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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основною проблемою, яка супроводжує розвиток інве"

стиційно"інноваційної діяльності протягом всіх років неза"
лежності України, є нестача капітальних вкладень в дану
сферу. Великі ризики та недорозвинутий фінансовий сек"
тор, призвели до того, що фінансові посередники пропону"
ють капітальні ресурси за надзвичайно високими відсотко"
вими ставками. Такі ставки не є прийнятними для іннова"
ційних підприємств, адже переважна більшість їх проектів
розраховані на реалізацію протягом декількох років. Період
окупності даних підприємств також є довготривалим, а тому
здебільшого кредити що пропонуються банками, є неприй"
нятними для інвестиційно"інноваційних підприємств. Все це
створює ситуацію, в якій державне втручання є просто не"
обхідним.

Одним із досить дієвих інструментів активізації інвес"
тиційно"інноваційної діяльності в розвинутих країнах є дер"
жавні гарантії. Аналізуючи можливості позитивного впли"
ву державних гарантій на активізацію інвестиційних про"
цесів, насамперед, слід розглянути підходи до визначення
оптимального розміру та обгрунтованості їх надання для
реалізації певних проектів. Адже неефективне використан"
ня інструменту держаного регулювання негативно впливає
на стан державного боргу, що в кінцевому підсумку, впли"
ває і на всю економіку. Всі ці питання та наявність значного
пласту невирішених проблем зумовили необхідність дослі"
дження даної тематики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика стимулювання інвестиційно"інновацій"

ної галузі з використанням інструменту держаного гаран"
тування, розглядається у роботах як вітчизняних, так і за"
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рубіжних науковців. Серед вітчизняних науковців, такі пи"
тання вивчали: Васильєва Т.А., Захарченко В.І., Козик В.В.,
Кузнєцова А.Я., Трапєзніков В.А., Сазонець І.Л., Хобта В.М.,
та інші. Присвячували даним питанням дослідження і вчені
близького зарубіжжя, зокрема: Грудякова О.С., Дороні"
на Н.Г., Іванова Н.І., Лудінова Ю.В., Савенкова О.В., Теп"
лова Т.В. та інші.

Попри дослідження науковцями окремих проблем по"
в'язаних з ефективністю та обгрунтованістю використання
інструменту державного регулювання, деякі питання зали"
шились поза їх увагою, зокрема: визначення доцільності на"
дання державних гарантій під певні інвестиційно"інноваційні
проекти; розробка підходів що дозволили б визначити
доцільність, чи не доцільність використання даного інстру"
менту для певного проекту; побудова механізму оцінки
ефективності надання державної гарантії інвестиційно"
інноваційним підприємствам тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявити прогалини у існуючому на сьо"

годні механізми надання держаних гарантій та запропону"
вати підходи щодо оптимізації обсягів надання державних
гарантій під інвестиційно"інноваційну діяльність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження питання оптимізації обсягів надання держав"

них гарантій, напряму пов'язане з дією ринкових механізмі і,
на нашу думку, повинне розглядатись у 2"х аспектах:

1) необхідності і доцільності надання державних га"
рантій на певному етапі розвитку економіки;

2) дослідження оцінки доцільності надання державних
гарантій певного проекту.
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Щодо першого аспекту, то в сучасних умовах глибинної
суспільно"економічної кризи, відмова від надання держав"
них гарантій є обгрунтованою, адже наданні нові державні
гарантії можуть стати додатковим тягарем для і без того, нез"
балансованого державного бюджету. Проте, за умови стабі"
лізації ситуації і відновлення економічного зростання, меха"
нізми використання державних гарантій мають бути віднов"
лення. Це пов'язано з тим, що протягом багатьох років на кре"
дитному ринку існують структурні дисбаланси, які негатив"
но вливають на розвиток пріоритетних галузей економіки, в
тому числі, інвестиційно"інноваційної сфери.

Розглядаючи проблематику оптимізації обсягів наданих
державних гарантій у другому аспекті, на нашу думку, слід
запропонувати новітній підхід до процесу відбору потен"
ційних інноваційних проектів, для реалізації яких можуть
бути наданні державні гарантії.

