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"Джерела фінансового забезпечення реалізації регіональних
інвестиційних проектів"
Інвестиційна реформа в Україні передбачає реалізацію національних
та регіональних проектів. Більшість національних проектів на сьогодні
перебувають на початкових етапах реалізації.
Розробка та реалізація відповідних проектів різного масштабу може
забезпечити розвиток регіону через формування провідних кластерів.
Формування кластера є складним процесом, тривалість та інші
особливості якого визначаються конкретною сферою економічної діяльності,
складом майбутніх учасників кластера, рівнем їх активності з налагодження співпраці.
Концентрація харчової галузі та пріоритетність розвитку сільського
господарства формує передумови для створення кластера підприємств,
що здійснюють переробку м'яса та молока, з метою фінансового
забезпечення інвестиційного проекту "Село майбутнього".
На основі аналізу наявних підходів до прийняття інвестиційних
рішень автором розроблено алгоритм прийняття рішення щодо участі
суб'єкта господарювання, який має намір увійти до складу кластера, у
реалізації інвестиційного проекту.
Коли рішення про участь у реалізації проекту підприємствомучасником кластера прийняте, то розпочинається процес акумуляції
ресурсів для його фінансового забезпечення.
Фінансування проекту "Село майбутнього" здійснюється за рахунок
коштів приватних інвесторів та державної підтримки. Обсяг інвестицій,
що залучається для його реалізації, складає 1 146,8 млн грн.
Серед суб'єктів господарювання Північно-Східного економічного
регіону найбільш зацікавленими в реалізації проекту "Село майбутнього"
можуть стати підприємства, що здійснюють переробку м'яса та молока.
До основних джерел власних інвестиційних ресурсів підприємств,
що потенційно будуть використані для реалізації інвестиційного проекту,
належить нерозподілений прибуток.
Аналіз виявив значний інвестиційний потенціал підприємств, що
здійснюють переробку м'яса та молока у Північно-Східному економічному
регіоні.

Здійснення інвестицій за рахунок власного капіталу суб'єктів
господарювання є одним з ефективних інструментів фінансового
забезпечення, оскільки не потребує високої плати за користування та
додаткових гарантій з боку держави.
Фінансове забезпечення інвестиційного проекту із застосуванням
кластерного механізму є ефективним методом його реалізації.
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