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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У трансформаційних умовах взаємодія економіки і

політики набуває вельми специфічних рис, які повинні
враховуватися міжнародними економічними партне'
рами кожної країни. У зв'язку з цим помітно зростає
реальна потреба у використанні апарату політичних
наук для виявлення та пояснення політичних чинників.
Сьогодні політична ситуація впливає на економічну
діяльність та її стабільність. Для того, щоб уникнути
несприятливих політичних рішень, дефіциту ресурсів та
ймовірності здійснення небажаних подій, необхідний
активний розвиток і використання нових підходів у
сфері моделювання політичного ризику.

На основі вивчення політичного ризику можна зро'
зуміти актуальні макроекономічні проблеми з точки
зору не лише внутрішнього стану країни, але і числен'
них зв'язків країни з міжнародною економікою в ціло'
му, що надає можливість комплексного аналізу з ура'
хуванням усіх аспектів національної економічної без'
пеки. Дані про оцінки політичних ризиків дозволяють
захистити зарубіжні активи компаній та урядів шляхом
прогнозування можливих загроз, що виникають у по'
літичному середовищі країни'реципієнта.
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Про важливість врахування впливу політичного ри'
зику на економічну діяльність свідчить те, що в даний
час більшість країн світу складають свої рейтинги та
розроблюють методики для його аналізу і оцінюван'
ня.

Ситуації, коли відсутній ризик в політиці, майже не
зустрічаються. Це є причиною того, що навіть ідеальні
на перший погляд рішення нерідко призводять до нега'
тивних наслідків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вчених, що вивчають взаємообумовленість
політичного ризику та політичної стабільності, сутність
та типи політичних ризиків, методологію визначення
останніх та стратегії управління ними можна виділити
Альгіна А. [1], Андрєєва О. [2], Андрійчука В. [3], Ано'
хина М. [4], Балакірєва О. [5], Вітлінського В. [6], Вой'
товича В. [7], Кальниша Ю. [8]

На жаль, Україна, яка знаходиться у зоні постійно'
го підвищення стану політичної ризикованості, має пе'
редусім імідж політично та економічно нестабільної
держави. Саме тому актуальним є розвиток методів ана'
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лізу та оцінювання політичного ризику, що є метою до'
слідження даної магістерської роботи.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблеми оцінювання,

управління та прогнозування політичного ризику в умо'
вах трансформаційної економіки країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливим питання сучасного етапу розвитку су'

спільства є його забезпечення економічною стабільні'
стю. Існує досить гостра проблема невідповідності між
існуючим і необхідним ступенем політичного ризику. Це
пов'язано, на сам перед, із зростанням нестабільності
урядового курсу стосовно бізнесу, інвестиційної та
інноваційної політики, зволіканням з раціональним ви'
рішенням нагальних питань на рівні законодавства або
непослідовністю рішень, конфліктністю між основними
гілками влади тощо.

В науці загальноприйнятим є визначення, що полі'
тичні ризики, це ймовірності небажаних наслідків мож'
ливих політичних та інших рішень, пов'язаних з політич'
ними подіями, здатними завдати той чи інший збиток їх
учасникам у реалізації їх інтересів. Однак, з точки зору
сприйняття політичного ризику інвестором, ймовірність
політичних змін, здатних негативно позначатися на
діяльності компанії — це не стільки сам ризик, скільки
його джерело, в той же час як ризик — ситуативна ха'
рактеристика діяльності в умовах невизначеності.

З точки зору економічної діяльності, політичний
ризик розуміють як ймовірність того, що державні чи
недержавні учасники негативно впливатимуть на веден'
ня бізнесу в країні через нестабільність режиму або пря'
мо чи непрямо втручатимуться в його роботу. Політич'
ний ризик може бути визначений як комплекс внутріш'
ньодержавних та міжнародних, конфліктних та інтег'
раційних подій і процесів, котрі можуть (або не можуть)
привести до змін в урядовій політиці всередині країни
або в інших країнах, що може вилитися в несприятливі
умови або ж додаткові можливості для фірми.

