Висновки. Підсумовуючи вище сказане, зазначимо, що застосування
такої системи поточного контролювання зовнішньоекономічної діяльності
забезпечить здійснення найбільш раціонального контролювання,оскільки
чітко виокремлено усі складові елементи системи, взаємодія яких підсилює
вплив кожного елемента системи. Крім того, окреслено учасників поточного
контролювання зовнішньоекономічної діяльності, що оптимізує здійснення
процесу контролювання.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНІЦІАЛІЗАЦІЄЮ
ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ 1
В статті проаналізовано головні чинники впливу на процеси ініціалізації інноваційних проектів і
програм (ІПП) створення виробничо-переробних комплексів і кооперативів (ВПК) на окремих
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сільських територіях. На підставі аналізу можливих проблем в процесах ініціалізації
інноваційних проектів і програм розвитку агропромислових підприємств в умовах дії значних
ризиків сільськогосподарського та переробного виробництва, запропоновано методологічні
підходи до управління чинниками ініціалізації ІПП впровадження ВПК з метою забезпечення
сталого розвитку сільських громад та їх прилеглих територій.
Ключові слова: інноваційний проект, методологія управління, чинник, ініціалізація,
виробничо-переробний комплекс.

Вступ. Важливим новаційним напрямом підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва, вважаємо впровадження його
завершеного циклу: від вирощування до максимально безвідходної переробки
сировини, адже товарна продукція ціниться значно дорожче. Власне з цією
метою ініціюються проекти створення на матеріально-технічній та ресурсній
базі сучасних сільськогосподарських підприємств (СГП) виробничопереробних комплексів і кооперативів (ВПК), тобто агропромислових
підприємств. Тому, розробка і вдосконалення діючих методичних положень
управління ініціалізацією інноваційних проектів і програм (ІПП) утворення
ВПК є актуальним, на наше переконання, як для практики проектного
менеджменту, так для теоретичного розвитку управлінської науки.
Аналіз основних досягнень і літератури. Подальшому розвитку
методологічних основ управління інноваційними проектами і програмами
присвятили свої дослідження багато відомих вчених [1-4]. В них ґрунтовно
розкриті теоретичні положення, що стосуються процесів ініціалізації проектів
і програм в різних сферах суспільної діяльності. Потрібно відмітити успішне
практичне спрямування теоретичних розробок цілого ряду українських
науковців [6-9], в тому числі й для сільськогосподарського виробництва [10].
Ними розробляються нові та вдосконалюються існуючі методи і моделі
управління проектами, програмами, та портфелями проектів і програм, що
направлені на підвищення ефективності виробництва. Проте питання
ініціалізації ІПП в аналізованих працях досліджені ще в недостатній мірі.
Нами вивчається проблематика ініціалізації ІПП створення ВПК [11, 12]
для обґрунтування методології управління цими процесами в таких проектах.
Існуючі теоретичні положення щодо управління процесами ініціалізації ІПП в
аграрному виробництві, на нашу думку, потребують подальших досліджень.
Мета дослідження, постановка задачі. Мета даного дослідження
полягає в розробленні методологічних підходів до управління чинниками
ініціалізації інноваційних проектів створення виробничо-переробних
комплексів і кооперативів.
Для досягнення цієї мети необхідно проаналізувати можливі проблеми
та чинники впливу на процеси ініціалізації ІПП розвитку ВПК на
матеріально-технічній та ресурсній базі діючих СГП або на окремих
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сільських територіях для сталого розвитку місцевих громад і населених
пунктів.
Матеріали досліджень. Кожен проект ініціюється для задоволення
якоїсь суспільної потреби: комерційної пропозиції або бізнесзадуму
індивідуума чи окремої групи людей, або ж скерований на вирішення певної
проблеми на окремій адміністративно-господарській території чи в державі
загалом (рис.).
Те, чого досягають в результаті реалізації кожного проекту (програми) є
отримуваним продуктом [12], який своїми властивостями забезпечує
досягнення бажаного у проекті (програмі) результату.

Рис. 1 – Модель початку ініціалізації інноваційних проектів і програм.