Реалізація такого роду проектів не лише буде сприяти
розвитку інвестиційно"інноваційної сфери, але й у випадку
їх ефективної реалізації впливатиме на зростання ВВП, який
потім, у тому числі, розподіляється і між сторонами, що
приймали участь у його реалізації (державою, фінансови"
ми посередниками, самою компанією, тощо) [1, c. 210].

Всі інвестиційно"інноваційні проекти, які претендують на
отримання коштів під державні гарантії, можна поділити на:
комерційні проекти, соціальні проекти та проекти, що мають
народногосподарське значення. Незважаючи на різноспрямо"
ваність кожного з зазначених видів проектів, на нашу думку,
алгоритм оцінки потенційної ефективності інвестиційно"інно"
ваційної проектів"претендентів на отримання кредитів під дер"
жавні гарантії, має бути єдиним для всіх.

Всі інвестиційно"інноваційні проекти, які намагаються
отримати кошти під державні гарантії, на нашу думку, мають
проходити два етапи оцінки. Поряд з цим, кожен з трьох видів
проектів, що були нами виокремленні раніше (комерційні, соц"
іальні та проекти, що мають народногосподарське значення)
проходять ці етапи паралельно, але з різною кількістю кроків.

З блок"схеми, зображеної на ри"
сунку 1. видно, що на першому етапі
розраховуються показники ефектив"
ності проекту в цілому. Ціль даного
етапу полягає в тому, щоб отримати
агреговану економічну оцінку інвес"
тиційно"інноваційного проекту та
створити умови необхідні для подаль"
шого пошуку кредитора. Спочатку, на
першому етапі, оцінюється суспільна
значимість проекту, яка дозволяє
потім поділити їх за ознаками комер"
ційної, соціальної та народногоспо"
дарської значущості.

Для комерційних інвестиційно"
інноваційних проектів, на першому
етапі, оцінюється комерційна ефек"
тивність. Показники комерційної ефек"
тивності передбачають розрахунок
наслідків від реалізації проекту для
його учасників. Якщо такі розрахунки
дають підстави зробити позитивний
висновок, щодо доцільності реалізації
проекту, то наступним кроком є оцін"
ка ризиків проекту. Проект, що має
прийнятний рівень ризикованості, пе"
реходить на другий етап оцінки. Про"
екти, ризики яких є завеликими, потре"
бують пошуку гарантів, які б знизили
ці ризики. За умови використання дер"
жавної гарантії, ризики знижуються
майже до нульового значення. Поряд з
цим саме на цьому етапі держава як га"
рант повинна детально оцінити ризики
майбутнього проекту. У випадку, якщо
у наданні державної гарантії відмовле"
но, проект не реалізується.

Що стосується проектів, які мають
соціальне і народногосподарське зна"
чення, насамперед, оцінюють їх со"
ціальну ефективність. Показниками
оцінки ефективності реалізації таких
проектів є ті соціально"економічні
ефекти, які можуть бути отримані у
підсумку. Якщо в процесі аналізу було
виявлено їх недостатня соціально"

економічна користь, то державні гарантії не надаються, а сам
проект не буде реалізовано. У випадку, якщо соціально"
економічний ефект від реалізації інвестиційно"інноваційно"
го проекту було доведено, оцінюється їх комерційна ефек"
тивність. Якщо комерційна ефективність проекту також було
доведено, то проект переходить на другий етап оцінки. За
умови недостатньої комерційної ефективності проекту, мо"
жуть розглядатись питання щодо надання державної гарантії.
В цьому випадку проект також переходить на другий етап
оцінки. Якщо ж державна гарантія не надається, то такий
інвестиційно"інноваційний проект не буде реалізовано.

Для переходу на другий етап, необхідно погодити джере"
ла та схеми фінансування. Після цього, остаточно визначають"
ся учасники проекту, а також ефективність участі у проекті, з
боку держави. Це може бути бюджетна ефективність, ефек"
тивність участі від проекту для окремих регіонів, ефективність
участі у запропонованому інвестиційно"інноваційному проекті
окремих підприємств. Основним показником ефективності при
наданні державних гарантій є досягнення бюджетної ефектив"
ності. Саме бюджетна ефективність є основоположним фак"
тором, у відповідності до якого приймається або не приймаєть"
ся рішення про надання державних гарантій [2, c. 35].

