, реалізація інвестиційних 

проектів стає об’єктивно необхідною для забезпечення успішного 

функціонування промислових підприємств.  

Результати аналізу сучасної наукової думки показують, що на 

сьогоднішній день, зважаючи на вагоме значення та роль інвестиційних 

проектів в діяльності не лише підприємств, але й держави, існує чимало 

підходів до трактування сутності дефініції “інвестиційний проект”, але дані 

підходи не позбавлені недоліків.  

Наукові дослідження показали, що на сьогоднішній день розуміння 

поняття “інвестиційний проект” є неповним. Виконані дослідження дали 

змогу запропонувати в подальшому розглядати інвестиційний проект як 

процес розробки та прийняття управлінських і організаційних рішень, які 

визначають потребу в інвестиційних ресурсах та охоплює всі сфери діяльності 

підприємства і спрямований на досягнення цілей підприємства в 
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довгостроковій перспективі за умов обмеженості ресурсів і існуючих загроз. 

Визначено, що на даний момент існує безліч класифікаційних ознак 

інвестиційних проектів, які дають змогу зрозуміти сутність даної категорії. 

Поряд з цим, в проаналізованих класифікаціях інвестиційних проектів не 

враховані мінливість, динамізм проектів, їх характерні риси саме для 

промислових підприємств. На підставі дослідження існуючих підходів до 

класифікації та з урахуванням сутності трактування ІП, доповнено 

класифікаційні ознаки з урахуванням ступеню фінансової стійкості, характеру 

окупності і ризику та результативності.  

Зважаючи на сутнісно-функціональне значення інвестиційного проекту, 

було визначено необхідність в управлінні проектами, що дає змогу вибрати з-

поміж сукупності проектів більш ефективний.  

Проаналізувавши сутність категорії “управління інвестиційним 

проектом” дійшли висновку, що досі відсутній єдиний підхід до визначенні 

даної дефініції, не враховані загрози ринкового середовища в управлінні 

проектами та невирішеним залишається питання щодо впровадження в 

практику процесу управління інвестиційними проектами на промислових 

підприємствах. Узагальнивши існуючі підходи до трактування категорії 

“управління інвестиційними проектами”, надано авторське трактування 

даного терміну, який розглядається як організаційно-економічний процес, що 

пов'язаний з виконанням комплексу дій, методів спрямованих на реалізацію 

проекту шляхом вибору ефективних інвестиційних проектів з урахуванням 

ризиків оточуючого середовища, обмеженості ресурсів та тривалості дії 

кожного проекту з метою максимізації прибутку та мінімізації витрат. 

У сучасних умовах технологічного розвитку, зміни ринків, конкурентної 

боротьби, потреб споживачів помітну роль в управлінні інвестиційними 

проектами відграє чітко організована структура та етапи реалізації проекту.  

Тому, етапи процесу управління ІП доповнено функціональною 

складовою. Використання первинного, вторинного та функціонального етапів 

управління ІП дозволило сформувати проектну команду, розподілити між 

ними обов’язки таким чином, щоб досягти поставлених цілей, виконати місію 

та вирішити завдання забезпечення ефективності ІП для інвесторів, 

підприємства, держави та суспільства в цілому.  

Встановлено, що передумовою реалізації ІП є сприятливе інвестиційне 

середовище, яке формується під впливом чинників внутрішнього і 

зовнішнього середовища. Налагодженню інвестиційної активності 

промислових підприємств сприяють інформаційне, правове та ресурсне 

забезпечення, яке дозволяє сформувати мету, завдання і місію інвестиційного 

потенціалу. Відтак, розвинуто механізм забезпечення розвитку інвестиційного 

потенціалу промислового підприємства, який функціонує шляхом 

використання принципів, методів, дотримання функцій, нормативів, 

оптимального співвідношення власних та залучених інвестицій, часових 

параметрів, ризику інвестування (рис. 1). Даний механізм дає змогу розвинути 

інвестиційний потенціал, підвищити ефективність інвестиційної діяльності з 
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метою забезпечення рівня фінансової стійкості підприємства у довгостроковій 

перспективі. 

 
 

У другому розділі – “Методологічні засади організаційно-економічного 

механізму реалізації інвестиційних проектів підприємств” – сформовано 

класифікацію чинників впливу на формування та функціонування 

організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів; 
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розроблено концептуальні засади організаційно-економічного механізму 

реалізації інвестиційних проектів промислового підприємства; удосконалено 

методологію використання організаційно-економічного механізму реалізації 

інвестиційного проекту; доповнено та охарактеризовано принципи 

організаційно-економічного механізму. 

Призначення та роль організаційного механізму реалізації інвестиційних 

проектів розкривається шляхом врахування впливу чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища на процес його впровадження. Скорочення обсягів 

залучення інвестиційних ресурсів промисловими підприємствами в Україні, 

зумовлено недосконалістю чинного законодавства, порушенням договірних 

зобов’язань, відсутністю ефективної системи страхування ризиків, коливанням 

курсу валюти, зростанням інфляції, нераціональним розподілом інвестиційних 

ресурсів між галузями економіки, складною економічною ситуацією в 

державі, зношенням основних засобів, зниженням ліквідності інвестицій, 

скорочення інвестиційної привабливості підприємств. Виконані дослідження 

дали змогу розвинути класифікацію чинників впливу на формування та 

функціонування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних 

проектів, за якою здійснюється поділ чинників на: регульовані (маркетингові, 

інвестиційні, інноваційні, фінансові, технологічно-виробничі, інформаційні, 

трудові, часові, захисні, організаційні, сировинні) і нерегульовані (економічні, 

політичні, правові, соціальні, інформаційні, технологічні, організаційні, 

екологічні). Дана класифікація створює підґрунтя щодо підвищення ефективності 

механізму, своєчасного врахування та усунення дії загроз і ризиків на процес 

реалізації інвестиційного проекту.  

Передумовою підвищення інвестиційної активності є розробка та 

впровадження організаційно-економічного механізму реалізації ІП. Тому 

удосконалено організаційно-економічний механізм реалізації ІП на промислових 

підприємствах, який базується на сукупності взаємопов’язаних елементів, 

методів, що дає змогу обґрунтувати нові джерела та форми спрямування 

інвестиційних ресурсів, розподілити інвестиції між більш прибутковими 

інвестиційними проектами з погляду інвестора, модернізувати виробництво, 

оновити застаріле обладнання більш прогресивним.  

Основною передумовою досягнення сформованих цілей інвестиційного 

проекту є взаємодія всіх складових елементів організаційно-економічного 

механізму, а також визначення заходів щодо пристосування до загроз 

інвестиційного ринку. Крім того, механізм реалізації інвестиційних проектів є 

ефективним, раціональним, системним лише за умови взаємодій підприємства 

з інвесторами, постачальниками, посередниками, органами державної влади та 

представниками місцевої влади, тобто зовнішнім і внутрішнім оточенням. 

Ефективність функціонування запропонованого механізму залежить від 

організаційно-економічних складових, до яких відносять: інструменти; важелі; 

підсистеми (рис. 2). Основними складовими організаційного-економічного 

механізму реалізації ІП є організаційні, мотиваційні та економічні 

інструменти. 
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З метою підвищення ефективності використання організаційно-

економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових 

підприємствах, забезпечення можливості успішної їх реалізації, було 

проаналізовано особливості побудови алгоритму його формування. Формування 
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організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту 

починається із побудови етапів розробки даного механізму. 

Алгоритм формування організаційно-економічного механізму реалізації ІП 

передбачає вивчення його видів: етапи функціонування підсистеми контролінгу 

управління споживчим капіталом запропонували; схему функціонування 

організаційно-економічного механізму інвестування; модель організаційно-

економічного механізму інвестиційно-інноваційного розвитку; етапи формування 

інвестиційного проекту; етапи управління конкурентоспроможністю; алгоритм 

управління інтелектуальним капіталом. 