Результати досліджень. Кожен проект чи програма розпочинається з
ідеї, виходячи із необхідності розв’язати насущну соціально-економічну
проблему (ПСЕ) або реалізувати господарсько-комерційний задум (ЗГК). На
цей процес активно впливає певним чином проектне середовище НПС: як
позитивно, так і негативно. Отже, ініціалізація проекту (програми) в умовах
невизначеності (ІІПП) є функцією трьох величин, що є var:
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І ІПП  f ( ПСЕ ; ЗГК ; Н ПС )

(1)

Щоб зрозуміти механізм зародження й розвитку ідеї ІПП (назвемо цей
частковий процес – стартом ініціалізації (СтІн)), проаналізуємо головні
можливі проблеми в процесах ініціалізації складних ІПП в умовах значної
невизначеності на прикладі ініціалізації проектів створення ВПК.
1. Зародження (виникнення) ідеї проекту (програми).
Генераторами ідеї інноваційних проектів (програм) створення ВПК
можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які безпосередньо в цьому
зацікавлені та, як правило, будуть користувачами майбутнього продукту
таких ІПП, наприклад, керівництво аграрних чи харчових (переробних)
підприємств, інвестори або органи державного управління на місцях. Відтак
існує проблема в появі такого «генератора ідеї» на певній сільській території
та його мотивації у цьому. Зародження ідеї проекту в процесах ініціалізації
має надзвичайно важливе значення для його життєздатності, а мотивація в
ініціюванні та впровадженні повинна бути домінантною, оскільки без цього
проект не зможе досягнути успіху.
2. Ідентифікація продукту проекту (програми), привабливість цього
продукту та його ефективність.
Продукт кожного проекту чи програми характерний своїми
властивостями: кількісними і якісними [12]. Оскільки кожен проект
(програма) є унікальними за своїм характером, тому й унікальними є і
властивості їх продукту: як за своїми кількісними значеннями, так і за
якісними наслідками використання. Проте, властивості продукту ІПП чинять
зворотний вплив на всі групи процесів управління ними [11], в тому числі, на
процеси ініціалізації, а найперше на СтІн.
Проблема полягає в об’єктивності та достовірності оцінки отримуваних
з проектом (програмою) саме тих результатів, яких очікують всі зацікавлені
учасники, або навіть і в перевищенні їх. Отже, надзвичайно важливо для
часткового процесу СтІн інноваційних проектів (програм) ідентифікувати всі
їхні переваги і недоліки, можливі ризики та втрати. Для цього виконують
проектний аналіз під час якого розробляють концепцію проекту, виконують
техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) й бізнес-планування, готують
незалежними експертами відповідні висновки за результатами їх оцінки.
3. Ухвалення рішення про початок ініціалізації проекту (програми).
Прийняття рішення щодо початку часткового процесу СтІн проекту
створення ВПК на базі СГП, як агропромислового підприємства повного
циклу виробництва. Проте, вважаємо, що лише позитивний результат ТЕО
життєздатності такого агропромислового утворення може дати старт процесу
ініціалізації ІПП, що триває в три стадії: 1) означення кількісних і якісних
властивостей продукту після наближеної ідентифікації ідеї та змісту
інноваційного проекту (програми); 2) попередня кількісна оцінка
властивостей продукту після уточнення концепції та конфігурації ІПП; 3)
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чітка кваліфікація очікуваних властивостей створюваного продукту, повне
його розуміння та усвідомлення для досягнення очікуваного результату.
На підставі проведеного аналізу можливих проблем в процесах
ініціалізації ІПП, окреслимо чинники впливу на часткові процеси СтІн:
- чітка ідентифікованість властивостей продукту проекту (програми)
створення ВПК для здійснення повного циклу виробництва, що задовольняє
всіх зацікавлених учасників ІПП (ВПІПП);
- внутрішня переконаність особистості, яка відповідає за прийняття
рішення щодо СтІн, в отриманні позитивного ефекту після впровадження ІПП
створення ВПК (ПЕІПП);
- наявність вільного капіталу або можливість отримання кредиту
(залучення інвестицій) на прийнятних умовах та в необхідному розмірі
(ККІПП);
- компетентність, вмотивованість і воля (ділові якості) особистості, яка
ухвалює рішення про початок ініціалізації проекту (програми) (ЯОІПП).
Вплив цих чинників на ініціалізацію інноваційних проектів і програм,
тобто розвиток ідеї ІПП, представимо у виді функції:
І ІПП  f ( ВП ІПП ; ПЕІПП ; КК ІПП ; ЯОІПП )

(2)

Прирівнявши праві частини виразів (1) і (2), отримаємо:
f ( ПСЕ ; ЗГК ; Н ПС )  f ( ВП ІПП ; ПЕІПП ; КК ІПП ; ЯОІПП )

(3)

Висновки. Управління ініціалізацією ІПП впровадження ВПК з метою
забезпечення сталого розвитку сільських громад та прилеглих територій в
умовах дії значних ризиків сільськогосподарського та переробного
виробництва полягає в забезпеченні одночасного сприятливого поєднання і
комплексної взаємодії чинників, що зазначені у виразі (3). Врахування
означених проблем та оцінка впливу чинників зародження процесів
ініціалізації інноваційних проектів і програм розвитку агропромислових
підприємств необхідні в розробленні методології та інструментарію для
ефективного управління цими процесами.
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