На нашу думку, оцінити бюджетну ефективність мож"
на двома шляхами:

1. Через розрахунок різниці, між сумою вирахувань у
бюджет за період реалізації інвестиційного"інноваційного
проекту під який було видано державну гарантію та отри"
маних з державного бюджету коштів:

bEGG = bb CP (1),
де bEGG  — бюджетна ефективність, у грн.;

bP  — сума відрахувань у бюджет за період, протягом
якого реалізується проект, грн.;

bC  — сума коштів витрачених з державного бюджету,
за період реалізації проекту, грн.
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Рис. 1. Блок!схема оцінки ефективності інвестиційно!інноваційного проекту
за умови надання державної гарантії
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2. Через розрахунок показника бюджетної ефектив"
ності, в якому враховуються надходження податків та
зборів, які надійшли до державного бюджету, та суми вида"
них державних гарантій:

bEGG = 100

1

1
n

i

n

i
t

GG

T
(2),

де bEGG  — бюджетна ефективність, у %;
 
tT  — податкові надходження та обов'язкові платежі, у

грн.;
 GG — загальний обсяг наданих державних гарантій, у

грн.;
і = 1, 2, ..., n.
За допомогою наведеного показника, підприємство, за"

цікавлене в одержані державної гарантії, має довести зна"
чущість проекту, що пропонується, для самої держави. При
цьому, слід відмітити, що показник tT  є узагальнюючим для
всіх можливих ефектів, які проект створює для бюджету.
Якщо підприємство"позичальник зможе довести, що мож"
ливість збільшення бюджетних витрат, по проектам, які
отримали державні гарантії відсутня, а навпаки, з'являють"
ся додаткові джерела поповнення доходної частини бюд"
жету (за рахунок платежів за користування державною га"
рантією), то ймовірність отримати державне гарантування
повернення позички, значно зростає.

Після аналізу бюджетної ефективності та доцільності
надання державної гарантії, досліджуються особливості її
надання, в залежності від того, який це інвестиційно"інно"
ваційний проект: комерційний, соціальний чи проект, що має
народногосподарське значення.

Для комерційних інвестиційно"інноваційні проектів, на
другому етапі, визначається ефективність участі в проекті
окремих підприємств, інвестування в акції таких підприємств
та безпосередню ефективність участі держави у їх реалізації
(через надання державних гарантій).

Щодо проектів, які мають соціальну та народногоспо"
дарську значущість, то насамперед визначається їх суспіль"
на корисність та ефективність. У випадку, якщо вона була
виявлена, подальші розрахунки є аналогічним до розрахунків
за комерційними інвестиційно"інноваційними проектами.

Основоположними принципами, які мають бути не"
змінними протягом всього періоду оцінки ефективності інве"
стиційно"інноваційного проекту, є наступні:

— дослідження проекту протягом всього періоду його
реалізації;

— принцип доходності та максимізації ефекту;
— врахування часового фактору, протягом якого здійс"

нюється проект;
— порівняння одержаної доходності з вкладанням кошті

в альтернативні проекти;
— облік найбільш важливих наслідків проекту;
— багатоетапність оцінювання;
— розрахунок ступеня ризику, з урахуванням зміни

умов та параметрів невизначеності, що супроводжує реалі"
зацію проекту.

Для оцінки загальної ефективності інвестиційно"інно"
ваційного проекту, для якого підприємство залучило фінан"
сові ресурси під державні гарантії, слід розрахувати його
загальноекономічну ефективність. Для цього, при викорис"
танні державної гарантії, слід порівняти планову та фак"
тичну ефективність проекту.

Для розрахунку планової ефективності використання
державних гарантій, можна використовувати планову ве"
личину ефекту для держави та обсяг інвестицій, які залуча"
ються за умови надання державної гарантії. Показник пла"
нової ефективності використання державних гарантій мож"
на розраховується так:

pEGG = )1(
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де pEGG  — планова ефективність використання дер"
жавних гарантій, у %;

PO — плановий результат від використання державних
гарантій, у грн.;

ggI  — обсяг інвестицій, які вдалось залучити за допомо"
гою державних гарантій, у грн.;

(1"P) — коефіцієнт ризику інвестиційно"інноваційного
проекту, у %.