Обґрунтовано доцільність застосування методології використання 

організаційно-економічного механізму реалізації ІП на промисловому 

підприємстві, який ґрунтується на методах, принципах, функціях, інструментах, 

важелях. Запропонована методологія складається з етапів, яких доцільно 

дотримуватися у зазначеній послідовності, що дозволить оцінити загрози 

інвестиційного ринку та досягнути очікуваного ефекту, налагодити стабільність 

інвестиційної діяльності, зростання інвестиційного потенціалу, що сприятиме 

залученню інвестиційного капіталу, впровадженню інвестиційних проектів та, як 

результат, фінансовому оздоровленню підприємства. 

Одночасно, важливою складовою організаційно-економічного механізму 

реалізації ІП на промислових підприємствах є використання принципів даного 

механізму. На підставі проведеного дослідження, систематизовано та доповнено 

принципи організаційно-економічного механізму, які поділені на первинні 

(інвестиційного розвитку, залучення інновацій, альтернативності та ефективності, 

послідовності, цільової спрямованості, адаптації до загроз інвестиційного ринку, 

надійності, нормативно-правового регулювання, раціонального використання 

ресурсів) та вторинні (взаємодії учасників ІП, професіоналізму експертної групи, 

корегування та контролю, управління експертною групою, комплексності та 

системності, безперервності, взаємодії складових елементів організаційно-

економічного механізму, гласності). Використання первинних принципів 

дозволяє організувати процес формування організаційно-економічного 

механізму, визначити компоненти даного механізму. У свою чергу, дотримання 

вторинних принципів дає змогу встановити взаємозв’язок між елементами 

механізму, здійснювати контроль за виконанням обов’язків персоналом, 

підтримувати злагодженість та безперервність роботи механізму. 

У третьому розділі – “Сучасний стан реалізації інвестиційних проектів 

на промислових підприємствах” – ідентифіковано взаємозв’язок 

організаційно-економічного механізму, як системи формування, реалізації і 

розвитку інвестиційних проектів промислових підприємств; розглянуто 

особливості реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах; 

обґрунтовано доцільність розвитку організаційно-економічного механізму 

реалізації інвестиційних проектів.  

Аналіз особливостей діяльності промислових підприємств України та 

дослідження сучасного стану реалізації інвестиційних проектів на промислових 

підприємствах показав, що питома вага коштів іноземних інвесторів в структурі 
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джерел фінансування капітальних інвестицій є незначною, але їх обсяг 

збільшився з 5639,8 млн. грн. у 2014 р. до 8185,4 млн. грн. у 2015 р. Негативною 

тенденцією є переважання власних коштів підприємств у структурі джерел 

фінансування інвестицій, що не дозволяє спрямувати інвестиції у розвиток 

прогресивних галузей промисловості та призводить до зосередження 

інвестиційних ресурсів на одному об’єкті. 

Дослідження структури капітальних інвестицій підприємств Запорізького 

регіону показали, що за 2015 р. відбулося зменшення обсягу коштів іноземних 

інвесторів відносно 2014 р. на 96967 тис. грн. (75%). Визначено, що зменшення 

обсягу капітальних інвестицій у промислові підприємства зумовлене 

енергоємністю та технологічним відставанням підприємств, зростанням 

податкового навантаження, відсутністю державного фінансування. 

Узагальнення результатів дослідження дало змогу сформувати тезу про 

складність розвитку промислових підприємств, неготовність до впровадження 

інвестиційних проектів за умови відсутності ефективного організаційно-

економічного механізму реалізації даних проектів. Встановлено, що у 2015 р. 

знизився рівень інвестиційної активності проаналізованих промислових 

підприємств (табл. 1).  

Таблиця 1 

Інвестиційна активність промислових підприємств за 2010-2015 рр. 
Назва показника 2011 2012 2013 2014 2015 

ПрАТ “Креатив” 

Виручка від реалізації 2679347 4754664 7132712 6995525 2157481 

Прибуток 400501 531383 567542 -4393223 -12205242 

Капітальні інвестиції 304623 1398730 405866 337965 114263 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 

-298947 1245810 -721204 -295169 -92640 

Довгострокові фінансові 

інвестиції 

143949 229354 895528 991775 327720 

ПАТ “Миронівський завод по виготовленню круп i комбікормів”  

Виручка від реалізації 3045046 3653817 4028084 5845577 9355338 

Прибуток 2095 1271 1363 -284096 -250721 

Капітальні інвестиції 5541 11917 8532 6222 4961 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 

-9097 80585 -1055 218 -20855 

Довгострокові фінансові 

інвестиції 

528 528 528 528 528 

ПрАТ “МОЕЗ” 

Виручка від реалізації 224162 307553 315196 374337 185854 

Прибуток 2962 4690 3249 3249 52142 

Капітальні інвестиції 1989 234 248 372 372 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 

-1503 -1633 -3505 795 10587 

Довгострокові фінансові 

інвестиції 

30 30 30 30 30 

Примітка: сформовано автором на підставі статистичної інформації Державної служби 

статистики України 
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Загалом, погіршення інвестиційної активності по підприємству ПАТ 

“Миронівський завод по виготовленню круп i комбікормів” обумовлене 

погіршенням результатів діяльності, свідченням чого є отриманий збиток у 

розмірі (-284096) тис. грн. за 2014 р. та (-250721) тис. грн. за 2015 р., зростання 

суми позикового капіталу з 5439614 тис. грн. у 2014 р. до 11029727 тис. грн. у 

2015 р., погіршенням рівня ділової активності, фінансової стійкості та ліквідності, 

нерентабельністю виробництва. Обсяг фінансових інвестицій за 2011-2015 рр. 

мав незмінне значення у розмірі 528 тис. грн., сума капітальних інвестицій у 2015 

р. відносно 2014 р. зменшилася на 1261 тис. грн. (20%). 

З’ясовано, що низький рівень інвестиційної активності мало підприємство 

ПрАТ “Креатив” за 2015 р., адже обсяг капітальних інвестицій у 2015 р. відносно 

2014 р. зменшився на 223702 тис. грн. чи 66%, сума довгострокових фінансових 

інвестицій скоротилася на 664055 тис. грн. або на 67%, обсяг збитку за 2014 р. 

становив 4393223 тис. грн., за 2015 р. – 12205242 тис. грн. Проте визначено, що 

ПрАТ “МОЕЗ” характеризується повільним покращенням інвестиційної 

активності, результатів фінансової діяльності, адже зросла сума власного капіталу 

відносно 2014 р. на 52142 тис. грн. яка переважала над сумою позикового 

капіталу, який збільшився на 41609 тис. грн., підвищився рівень фінансової 

стійкості, налагодився рівень ділової активності, рентабельності, ліквідності.  

У четвертому розділі – “Методологічні підходи до оцінки ефективності 

розвитку організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних 

проектів на промислових підприємствах” – удосконалено методологічний 

підхід до комплексної оцінки ефективності інвестиційних проектів на 

промислових підприємствах; розроблено модель реалізації інвестиційних 

проектів на підставі розвитку організаційно-економічного механізму.  

За умов розвитку ринкових відносин основним завданням є подолання 

економічної кризи, вирішення ряду соціально-економічних проблем, що 

можливо за умови підвищення ефективності діяльності промислових 

підприємств шляхом залучення та раціонального використання інвестиційних 

ресурсів. Достатній обсяг інвестиційних ресурсів дозволяє налагодити 

інвестиційну діяльність країни, відновити інвестиційний потенціал 

промислових підприємств, розробляти та впроваджувати інвестиційні 

проекти. Проте, перш ніж реалізувати інвестиційний проект, слід оцінити його 

ефективність. Таким чином, проведення комплексної оцінки ефективності 

реалізації інвестиційного проекту є одним з пріоритетних завдань в діяльності 

промислових підприємствах.  