У даний час жодна сфера життя суспільства не може
обійтися без прогнозів як засобу пізнання майбутньо'
го. Особливо важливе значення мають прогнози со'
ціально'економічного розвитку суспільства, обгрунту'
вання основних напрямків економічної політики, перед'
бачення наслідків прийнятих рішень. Соціально'еконо'
мічне прогнозування є одним з вирішальних наукових
факторів формування стратегії і тактики суспільного
розвитку.

Процес пізнання економічної реальності вимагає
побудови економетричних моделей, причому кожна
економетрична модель виходить з певної економічної
закономірності, яку необхідно економічно сформулю'
вати і кількісно визначити на основі статистичних да'
них.

Ефективним інструментом аналізу тенденцій та про'
гнозування перспектив економічного росту являються
економетричні методи та моделі. Економетрія базуєть'
ся на вивченні взаємодії різних економічних процесів і
показників та відображення цієї взаємодії у формалі'
зованому виді і побудові моделей. Особливо ефективно
використання економетрії при вивченні динаміки і тен'
денцій розвитку економіки, виявлення впливу найваж'
ливіших факторів на кінцеві результати.

В останні роки суттєво зросла увага до створення
та використання економетричних моделей для економ'
ічного прогнозування. Вважається, що найбільш ефек'
тивним напрямом примінення економетрії для прогно'
зування є багаторівневий підхід, коли система моделей
як би копіює систему управління.

За межами моделей завжди залишається ряд невра'
хованих факторів, а тому одержані результати являють'
ся наближеними; ні одна модель не може замінити твор'
чої особи і описати безліч неформальних умов.

Економетричні моделі являють собою системи рег'
ресійних рівнянь і тотожностей, кожне із яких викори'
стовується для визначення одного показника, що до'
сліджується. При цьому показники, які виступають в
одних рівняннях в якості змінних, в других використо'
вуються в якості аргументу, який впливає на значення
решти змінних. У більш вузькому значенні економетрич'
ними моделями вважаються системи рівнянь, котрі вра'
ховують імовірний характер економічних процесів.
Звідси випливає, що рівняння економетричної моделі
містять також і випадкові змінні, а її параметри вста'
новлюються статистично на основі часових рядів або
других, наприклад, вибіркових даних.

Економетричні моделі в їх класичному виді відно'
сяться до без критеріальних моделей. Вони виступають
в якості гнучкого і ефективного інструменту прогнозу'
вання економічних тенденцій. На основі економетрич'
них моделей можна прогнозувати як характеристики
еволюційного розвитку, так і параметри стрибків.

Економетричні моделі легко реалізуються на ЕОМ.
На відміну від інших моделей, ці моделі будуються на
основі статистичної інформації часових рядів і не вима'
гають затрат на відміну від моделей структурних (мо'
делі міжгалузевого балансу) на розрахунок на перспек'
тиву різних нормативних показників (наприклад, ко'
ефіцієнтів прямих матеріальних витрат). В останній час
поряд з експертними оцінками для оцінки політичного
ризику стали застосовувати економетричне моделюван'
ня, яке вважається одним з найбільш ефективних ме'
тодів аналізу в економіці. Активно використовуються
на практиці економетричні моделі PSSI (Political System
Stability Index), Ecological Approach, Euromoney.

Економетричні моделі також використовуються для
дослідження внутріполітичної нестабільності в регіо'
нах, у країні в цілому та в інших державах як ключового
фактору політичного ризику. При цьому в аналітичних
розробках, в першу чергу, враховуються фактори як
діяльність політичних, їх потенціал, соціальну орієнта'
цію, істинні цілі та зовнішня мотивація в роботі. Все це
стосується організації дослідження ризиків в умовах
загальної політичної нестабільності.