Основною умовою надання державної гарантії для пев"
ного інвестиційно"інноваційного проекту є максимізація
значущості проекту для самої держави. Тобто плановий
результат від використання державних гарантій, який може
бути вираженим через сумарний показник позитивних
впливів на державу, має прагнути до максимуму. Поряд з
цим, закономірно, що і коефіцієнт ризику даного проекту
буде прагнути до максимуму:

max)1(
max,

P
PO

(4),

Бувають випадки, коли державна гарантія не викорис"
товується в повному обсязі. Тоді слід здійснювати оцінку
ефективності виключно у тій частині, в якій вона була вико"
ристана. При цьому, якщо всі складові отриманого в поточ"
ному періоді ефекту, вираженому у грошовому еквіваленті,
визначаються окремо, то збільшення ефекту за рахунок
суми невикористаної частки державних гарантій є спільним
показником для всіх проектів. Виходячи з цього, поточну
ефективність використання державних гарантій можна роз"
рахувати наступним чином:

cEGG = n
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де cEGG  — поточна ефективність від використання дер"
жавних гарантій, у %;

CO — поточний показник додатного впливу на держав"
ний бюджет, грн.;

nGG  — обсяг невикористаних державних гарантій, у
грн.;

ggI  — обсяг інвестицій, які вдалось залучити за допомо"
гою державних гарантій, у грн.

Наведене співвідношення повинно бути додатнім. Це
пов'язано з тим, що обсяг невикористаних державних га"
рантій збільшує результат, що очікується від використан"
ня державних гарантій та скорочує витрати, які очікува"
лось здійснити. Якщо ж, у результаті розрахунку, значен"
ня показника виявилось від'ємним, то це свідчити про
значне зниження поточної ефективності від використан"
ня державних гарантій. В такому випадку, на нашу дум"
ку, повинно бути законодавчо закріплено можливість
анулювання державної гарантії або, принаймні, скорочен"
ня її обсягів.

Якщо ж кошти, які мали спрямовуватись на погашення
зобов'язання за державною гарантією, не були викорис"
танні, відбувається автоматичне зростання бюджетного
ефекту. Це пов'язано зі зменшенням бюджетних витрат у
відповідному році. В такому випадку використання держав"
них гарантій визнається повністю ефективним, а тому пе"
ревірка правильності використання позичкових коштів до"
пускається тільки на підставі надання позичальником
звітності, але без подальшої переоцінки. При цьому наступ"
на сума гарантій буде включена у бюджет на наступний рік
[3, с. 14].

Перевірка ефективності використання державних га"
рантій повинна проводитись протягом всього періоду реал"
ізації проекту. Якщо це довготерміновий проект, розрахо"
ваний на декілька років, то перевірку доцільно здійснювати
кожен рік. По закінченню терміну дії державної гарантії,
визначається підсумкова оцінка ефективності її використан"
ня. Для цього можна використовувати наступний коефі"
цієнт:
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де 1EGG , 2EGG , nEGG  — показник ефективності нада"
них державних гарантій за кожен рік;

N — кількість років, на які була надана держана гарантія.
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У випадку високої ефективності реалізації проекту,
може бути прийняте рішення, щодо збільшення строку її дії,
навіть коли державна гарантія була надана на строк мен"
ший, від строку, протягом якого передбачається реалізація
проекту.

Слід відмітити, що оцінка ефективності надання держав"
них гарантій повинна відповідати наступній умові:

pEGG cEGG EGG  (7).
Досягнення позитивних результатів, в тому числі бю"

джетної ефективності, не можливе без поетапного контро"
лю над виконанням інвестиційно"інноваційного проекту на
кожному етапі його реалізації.

Загальна ефективність інвестиційно"інноваційного про"
екту має комплексно враховувати комерційну ефективність
та соціально"економічні наслідки здійснення проекту для
суспільства, чи народного господарства в цілому. В тому
числі, мають враховуватись як безпосередні результати та
витрати на реалізацію інвестиційно"інноваційного проекту,
так і зовнішні витрати та результати сумісних секторів еко"
номіки, соціальні, та інші зовнішньоекономічні ефекти.

Показники комерційної ефективності реалізації інвес"
тиційно"інноваційного проекту враховують фінансові на"
слідки його здійснення для учасника, який реалізує проект.
При цьому висувається припущення, що він використовує
для реалізації проекту всі необхідні для цього ресурси та
отримані результати.

Щодо розрахунку загального показника ефективність
від надання державних гарантій, на нашу думку, можна ви"
ділити два підходи:

1) через врахування показників соціальної, економічної
та бюджетної ефективності;

2) шляхом прив'язки до основних бюджетних показ"
ників, зокрема державного боргу.