Зважаючи на те, що процес реалізації характеризується складністю, 

масштабністю, комплексністю, синергійністю, ІП залежить від особливостей 

функціонування підприємств та потребує прийняття виважених управлінських 

рішень. Це свідчить про необхідність проведення комплексної експертизи 

використання інвестиційних ресурсів щодо оцінки привабливості 

інвестиційних проектів.  

Аналіз теорії та практики за окресленою проблемою, дозволив 

удосконалити методологічний підхід до комплексної оцінки ефективності 
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інвестиційних проектів промисловими підприємствами. Удосконалений 

методологічний підхід передбачає розрахунок показників ефективності ІП і 

фінансової стійкості та ділової активності. 

Запропонований методологічний підхід пройшов апробацію на 

промислових підприємствах Запорізької області, зокрема, на 

ПрАТ “Дніпропетровський олійноекстракційний завод”, ПрАТ “Чернівецький 

олійно-жировий комбінат”. Використання методологічний підхід до 

комплексної оцінки ефективності ІП дозволяє моделювати грошові потоки від 

реалізації проекту з врахуванням дохідності, рентабельності, окупності ІП. 

Узагальнюючі показники ефективності ІП по підприємствам 

ПрАТ “Дніпропетровський олійноекстракційний завод” та 

ПрАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Показники оцінки ефективності ІП по промисловим підприємствам за 2015 р.  
Показники Значення 

ПрАТ “Дніпропетровський олійноекстракційний завод” 

Чиста теперішня вартість проекту (NPV), тис. грн. 34212,08 

Дисконтований період окупності проекту в роках (DPP) 0,84 

(3 роки 10 місяців) 

Індекс рентабельності (прибутковості) проекту (РІ)  1,21 

Період окупності проекту (термін окупності) або недисконтований 

період окупності інвестицій в роках ( )  
2,92 

(2 роки 11 місяців) 

Внутрішня норма дохідності (IRR), % 19,81% 

Дохідність інвестиційного проекту (ARR) 16,90% 

Модифікована внутрішня норма дохідності (MIRR) 14,18% 

ПрАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” 

Показники Значення 

Чиста теперішня вартість проекту (NPV), тис. грн. 4541,36 

Дисконтований період окупності проекту в роках (DPP) 0,80  

(4 роки 10 місяців) 

Індекс рентабельності (прибутковості) проекту (РІ)  1,06 

Період окупності проекту (термін окупності) або недисконтований 

період окупності інвестицій в роках ( )  
3,16  

(3 роки 2 місяці) 

Внутрішня норма дохідності (IRR), % 14 

Дохідність інвестиційного проекту (ARR) 21,75 

Модифікована внутрішня норма дохідності (MIRR) 18,86 

Примітка: розраховано автором 

 

Обґрунтовано, що у процесі побудови моделі реалізації інвестиційних 

проектів необхідно врахувати особливості сформованого організаційно-

економічного механізму реалізації ІП. Практичне застосування даних моделей на 

підприємствах, визначення загроз та ризиків інвестиційного ринку при розробці 

конкретної моделі дозволило раціонально використовувати інвестиційний капітал 

за рахунок побудови функціонального взаємозв’язку між інвестиційною, 

економічною, організаційною складовими. Як наслідок, побудова 

функціонального взаємозв’язку між складовими моделі реалізації 

інвестиційних проектів має вигляд формул (1-3): 
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ІС = (Д, ЧТВ, ВНД, ВНР
м
, Т, Т

д
, ІР),    (1) 

 

де, ІС – інвестиційна складова; Д – показник дохідності проекту; ЧТВ – 

чиста теперішня вартість; ВНД – внутрішня норма дохідності; ВНР
м
 – 

модифікована внутрішня норма рентабельності; Т – період окупності; Т
д
 – 

дисконтований період окупності; ІР – індекс рентабельності проекту. 
 

ЕС = (СЕР
п
, ФР

п
, ФС

п
, ПрС)     (2) 

 

де, ЕС – економічна складова; СЕР
п
 – вплив на рівень соціально-

економічного розвитку підприємства; ФР
п
 – рівень фінансового розвитку 

підприємства; ФС
п
 – рівень фінансової стабільності підприємств харчової 

промисловості; ПрС – рівень природного сприяння. 
 

ОС = ((ОІ, МІ, ЕІ), ІС, (УВД, УФД, УП), К, ЦП)   (3) 
 

де, ОС – організаційна складова; ОІ, МІ, ЕІ – організаційні, мотиваційні 

та економічні інструменти; ІС – підсистема формування інвестиційної 

стратегії; УВД – підсистема управління виробничою; УФД, УП – фінансовою 

діяльністю та персоналом; К – підсистема контролінгу; ЦП – цільова 

підсистема. 

Використання запропонованої моделі на підприємствах харчової 

промисловості відображено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Побудова функціональних залежностей між складовими моделі реалізації 

інвестиційних проектів на промислових підприємствах за 2011-2015 рр.  
Назва 

показ-

ників 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПрАТ “Вовчанський олійноекстракційний завод” ПрАТ “Вінницький олійножировий 

комбінат” 

ЕС ЕС 

∑ СЕР
п
 1499,3

6 

1483,9

9 

1475,5

3 

1474,9

9 

1477,0

5 

3 051 3 478 3 537 3 664 3 752 

∑ ФР
п
 3,51 -0,63 -0,47 6,31 2,69 0,99 0,76 0,83 5,42 18,81 

∑ ФС
п
 0,64 0,45 0,45 0,51 0,48 0,54 0,66 0,68 0,71 0,63 

∑ ПрС 72,15 73,9 73,76 68,52 64,13 2,43 2,75 2,87 2,39 5,52 

ОС ОС 

∑(ОІ), 

(МІ), 

(ЕІ) 

353,21 355,1 353,67 352,09 356,81 725,09 830,93 845,98 875,96 898,5

3 

∑ (ІС ) 134,2 86,34 101,36 75,11 978,28 6287,8

3 

34974,

7 

14787,

1 

7172,3 1044

3,4 

∑ 

(УВД), 

(УФД), 

(УП) 

12602,

6 

12000,

6 

11535,

7 

10215,

6 

13011,

1 

44707,

5 

61132,

4 

88132,

4 

16292

0 

3483

54 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

∑ (К) -1,93 -27,41 -34,64 -17,76 7,87 1,8 0,14 0,25 1,57 1,32 

∑ (ЦП) 0,43 0,46 0,48 0,55 0,45 0,38 0,34 0,28 0,44 0,39 

∑ (ІЗ) 0,4 0,37 0,33 0,32 0,43 0,59 0,67 0,75 0,55 0,63 

ІС (2015) ІС (2015) 

Чиста теперішня вартість, ЧТВ, тис. грн. 1510,39 17999,9 

Дисконтований період окупності (Т
д
) 0,77 0,67 

Індекс рентабельності проекту (ІР) 1,06 1,1 

Період окупності (Т) 3,09 2,91 

Внутрішня норма рентабельності (ВНД), 

% 

16% 17% 

Показник дохідності проекту (Д) 15% 16% 

Модифікована внутрішня норма 

рентабельності (ВНР
м
) 

17% 19% 

Примітка: розраховано автором  

 

Запропонована модель апробовано на підприємствах ПрАТ “Вовчанський 

олійноекстракційний завод” та ПрАТ “Вінницький олійножировий комбінат”, що 

дозволило проаналізувати параметри економічної, організаційної, інвестиційної 

складових на період 2011-2015 рр. Виконані дослідження дали змогу сформувати 

висновок про те, що на підставі побудови функціональних залежностей між 

економічною, організаційною та інвестиційною складовими по підприємству 

ПрАТ “Вовчанський олійноекстракційний завод” сформувалася можливість 

реалізації інвестиційного проекту за моделлю, але за умови підвищення 

результативності діяльності даного підприємства.  

