ЕКОНОМІЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОЕКТНОГО БІЗНЕСПАРТНЕРСТВА У ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ МАЛИМИ
ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Щербакова І.Б.
Одеський національний політехнічний університет
Застосування економічних та
партнерства обумовлює врахування:

організаційних

інструментів

проектного бізнес-

 особливості малих промислових підприємств: нестача кваліфікованого персоналу
висуває вимоги до нескладності та простоти застосування інструментів;
 тематично-цільова орієнтованість проектів, яка обумовлена особливостями та
обмеженнями малих промислових підприємств та визначає моноспрямованість проекту
(одноцільову), що в свою чергу спрощує вимоги до використовуваного інструментарію. З
іншого боку, неможливість реалізації в рамках мультіпроектів всіх монопроектів визначає
існування потенційних для реалізації декілька монопроектів, що потребує від інструментарію
такої властивості як швидкість прорахунку;
 можливість реалізації проекту в рамках проектного бізнес-партнерства. Виходячи
із низки об’єктивних факторів: технічних, технологічних, логістичних, комунікаційних,
економічних, організаційних, юридичних, які визначаються індивідуально для кожного
підприємства та обґрунтовують можливість використання проекту як засобу залучення
інвестицій в рамках проектного бізнес-партнерства;
Спираючись на авторську докладну концептуальну модель проектного бізнеспартнерства [1] та врахування наданих вище особливостей, зазначимо основні блоки
економічних та організаційних інструментів процесу залучення інвестицій малими
промисловими підприємствами (рис. 1).
Як бачимо з рис.1, кожний етап процесу залучення інвестицій характеризується
застосуванням відповідного одного з шести блоків (наборів) економічних та організаційних
інструментів.
Спираючись на вище освітлені аспекти визначення та застосування інструментів
проектного бізнес-партнерства в розрізі етапів процесу залучення інвестицій малими
промисловими підприємствами сформуємо загальну схему пропонованих економічних та
організаційних інструментів (рис. 2). Застосування пропонованих економічних та
організаційних інструментів проектного бізнес-партнерства в процесі залучення інвестицій
малими промисловими підприємствами сприяє:
 забезпеченню підприємствами необхідного обсягу інвестування проектів;
 зменшенню витрат на залучення інвестицій;
 повному або частковому вирішенню проблеми нестачі джерел та ресурсів ддля
фінансування розвитку підприємства;
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 зменшенню витрат на реалізацію проектів;
 підвищенню імовірності реалізації проектів з низьким рівнем прибутковості;
 підвищенню завантаження виробничих потужностей підприємства;
 інтеграційним процесам в промисловості;
 підвищенню конкурентоспроможності малих промислових підприємств;
 нарощуванню корисного підприємницького досвіду у напрямку пошуку джерел
інвестування та їх залучення;
 підвищенню професіоналізму персоналу.

Економічні інструменти
проектного бізнеспартнерства

Процес залучення інвестицій
малими промисловими
підприємствами

Організаційні
інструменти проектного
бізнес-партнерства

БЛОК 1

Визначення цілей, ресурсів та
обмежень підприємства

БЛОК 1

БЛОК 2

Розробка проекту
бізнес-партнерства

БЛОК 2

БЛОК 3

Визначення інтересів
прогнозних
підприємств-партнерів

БЛОК 3

БЛОК 4

Пошук та визначення
підприємств-партнерів

БЛОК 4

БЛОК 5

Визначення особливостей форм
взаємодії партнерів в проектах
бізнес-партнерства

БЛОК 5

БЛОК 6

Угода проектного
бізнес-партнерства

БЛОК 6

Рисунок 1 – Блоки економічних та організаційних інструментів проектного бізнеспартнерства у процесі залучення інвестицій малими промисловими підприємствами
(джерело: власна розробка)
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Інструменти нормативно-правового
забезпечення
– законодавчі акти і нормативні
документи;
– екологічні стандарти та норми;
– податкове законодавство;
– необхідні дозволи на роботу та
ліцензії;
– юридично-правові форми
співпраці.

Інструменти
інформаційного
забезпечення

Інструменти забезпечення
управління та контролю за
виконанням

Інструменти взаємодії та виконання

 організаційна структура;
 посадові інструкції;
 відповідальні особи;
 комп’ютери, оргтехніка, засоби
комунікації;
 програмне забезпечення;
 послуги сторонніх організацій.

 інтернет-ресурси;
 відкриті інновації;
 власні бази даних;
 інформаційні
послуги.








організаційна структура;
посадові інструкції;
відповідальні особи;
аудит;
програмне забезпечення;
перевірки.

Організаційні
ІНСТРУМЕНТИ ПРОЕКТНОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Економічні

Інструменти напрямів
цілей, ресурсів та
обмежень
– фінансового;
– маркетингового;
– виробничого;
– кадрового;
– адміністративного.

Інструменти
розробки
проекту бізнеспартнерства
– особливості
проекту;
– інвестиційної
привабливості
проекту.

Інструменти напрямів
цілей та інтересів
бізнес-партнерів

Інструменти пошуку
та визначення
підприємств-партнерів

– економічного;
– маркетингового;
– виробничого;
– підприємницького;
– адміністративного;
– інвестиційного.

– прогнозних;
– потенційних;
– реальних.

Інструменти форм
взаємодії в
проектнім бізнеспартнерстві
– фінансової;
– юридичної;
– конкурентної;
– інформаційної;
– контролюючої.

Інструменти угоди
проектного бізнеспартнерства
– визначення
вартості оформлення
угоди;
– інші інструменти
проектного бізнеспартнерства.

Рисунок 2 – Економічні та організаційні інструменти проектного бізнес-партнерства у процесі залучення інвестицій малими
промисловими підприємствами (джерело: власна розробка з врахуванням доробку [2-6])
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Відтак, підводячи підсумки щодо секторальної інноваційної активності промислових
підприємств, можна зазначити, що запропоновані економічні та організаційні інструменти
проектного бізнес-партнерства зазначають свою ефективність у процесі залучення інвестицій
та як частина його механізму. Водночас, останнє обумовлює потребу розроблення
відповідного методичний інструментарій оцінювання доцільності та ефективності залучення
інвестицій малими промисловими підприємствами.
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