Моделювання політичного ризику визначає основні
напрями розвитку політики, відображає сукупність
зовнішніх і внутрішніх зв'язків, залежностей між різно'
манітними сферами політичного та економічного жит'
тя. Ґрунтується воно на принципах альтернативності,
системності, безперервності, верифікації. Під час моде'
лювання враховують не тільки конкретну ситуацію в
країні, а й історичний досвід та ментальність населен'
ня. Структурно моделювання складається з конструю'
вання моделі на основі попереднього вивчення об'єкта,
з'ясування його істотних характеристик, експеримен'
тального і теоретичного аналізу моделі, зіставлення
результатів з даними об'єкта, коригування моделі.

Для аналізу економічної та політичної стабільності
доцільно розглядати основні критерії оцінки країни
комплексно. Для виконання цієї мети підходить інстру'
ментарій економетричної моделі.

Політичний ризик — один із факторів економічної
нестабільності, але, щоб прогнозувати його ступінь та
управляти їм, необхідно розглядати його взаємозв'язок
з іншими чинниками, які мають вплив на економіку краї'
ни. Наприклад, зовнішній борг країни, валовий
внутрішній продукт, платіжний баланс, кількість інвес'
тицій, індекс інфляції і т.д.

Важливим завданням для України сьогодні є вибір
оптимальної моделі розвитку, адекватної геополітичної
стратегії й такої системи національної безпеки, які б
забезпечили її виживання як суверенної країни, повно'
цінного суб'єкта міжнародних відносин.

Для точності результатів необхідно врахувати низ'
ку факторів при моделюванні політичного ризику.
Отже, аналіз політичного ризику має певні особли'
вості:
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— політична традиція, недосконалість демократич'
них інститутів і переломний момент історичного розвит'
ку зумовлюють значну роль особистісного фактора,
який необхідно проаналізувати при оцінюванні політич'
ного ризику;

— істотним фактором невизначеності є наявність
безлічі різнотипних політико'територіальних утворень,
що мають різний економічний потенціал, неоднорідний
національний склад й історичні, політичні, культурні та
релігійні традиції. Регіональні конфлікти прямо впли'
вають на загальну політичну обстановку і опосередко'
вано на ситуацію в інших регіонах, оскільки розв'язан'
ня регіональних проблем вимагає додаткових субсидій,
що призводить до зростання дефіциту загальнодержав'
ного бюджету, змін у податковому законодавстві, ско'
рочення соціальних витрат (а отже, зростання соціаль'
ної напруженості), збільшення розміру державного
боргу, коливання відсоткових ставок і валютного кур'
су, тобто погіршення політичного й інвестиційного
клімату в країні. Для адекватного аналізу політичного
ризику необхідне проведення докладних досліджень
окремих регіонів (або груп регіонів), включення регіо'
нальних індикаторів у загальну схему оцінки ризику
країни.

Визначення моделей розвитку України передбачає
врахування відповідних чинників і обрання методики
підходу до самого процесу моделювання. Побудована
модель відображає політичну нестабільність як певне
явище політичного життя визначеної країни, що харак'
теризується широким застосуванням насильства проти
уряду у вигляді змов, державних переворотів, грома'
дянських війн, міжнаціональних конфліктів тощо. При
цьому розрізняють нестабільність у правлячій верхівці,
пов'язану з боротьбою за владу, і соціальну не'
стабільність, що виникає внаслідок активної діяльності
опозиційних соціально'політичних сил.

ВИСНОВКИ
Отже, безліч існуючих методів та моделей доводять

лише складність і багатовимірність проблематики теорії
і практики аналізу та оцінки політичних ризиків. Кожен
з підходів має певні переваги та недоліки. Зокрема, екс'
пертні системи критикують за те, що в них не завжди
чітко простежуються причинно'наслідкові зв'язки.
Інтегровані моделі вимагають значних ресурсних витрат
(людські, фінансові та часові) і є географічно обмеже'
ними. Проте економетричні моделі часто'густо виявля'
ють критичну залежність щодо забезпечення поточни'
ми джерелами інформації більшості незалежних
змінних, необхідних для аналізу.
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