Оцінка показників по підприємству ПрАТ “Вовчанський 

олійноекстракційний завод” свідчить, що між параметрами складових моделі 

існують тісні взаємозв’язки, адже у 2015 р. показники за інвестиційною 

складовою мали позитивну динаміку та підтверджує доцільність залучення 

коштів в проект, високий рівень рентабельності та надійності інвестиційного 

проекту. Разом з тим, серед параметрів організаційної складової, лише 

ефективність цільової підсистеми знизилася відносно 2014 р. на 19%, а решта 

показників у 2015 р. зросли, що відображає готовність підприємства щодо 

впровадження проекту та високий рівень організаційного забезпечення проекту. 

Результати засвідчили, що серед параметрів економічної складової покращився 

лише рівень соціально-економічного розвитку підприємства відносно 2014 р. на 

1%, а решта параметрів знизилися, що свідчить про необхідність підвищити 

фінансовий розвиток підприємства з метою впровадження проекту. 

Узагальнення результатів дослідження свідчить, що по підприємству 

ПрАТ “Вінницький олійножировий комбінат” у 2015 р. доцільним є реалізувати 

інвестиційний проект за обраною моделлю, адже економічна, організаційна, 

інвестиційна складові та їх параметри і показники мали тенденцію до зростання.  

Зокрема, підприємство ПрАТ “Вінницький олійножировий комбінат” має 

високий рівень фінансової незалежності та розвитку, готове щодо впровадження 

проекту, адже параметри економічної складової у 2015 р. покращилися за 

винятком рівня фінансової стабільності, який відносно 2014 р. скоротився на 11%. 
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Виявлено, що рівень організаційного забезпечення на підприємстві також 

високий, адже параметри організаційної складової покращилися, за винятком 

підсистеми контролінгу та цільової підсистеми, які скоротилися на 15% та 

відповідно на 13% у порівнянні з 2014 р. Таким чином, розрахунок показників 

інвестиційної складової свідчить про ефективність та доцільність впровадження 

інвестиційного проекту у 2015 р.  

У п’ятому розділі – “Розробка методологічних засад оцінки 

ефективності інвестиційних проектів з урахуванням подальшого 

розвитку їх організаційно-економічного механізму” – запропоновано 

методологічний підхід до розвитку організаційно-економічного механізму 

інвестиційних проектів на промислових підприємствах; розроблено 

методичний підхід до оцінки синергетичного ефекту процесів розвитку 

організаційно-економічного механізму інвестиційних проектів; запропоновано 

методичний підхід до управління організаційно-економічним механізмом 

реалізації інвестиційного проекту. 

Встановлено, що система управління інвестиційним проектом 

забезпечує успішну реалізацію проекту з метою досягнення поставлених 

цілей. Для підвищення ефективності управління важливе значення має 

використання організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного 

проекту, що за ринкових умов розвитку не впроваджується на промислових 

підприємствах. Таким чином, застосування та розвиток організаційно-

економічного механізму є необхідним і дозволить оцінити загрози, чинники 

інвестиційного ринку, визначити переваги інвестиційного проекту, 

організувати успішну реалізацію проекту. 

Особливістю методологічного підходу до розвитку організаційно-

економічного механізму інвестиційних проектів є те, що він передбачає 

використання системи управління з урахуванням оцінки інвестиційних 

можливостей підприємства за умови реалізації проекту та перерозподіл 

інвестиційних проектів за встановленими критеріями. Встановлено, що 

методологічний підхід здійснюється на підставі удосконаленої системи 

управління інвестиційними проектами, яка є сукупністю послідових етапів та 

забезпечує реалізацію проекту шляхом послідовного виконання зазначених 

етапів та прийняття виважених управлінських рішень. 

Перевагою системи управління є врахування при її побудові та 

подальшому використанні складових організаційно-економічного механізму 

реалізації проекту, що дозволяє оцінити загрози інвестиційного ринку, 

залучити іноземних інвесторів, збільшити обсяг інвестиційного капіталу, 

організувати процес реалізації інвестиційних проектів. Отже, система 

управління інвестиційними проектами на основі організаційно-економічного 

механізму дає змогу здійснювати управління такими процесами: планування; 

реалізація; контроль; організація; моніторинг; мотивація. 

З урахуванням встановлених критеріїв, за умови визначення 

максимального та мінімального значення проекту, було з’ясовано обмеження 

для кожного інвестиційного проекту, які мають вигляд формули (4): 
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; ;   (4) 

 

де, ІРз – сума інвестиційного проекту за весь період; 
 

– і-тий 

інвестиційний проект за визначений термін; n – термін (рік) реалізації 

інвестиційного проекту; max –максимальне значення інвестиційного проекту; 

min – мінімальне значення інвестиційного проекту; ВК – власний капітал 

підприємства; ПКі – позиковий капітал; ОЗ – основні засоби; ОФ – основні 

фонди; ДЗ – дебіторська заборгованість; КЗ – кредиторська заборгованість; 

ЧП – чистий прибуток; ДФі – довгострокові фінансові інвестицій; Кі – 

капітальні інвестиції; ФІр – реалізовані фінансові інвестиції; ІД – рух коштів 

від інвестиційної діяльності; ВПі – вартість інвестиційного проекту; НАнр – 

надходження від реалізації необоротних активів; ДВно – надходження від 

отриманих дивідендів та відсотків; НАвп – витрати на придбання необоротних 

активів. 

За умови, якщо інвестиційний проект направлений на досягнення 

максимального значення, то всі показники проекту максимізуються; 

протилежна ситуація відбувається у випадку досягнення мінімального 

значення інвестиційного проекту. 

Прикладне використання запропонованого методологічного підходу 

здійснено на прикладі підприємства ПрАТ “Креатив” та ПрАТ “Пологівський 

ОЕЗ”. На основі розробленого методологічного підходу до розвитку 

організаційно-економічного механізму ІП сформовано необхідні показники 

для ефективної реалізації ІП по підприємствах ПрАТ “Креатив”, 

ПрАТ “Пологівський ОЕЗ”. 

В процесі проведених розрахунків було побудовано систему рівнянь та 

відзначено, що більш ефективним, рентабельним є другий інвестиційний 

проект (ІР2). На основі порівняння результатів першого (ІР1) та другого (ІР2) 

інвестиційних проектів видно, що саме ІР2 дозволить у 2015 р. отримати 

чистий прибуток у розмірі 221058 тис. грн. за умови залучення інвестицій на 

суму 12426300 тис. грн., в той час як ІР1 зумовить отримання збитку на суму 

12205242 тис. грн.  

З’ясовано, що для оцінки ефективності взаємозв’язків в процесі 

реалізації інвестиційного проекту визначається синергетичний ефект. При 

цьому, необхідно забезпечити взаємодію не лише процесів, але й ресурсів, 

тобто їх використання. Для промислових підприємств оцінка синергетичного 

ефекту від реалізації інвестиційного проекту має вагоме значення, оскільки 

дозволяє визначити можливий додатковий економічний ефект шляхом 

порівняння відповідних показників. Таким чином, актуалізується необхідність 
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розвитку науково-методичний положень щодо оцінки синергетичного ефекту 

за умови використання організаційно-економічного механізму.  

З метою врахування фінансових, інвестиційних, організаційних, 

економічних, екологічних та соціальних ефектів діяльності промислових 

підприємств, визначення ефективності інвестиційного проекту, рівня 

функціонування підприємств у роботі розроблено методичний підхід до 

оцінки синергетичного ефекту процесів розвитку організаційно-економічного 

механізму інвестиційних проектів. 

Формування синергетичного ефекту організаційно-економічного 

механізму здійснюється шляхом оцінки сукупного синергетичного ефекту. 

Ефект синергії при розробці організаційно-економічного механізму для 

конкретного ІП та при введенні до її складу видів синергетичних ефектів 

матиме вигляд формул (5-6): 

 

,   (5) 

 

де, СЕ
ОЕ

 – синергетичний ефект організаційно-економічного механізму; 

СЕ
ОЕІР

 – сумарний синергетичний ефект при використанні організаційно-

економічного механізму реалізації інвестиційного проекту; В
ОЕІР

 – витрати 

організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту; 

ПН
ОЕІР

 – податкове навантаження на реалізацію інвестиційного проекту; 

П
ОЕІР

 – обсяг позик організаційно-економічного механізму реалізації 

інвестиційного проекту. 

 

,   (6) 

 

де, n – термін (період) реалізації інвестиційного проекту; 

 – інвестиційний, економічний, екологічний, 

організаційний синергетичні ефекти від використання організаційно-

економічного механізму для реалізації інвестиційного проекту. 

Зазначений методичний підхід до оцінки синергетичного ефекту 

апробовано на прикладі підприємств ПрАТ “МОЕЗ” та ПрАТ “АДМ 

Іллічівськ” (табл. 4). Результати апробації дозволило з’ясувати, що в цілому у 

2015 р. по підприємству ПрАТ “АДМ Іллічівськ” спостерігається зростання 

синергетичного ефекту організаційно-економічного механізму відносно 

2014 р. на 56721,43 тис. грн., за умови зростання витрати організаційно-

економічного механізму РІП у порівнянні з 2014 р. на 36394 тис. грн. або 30%, 

зниження податкового навантаження на РІП на 2439 тис. грн. або 49% 

відносно 2014 р. та зростання обсягу позик організаційно-економічного 

механізму РІП у порівнянні з 2014 р. на 217464 тис. грн., що свідчить про 

раціональність використання інвестиційних ресурсів, ефективність діяльності 

підприємства, про відшкодування підприємством завданих збитків довкіллю, 

ефективний процес організації інвестиційного проекту.  
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Таблиця 4 

Формування синергетичного ефекту організаційно-економічного механізму по 

підприємствах ПрАТ “АДМ Іллічівськ” та ПрАТ “МОЕЗ” за 2011-2015 рр. 
Назва показників 2011 2012 2013 2014 2015 

ПрАТ “АДМ Іллічівськ” 

ІСе – інвестиційний 

синергетичний ефект 

95129 68906 20957 4568 21341 

ЕнСе – економічний 

синергетичний ефект 

13517,06 14990,20 15033,82 15232,96 15282,09 

ЕкСе – екологічний 

синергетичний ефект 

10,22 9,56 11,47 10,10 11,80 

ОСе – організаційний 

синергетичний ефект 

117440,58 116722,45 146024,60 143480,05 481432,44 

ВОЕІР – витрати організаційно-

економічного механізму 

реалізації інвестиційного 

проекту 

65070 78866 79125 121478 157872 

ПНОЕІР – податкове 

навантаження на реалізацію 

інвестиційного проекту 

5034 3753 6019 4986 2547 

ПОЕІР – обсяг позик 

організаційно-економічного 

механізму реалізації 

інвестиційного проекту 

92777 64994 72915 60145 277609 

СЕОЕ – 

синергетичний ефект 

63215,86 53015,21 23967,90 -23317,90 80039,33 

ПрАТ “МОЕЗ” 

ІСе – інвестиційний 

синергетичний ефект 

1989 234 248 372 6390,17 

ЕнСе – економічний 

синергетичний ефект 

10169,19 11276,88 1567,86 1615,54 1762,30 

ЕкСе – екологічний 

синергетичний ефект 

10,78 13,53 18,38 61,17 56,52 

ОСе – організаційний 

синергетичний ефект 

120632,19 148243,17 178467,40 100385,73 194174,15 

ВОЕІР – витрати організаційно-

економічного механізму 

реалізації інвестиційного 

проекту 

256049 347657 345202 70266 162849 

ПНОЕІР – податкове 

навантаження на реалізацію 

інвестиційного проекту 

1368 1806 241 557 11502 

ПОЕІР – обсяг позик 

організаційно-економічного 

механізму реалізації 

інвестиційного проекту 

206055 104156 426056 20095 12904 

СЕОЕ – 

синергетичний ефект 

-

330670,83 

-

293851,42 

-

591197,36 

11516,43 15128,14 

Примітка: розраховано автором  

 

По підприємству ПрАТ “МОЕЗ” у 2015 р. спостерігається зростання 

синергетичного ефекту організаційно-економічного механізму з 11516,43 тис. 
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грн. у 2014 р. до 15128,14 тис. грн. у 2015 р., тобто частка зростання становила 

31%. В цілому у 2015 р. підприємство характеризується зростанням суми 

податкового навантаження на РІП відносно 2014 р на 10945 тис. грн., 

збільшенням витрат організаційно-економічного механізму РІП у порівнянні з 

2014 р. на 92583 тис. грн. Сформований синергетичний ефект по підприємству 

ПрАТ “МОЕЗ” у 2015 р. є доцільним, відповідає нормативному значенню та 

відображає ефективність впровадження інвестиційного проекту, можливість 

отримання очікуваного ефекту синергії. 

З метою управління організаційно-економічним механізмом реалізації 

інвестиційного проекту промислового підприємства запропоновано 

методичний підхід, який передбачає прогнозування ефективності шляхом 

розрахунку показників інвестиційного, економічного, екологічного, 

організаційного, фінансового ефектів від реалізації ІП. 

Кожен з перелічених ефектів інвестиційного проекту розраховується за 

допомогою групи показників, які дозволяють спрогнозувати очікуваний 

результат того чи іншого ефекту. До таких показників віднесено ті, які більш 

точно визначають розмір очікуваного ефекту інвестиційного проекту за умови 

використання організаційно-економічного механізму. 

Для визначення прогнозної суми економічного, фінансового, 

інвестиційного, організаційного, екологічного ефектів та оцінки ступеня 

впливу наведених показників на очікувані суми ефектів було застосовано 

регресійно-кореляційний аналіз. Регресійний аналіз дозволив оцінити вплив 

кожного із визначених показників на величину шуканого показника та 

врахувати значення наведених показників за декілька років.  

Для підвищення рівня достовірності розрахунків, які визначені із 

запропонованої групи, що найбільшою мірою впливають на величину 

шуканого показника, було здійснено кореляційний аналіз. 

Практичне застосування вищенаведених положень виконано на прикладі 

підприємств ПрАТ “Пологівський ОЕЗ” та ПрАТ “Вінницький олійножировий 

комбінат”, що дозволило спрогнозувати чистий прибуток від реалізації ІП. 

Для ПрАТ “Пологівський ОЕЗ” прогнозні дані мають вигляд формули (7): 

 

ЧП = 569,78 + 0,59ВК + 0,12ПП + (-11)ВР + 0,45ПК + 0,16ДЗ + (-0,45)КЗ 

+ 0,04ВОК + (-2,28)ДЗ + (-0,67)ПЗ+0,17СП,     (7) 

 

де, ЧП – чистий прибуток, тис. грн.; ВК – власний капітал підприємства, 

тис. грн.; ПП – прибуток від продажу продукції, тис. грн.; ВР – виручка від 

реалізації, тис. грн.; ПК – отримані позики підприємства, тис. грн.; ДЗ – 

дебіторська заборгованість, тис. грн.; КЗ – кредиторська заборгованість, тис. 

грн.; ВОК – власні оборотні кошти, тис. грн.; ДЗ –довгострокові зобов’язання, 

тис. грн.; ПЗ – поточні зобов’язання, тис. грн.; СП – собівартість реалізованої 

продукції, тис. грн. 
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Шляхом проведення кореляційного аналізу було уточнено регресійне 

рівняння з урахуванням впливу найбільш вагомих показників на величину 

фінансового ефекту, яке мало вигляд формули (8): 

 

ЧП = 569,78 + 0,12ПП + (-11)ВР +0,17СП.    (8) 

 

На підставі здійснених розрахунків та за результатами побудованого 

уточненого регресійного рівняння було спрогнозовано величину фінансового 

ефекту інвестиційного проекту у 2016 р. Відповідно, прогнозна сума шуканого 

показника у 2016 р. становитиме: ЧП = 569,78 + 0,12×449481 + (-11×2663399) 

+0,17×2213918=135106,54 тис. грн. У 2016 р. прогнозна величина чистого 

прибутку відносно 2015 р. збільшилася на 2728,54 тис. грн. або 2%. Таким 

чином, зростання проаналізованого показника у 2016 р. свідчить про 

підвищення фінансового ефекту інвестиційного проекту, доцільність 

впровадження проекту на підприємстві.  

Використання методичного підходу дозволило спрогнозувати по 

підприємству ПрАТ “Пологівський ОЕЗ” інвестиційний, економічний, 

екологічний, організаційний, фінансовий ефекти та з’ясувати, що 

спостерігається за всіма проаналізованими ефектами, окрім екологічного, 

зростання та відповідно реалізація інвестиційного проекту на підприємстві є 

привабливою, адже за 2015 р. підприємство було забезпечене інвестиційними 

ресурсами, мало високий рівень фінансової стабільності. При цьому 

розрахунок прогнозних значень шуканих величин дозволив спрогнозувати та 

оцінити ефективність організаційно-економічного механізму реалізації ІП, що 

сприятиме підвищенню дохідності проекту в майбутньому шляхом оцінки 

загроз і ризиків оточуючого середовища. 

По підприємству ПрАТ “Вінницький олійножировий комбінат” 

спостерігається зниження економічного інвестиційного ефекту, адже 

скоротився прогнозний розрахунок такого показника, як дохід. Встановлено, 

що фінансовий, організаційний, інвестиційний, екологічний ефекти у 2016 р. 

мали стрімке покращення. Варто зауважити, що за даних умов реалізація 

інвестиційного проекту є привабливою, оскільки підприємство є фінансово 

стійким, має високий рівень фінансової незалежності, а також інвестиційний 

проект є екологічно привабливим та сформовано ефективний організаційно-

економічний механізм реалізації проекту, але доцільно вжити заходів щодо 

економічного ефекту.  

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано нове вирішення наукової проблеми 
щодо розробки теоретико-методологічної та методико-прикладної бази 
реалізації інвестиційних проектів шляхом розвитку організаційно-
економічного механізму на промислових підприємствах. Результати 
дослідження дають можливість зробити такі висновки: 



26 

 

1. За сучасних умов існує чимало підходів до трактування сутності 
поняття інвестиційний проект, які відображені в працях зарубіжних та 
вітчизняних науковців. Було встановлено, що в запропонованих визначення не 
враховані особливості інвестиційного проекту для конкретної галузі, загрози, 
ризики оточуючого середовища, специфіка виробництва та функціональне 
призначення проекту, його роль. Тому систематизація і узагальнення 
дозволили надати авторське визначення сутності поняття “інвестиційний 
проект” як процесу розробки та прийняття управлінських і організаційних 
рішень, які визначають потребу в інвестиційних ресурсах та охоплює всі 
сфери діяльності підприємства і спрямований на досягнення цілей 
підприємства в довгостроковій перспективі за умов обмеженості ресурсів і 
існуючих загроз; 

2. Встановлено, що визначення характерних рис ІП, особливостей його 
впровадження на підприємстві з врахуванням переваг, можливих ризиків, 
життєздатності проекту, витрат, процесу розробки та реалізації проекту для 
промислових підприємств, оцінка впливу чинників інвестиційного ринку є 
можливою за умови врахування класифікаційних ознак інвестиційного 
проекту. Відповідно, розвинуто класифікацію інвестиційних проектів з 
урахуванням результативності проекту, ступеню фінансової стійкості, 
характеру окупності і ризику. Доповнена класифікація враховує специфіку, 
ознаки інвестиційних проектів на промислових підприємствах, переваги та 
недоліки кожної класифікаційної ознаки та дає змогу оцінити ефективність 
впровадження альтернативних проектів, вибрати оптимальний; обґрунтувати 
призначення, перелік учасників; вимоги, етапи, ризики інвестиційного 
проекту; розкриває сутність, роль інвестиційних проектів та перспективи 
вкладення коштів для інвесторів. 

3. Узагальнюючи існуючі точки зору вітчизняних та зарубіжних 
науковців щодо визначення поняття “управління інвестиційними проектами”, 
запропоновано авторське тлумачення даного поняття як організаційно-
економічного процесу, який пов'язаний з виконанням комплексу дій, методів 
спрямованих на реалізацію проекту шляхом вибору ефективних інвестиційних 
проектів з урахуванням ризиків оточуючого середовища, обмеженості 
ресурсів та тривалості дії кожного проекту з метою максимізації прибутку та 
мінімізації витрат. 

4. Встановлено, що впровадження проекту є успішним лише за умов 
розробки ефективної системи контролю за прийняттям управлінських рішень, 
наявності заходів захисту від загроз оточуючого середовища, врахування 
досвіду вже реалізованих інвестиційних проектів та їх систем моніторингу, що 
залежить від послідовності виконання етапів процесу управління 
інвестиційним проектом на підприємствах. Тому, доповнено та розширено 
етапи процесу управління інвестиційним проектом на підприємстві шляхом їх 
поділу на первинні, вторинні та функціональні етапи, які, в свою чергу, 
базуються на підетапах, що дає змогу спланувати та розподілити раціональну 
організацію управління інвестиційним проектом промислового підприємства. 
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5. З метою визначення перспектив розвитку промислових підприємств з 
урахуванням інвестиційного потенціалу, удосконалено механізм забезпечення 
розвитку інвестиційного потенціалу, який складається із сукупності елементів, 
методів управління за допомогою яких підвищується рівень інвестиційної 
активності шляхом врахування загроз, розробки заходів та способів протидії, 
оцінки інвестиційного досвіду партнерів, моніторингу виконання завдань 
інвестиційного проекту з метою досягнення поставлених цілей, забезпечення 
інвестиційного розвитку, налагодження інноваційного, трудового, 
фінансового, виробничого, споживчого, інфраструктурного потенціалу.  

6. Обґрунтовано, що ефективність розробки і використання 
організаційного-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів 
залежить від дії чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, які 
впливають на послідовність впровадження даного механізму та формують 
вагомий інструментарій впливу на отримання очікуваних результатів від 
реалізації проекту. Розвинуто класифікацію чинників шляхом розподілу їх на 
регульовані (маркетингові, інвестиційні, інноваційні, фінансові, технологічно-
виробничі , інформаційні, трудові, часові, захисні, організаційні, сировинні) та 
нерегульовані (економічні, політичні, правові, соціальні, інформаційні, 
технологічні, організаційні, екологічні) на підставі врахування оцінки 
можливостей і загроз, сильних та слабких сторін підприємства, особливостей 
та ознак реалізації інвестиційного проекту, ефективності та складових 
організаційно-економічного механізму. Запропонована класифікація дає змогу 
учасникам інвестиційного проекту своєчасно реагувати, розробляти заходити 
щодо уникнення можливих ризиків з метою забезпечення функціонування 
організаційно-економічного механізму ІП. 

7. Удосконалено організаційно-економічний механізм реалізації 
інвестиційних проектів на промислових підприємствах, який базується на 
виокремленні у ньому важелів управління (державні, податкові, правові, 
фінансові, інноваційно-інвестиційні) інструментів управління (організаційні, 
мотиваційні, економічні), підсистем управління (підсистема формування 
інвестиційної стратегії, управління реалізацією інвестиційних проектів, 
розробки організаційно-економічного механізму, управління виробничою, 
фінансовою діяльністю та персоналом, контролінгу, цільова підсистема, 
інформаційного забезпечення). Механізм є системою взаємопов’язаних 
елементів щодо управління інвестиційною діяльністю, передбачає здійснення 
заходів щодо організації, регулювання та планування розвитку інвестиційного 
проекту, що дозволяє налагодити та організувати процес розробки і 
впровадження ІП за умови підвищення рівню фінансової стабільності і 
ефективного управління ресурсами та інвестиційним потенціалом. 

8. Запропоновано методологію використання організаційно-
економічного механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому 
підприємстві, яка передбачає використання сімнадцяти етапів. Між етапами 
існують функціональні зв’язки, доцільно дотримання у зазначеній 
послідовності, що дозволить оцінити загрози інвестиційного ринку, 
формувати та контролювати механізм реалізації ІП, оцінювати дію чинників 
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внутрішнього та зовнішнього середовища, управляти інструментами 
підвищення ефективності реалізації ІП. 

9. Враховуючи проведені дослідження, автором доповнено принципи 
організаційно-економічного механізму, які на підставі визначення та взаємодії 
складових елементів, оцінки ефективності та особливостей формування 
механізму реалізації проекту поділено на первинні та вторинні. Запропоновані 
принципи забезпечують дотримання послідовності дій при формуванні 
організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту, що 
впливає на взаємодію складових елементів та гарантує підвищення 
ефективності механізму, забезпечує злагодженість, безперервність 
функціонування механізму, сприяє реалізації інвестиційного проекту з метою 
отримання соціально-економічного ефекту 

10. У 2015 р. зменшився обсяг коштів іноземних інвесторів у промислові 
підприємства Запорізького регіону відносно 2014 р. на 96967 тис. грн. (75%), 
скоротився обсяг капітальних інвестицій відносно 2014 р. на 608272 тис. грн. 
(11%), зменшення обсяг інвестицій в економіку регіону на 85 млн. дол. (7,6%) 
менше від 2014 р. 

Визначено, що відбулося зниження рівня інвестиційної активності 
підприємства ПрАТ “Креатив” за 2015 р.: обсяг капітальних інвестицій 
відносно 2014 р. зменшився на 223702 тис. грн. або 66%; обсяг збитку за 2014 
р. становив 4393223 тис. грн., за 2015 р. – 12205242 тис. грн.; сума 
довгострокових фінансових інвестицій скоротилася на 664055 тис. грн. або на 
67%; сума позикового капіталу зросла відносно 2014 р. на 9309073 тис. грн. 
або 90%; від’ємне значення власного капіталу за 2015 р. становило (-
18346677) тис. грн. Виконані дослідження дали змогу сформувати висновок про 
те, що проаналізовані підприємства харчової промисловості за 2015 р. мають всі 
підстави для підвищення рівня інвестиційної активності за умови своєчасного 
вжиття відповідних заходів щодо налагодження функціонування та розвитку, що 
сприятиме реалізації інвестиційних проектів.  

11. Розвинуто методологічний підхід до комплексної оцінки 
ефективності ІП на промислових підприємствах на засадах врахування 
можливостей проведення точного та якісного аналізу оцінки ефективності 
реалізації інвестиційного проекту, що базується на розрахунку показників 
економічної і фінансової ефективності інвестиційного проекту. Комплексна 
оцінка ефективності інвестиційного проекту у перспективі створює умови 
визначення переваг і недоліків участі інвесторів в проекті, обумовить 
підвищення рівня інвестиційної діяльності підприємства на підставі 
врахування ризиків оточуючого середовища та оцінки ефективності і 
доцільності реалізації ІП. 

12. Запропоновано модель реалізації інвестиційних проектів на підставі 
розвитку організаційно-економічного механізму, у межах якої виокремлено 
інвестиційну, економічну, організаційну складові. Параметри та показники 
оцінки кожної складової моделі інвестиційного проекту сприяють визначенню 
функціонального взаємозв’язку всіх складових моделі та їх чинників. Шляхом 
ранжування проектів за отриманими результатами відповідно до використаних 
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математичних методів, за допомогою інструментів, важелів, складових 
організаційно-економічного механізму обирається більш прибутковий 
інвестиційний проект. Встановлено, що відбувається реалізація інвестиційних 
проектів, які гарантовано забезпечать економічний, соціальний, інноваційний 
ефект та дозволять налагодити розвиток регіону і будуть привабливими для 
іноземних інвесторів. 

13. Розвинуто методологічний підхід до розвитку організаційно-
економічного механізму інвестиційних проектів на промислових 
підприємствах. В процесі апробації даного методологічного підходу який 
ґрунтується на розробці системи управління інвестиційними проектами та 
перерозподілу ІП за встановленими критеріями на засадах порівняння 
декількох інвестиційних проектів у визначеній послідовності, аналізу 
показників за якими здійснюється оцінка необхідності реалізації проекту, 
встановлення обмежень для інвестиційних проектів, побудови системи 
рівнянь для кожного інвестиційного проекту, визначення максимального та 
мінімального значення проекту, що ґрунтується на врахуванні залежності 
ефективності проекту від впливу чинників макро-, мікросередовища, 
визначення доцільності реалізації ІП по промисловим підприємствам 
ПрАТ “Креатив” та ПрАТ “Пологівський ОЕЗ”. 

14. Розроблено методичний підхід до оцінки синергетичного ефекту 
процесів розвитку організаційно-економічного механізму інвестиційних 
проектів на засадах визначення фінансового, інвестиційного, організаційного, 
економічного, екологічного та соціального синергетичного ефектів. Оцінка 
передбачає виконання визначеної послідовності дій щодо вибору параметрів 
синергетичного ефекту, оцінки показників кожного параметру, побудови 
системи рівнянь щодо визначення розміру складових синергетичного ефекту, 
припущення очікуваного синергетичного ефекту, формування синергетичного 
ефекту організаційно-економічного механізму, встановлення нормативних 
значень синергетичних ефектів. Апробація даного методичного підходу 
показала, що він дозволяє об’єднати важелі, механізми, інструменти, операції 
організаційно-економічного механізму, ресурси інвестиційного проекту з 
метою підвищення ефекту синергії. У перспективі використання методичного 
підходу дає змогу визначити очікуваний ефект від впровадження ІП, оцінити 
його ефективність. 

15. Запропоновано методичний підхід до управління організаційно-
економічним механізмом реалізації інвестиційного проекту промислового 
підприємства, який базується на визначенні ефективності організаційно-
економічного механізму у плановому періоді шляхом встановлення 
пріоритетності та вагомості впливу виокремленої групи показників на бажане 
значення. Знаходження прогнозного значення шуканої величини для кожного 
ефекту дозволяє оцінювати динаміку очікуваних інвестиційного, 
економічного, екологічного, організаційного, фінансового ефектів від 
реалізації проекту з метою підвищення дохідності проекту, порівняння 
декількох проектів, що дозволить підвищити прибутковість проекту в 
майбутньому. 
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АНОТАЦІЯ 

Крилова Д. В. Розвиток організаційно-економічного механізму 

реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Запорізький національний університет Міністерства 

освіти і науки України. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладної 

проблеми щодо реалізації інвестиційних проектів на промислових 

підприємствах на основі розвитку організаційно-економічного механізму. 

Набули подальшого розвитку класифікації інвестиційних проектів, чинників 

впливу на формування та функціонування організаційно-економічного 

механізму реалізації ІП, сутність поняття “управління інвестиційними 

проектами”, етапи процесу управління ІП на підприємстві, а також принципи 

організаційно-економічного механізму. Надано визначення сутності поняття 

“інвестиційний проект” та удосконалено механізм забезпечення розвитку 

інвестиційного потенціалу промислового підприємства, організаційно-

економічний механізм реалізації ІП на промислових підприємствах, 

методологію використання організаційно-економічного механізму реалізації 

ІП на промисловому підприємстві, методологічний підхід до комплексної 

оцінки ефективності ІП на промислових підприємствах. Розроблено модель 

реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку організаційно-

економічного механізму, яка ґрунтується на визначенні інвестиційної, 

економічної, організаційної складових інвестиційного проекту. Запропоновано 

методологічний підхід до розвитку організаційно-економічного механізму ІП 

на промислових підприємствах, який здійснюється на підставі удосконаленої 

системи управління інвестиційними проектами та враховує перерозподіл 

інвестиційних проектів за встановленими критеріями. Розроблено методичний 

підхід до оцінки синергетичного ефекту процесів розвитку організаційно-

економічного механізму ІП, суть якого полягає у визначенні фінансового, 

інвестиційного, організаційного, економічного, екологічного і соціального 

ефектів. Запропоновано методичний підхід до управління організаційно-

економічним механізмом реалізації ІП промислового підприємства, який 

передбачає прогнозування його ефективності.  

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційний проект, 

організаційно-економічний механізм, промислові підприємства, оцінка 

синергетичного ефекту, системи управління інвестиційними проектами, модель 

реалізації інвестиційних проектів, інвестиційний, економічний, екологічний, 

організаційний, фінансовий ефекти.  
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Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями  

(по видам экономической деятельности). – Запорожский национальный 

университет Министерства образования и науки Украины. – Запорожье, 2017. 

Диссертационная работа посвящена решению научно-прикладной 

проблемы по реализации инвестиционных проектов на промышленных 

предприятиях на основе развития организационно-экономического механизма. 

Сформирована классификация инвестиционных проектов, которая 

учитывает специфику, признаки инвестиционных проектов на промышленных 

предприятиях, преимущества и недостатки каждого классификационного 

признака, что дает возможность определить особенности внедрения проекта 

на предприятии с учетом возможных рисков, жизнеспособности проекта, 

затрат и позволяет оценить эффективность внедрения альтернативных 

проектов и выбрать оптимальный. Было дано определение “управление 

инвестиционными проектами” которое предложено рассматривать как 

организационно-экономический процесс, который связан с выполнением 

комплекса действий, методов, направленных на реализацию проекта путем 

выбора эффективных инвестиционных проектов. 

В процессе исследования дополнены этапы процесса управления 

инвестиционным проектом на предприятии, которые были разделены на 

первичные, вторичные и функциональные этапы, что позволяет осуществлять 

оценку эффективности и контроль за реализацией ИП на всех его этапах. 

Получила дальнейшего развития классификация факторов влияния на 

формирование и функционирование организационно-экономического 

механизма реализации ИП, которые разделены на регулируемые и 

нерегулируемые. На основании проведенного исследования, 

систематизированы и дополнены принципы организационно-экономического 

механизма. Выполненные исследования дали возможность предложить в 

дальнейшем рассматривать инвестиционный проект как процесс разработки и 

принятия управленческих и организационных решений, которые определяют 

потребность в инвестиционных ресурсах, охватывает все сферы деятельности 

предприятия и направлен на достижение целей предприятия. 

Развит механизм обеспечения развития инвестиционного потенциала 

промышленного предприятия, который является совокупностью методов, 

инструментов, информационного и правового сопровождения, базирующихся 

на принципах и функциях управления, что обеспечит стимулирование и 

мотивацию и, как следствие, активизацию инвестиционной деятельности. 

Предпосылкой повышения инвестиционной активности является 

разработка и внедрение организационно-экономического механизма 

реализации ИП. Поэтому усовершенствован организационно-экономический 
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механизм реализации ИП на промышленных предприятиях через выделение в 

нем организационных, мотивационных, экономических инструментов, 

рычагов управления и подсистем управления. 

Обоснована целесообразность применения методологии использования 

организационно-экономического механизма реализации ИП на 

промышленном предприятии. Анализ существующей теории и практики 

позволил усовершенствовать методологический подход к комплексной оценке 

эффективности ИП на промышленных предприятиях, который 

предусматривает осуществление качественного анализа оценки 

эффективности и привлекательности ИП для участников инвестиционного 

проекта через расчет показателей экономической и финансовой оценки 

эффективности ИП. 

Разработана модель реализации ИП на основе развития организационно-

экономического механизма, которая основывается на определении 

инвестиционной, экономической, организационной составляющих 

инвестиционного проекта и позволяет при помощи инструментов и рычагов 

учесть факторы инвестиционного проекта, составляющие элементы 

организационного механизма с целью выбора более эффективного ИП. 

Впервые разработан методологический подход к развитию 

организационно-экономического механизма ИП на промышленных 

предприятиях, осуществляется на основании: усовершенствованной системы 

управления ИП, которая является совокупностью взаимосвязанных этапов, 

обеспечивающих реализацию проекта; и учитывает перераспределение 

инвестиционных проектов по установленным критериям на основании 

определения максимального и минимального значения проекта, что позволяет 

определить целесообразность реализации ИП. 

С целью учета финансовых, инвестиционных, организационных, 

экономических, экологических и социальных эффектов деятельности 

промышленных предприятий, определения эффективности инвестиционного 

проекта в работе разработан методический подход к оценке синергетического 

эффекта процессов развития организационно-экономического механизма ИП. 

Предложен методический подход к управлению организационно-

экономическим механизмом реализации ИП промышленного предприятия, 

который предполагает прогнозирование его эффективности в плановом 

периоде на основании расчета показателей инвестиционного, экономического, 

экологического, организационного, финансового эффектов от реализации ИП 

с целью увеличения доходности инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционный 

проект, организационно-экономический механизм, промышленные 

предприятия, оценка синергетического эффекта, системы управления 

инвестиционными проектами, модель реализации инвестиционных проектов, 

инвестиционный, экономический, экологический, организационный, 

финансовый эффекты. 
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SUMMARY 

Krylova D.V. Development of organizational and economic mechanism 

for implementing investment projects in the industrial enterprises – On the 

rights of manuscript. 

The thesis for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.04 – 

economics and management of enterprises (by economic activity). – Zaporizhzhya 

National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Zaporizhzhya, 2017. 

The thesis is devoted to solving applied science problems in the implementation 

of investment projects in the industrial enterprises based on the organizational and 

economic mechanism. The classifications of investment projects, the influencing 

factors for formation and functioning of organizational and economic mechanism of 

investment project’s implementation, the essence of the “investment projects 

management” concept, stages of the investment projects management in the enterprise, 

and, principles of organizational and economic mechanism – have been further 

developed. The definition for the “investment project” concept was given, and the 

mechanism that provides the development of the investment potential of industrial 

enterprises, organizational and economic mechanism of investment projects realization 

in the industry, exploitation methodology of organizational and economic mechanism 

for investment projects implementing in industry, methodological approach to 

comprehensive evaluation of the investment projects in industrial enterprises – were 

improved. The model of investment project’s realization on the basis of organizational 

and economic mechanism has been developed, that is based on the definitions of 

investment, economic and organizational components of the investment project. A 

methodological approach to the development of organizational and economic 

mechanism of the investment projects in the industry was proposed, which is based on:  

improved investment projects management and consider a reallocation of investment 

projects by established criteria. The methodical approach to evaluation of the synergy 

development processes of organizational and economic mechanism of the investment 

projects has been designed, that means that the financial, investment, organizational, 

economic, environmental and social effects should be identified. The methodical 

approach to the management of the organizational and economic mechanism in the 

investment project’s realization in the industrial enterprise was proposed, that provides 

forecasting of its efficiency. 

Key words: investment, investment project, organizational and economic 

mechanism, industry, synergy, investment project management, the model of 

investment projects realization, investing, economic, environmental, organizational 

and financial effects.  
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