У відповідності до першого підходу, ефективність дер"
жавних гарантій можна оцінити за допомогою розрахун"
ку бюджетної, соціальної та економічної ефективності від
її надання. Витрачені з державного бюджету кошти бу"
дуть компенсовані при досягненні у більшому обсязі соц"
іального, економічного та бюджетного ефектів. У такому
випадку, повинне виконуватись наступне співвідношен"
ня:

bC bEGG + sEGG + eEGG (8),
 
bC  — видатки державного бюджету у випадку реалізації

гарантійного зобов'язання;

bEGG  — бюджетна ефективність наданої державної га"
рантії;

sEGG  — соціальна ефективність від надання державної
гарантії;

eEGG  — економічна ефективність від надання держав"
ної гарантії.

Щодо бюджетної ефективності, то може використову"
ватись один з попередньо наведених підходів до розрахун"
ку (1) або (2).

Оцінюючи соціальну ефективність проекту, необхідно
визначити певний соціальний ефект, який планується досяг"
ти при реалізації інвестиційно"інноваційного проекту. У
грошовому вираженні, соціальний ефект від реалізації про"
екту може бути оцінений шляхом розрахунку додаткових
витрат з державного бюджету, які будуть здійсненні у ви"
падку не реалізації проекту. У такому випадку соціальна
ефективність від надання державної гарантії буде відобра"
жатись у співвідношенні зі знаком "мінус".

Показник економічної ефективності від надання дер"
жавних гарантій відображає користь від реалізації тих, чи
інших проектів для народного господарства в цілому. Відбір
інвестиційно"інноваційного проекту, під реалізацію якого
надається державна гарантія, не можливий без інтеграль"
ної оцінки ефективності економічного ефекту від його реа"
лізації, для всього народного господарства. До такого інтег"
рального показника включається:

— виробничі результати від реалізації проекту. Основ"
ним відображенням таких результатів є виручка від реалі"
зації підприємством інноваційної продукції, чи послуг за
вирахуванням витрат на їх виробництво;

— непрямі фінансові результати, які отримують підприє"
мства та територіальні громади, де розташоване підприєм"
ство"позичальник коштів наданих під державні гарантії;

— інші важливі для всього народного господарства ре"
зультати.

Отже, розглянувши особливості оцінки бюджетної, со"
ціальної та економічної ефективності співвідношення (9),
зазнає певних змін:

bC bEGG + sEGG + eEGG (9),
У відповідності до другого підходу оцінка загальної

ефективності від надання державних гарантій може
здійснюватись за допомогою розрахунку коефіцієнта за"
гального використання державних гарантій:
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де ggK  — коефіцієнт загального використання держав"
них гарантій;

ggC  — сума платежів з виконання державою гарантій"
них зобов'язань, грн.;

GD — розмір державного боргу, грн.
Значення даного показника за оптимальних умов повин"

но наближатись до мінімуму.
Підсумовуючи, слід відмітити, що накопичення великих

обсягів заборгованості за наданими державними гарантія"
ми в Україні, було обумовлено відсутністю підходів до оці"
нки ефективності проектів"претендентів на отримання
фінансування. У результаті чого, значна частка підприємств,
що отримували кошти під державні гарантії, не можна вва"
жати стратегічними, адже їх діяльність здебільшого не була
пов'язана зі створенням соціальних благ, чи позитивного
впливу на народне господарство. Крім того, як показують
обсяги накопиченої заборгованості, дані проекту не були
достатньою мірою оцінені і з комерційної точки зору.

ВИСНОВКИ
Дослідження проблематики оптимізації обсягів надан"

ня державних гарантій під інвестиційно"інноваційні проек"
ти дало змогу зробити наступні висновки:

— запропоновано всі інвестиційно"інноваційні проек"
ти, які намагаються отримати кошти під державні гарантії
поділити на комерційні, соціальні та такі, що мають народ"
ногосподарське значення. Це дасть змогу виокремити ті з
них, реалізація яких повинна бути першочерговою для пев"
ного періоду розвитку економіки;

— запропоновано методологічні підходи до оцінки
ефективності надання державної гарантії, в тому числі для
різних видів інвестиційно"інноваційних проектів, які є пре"
тендентами на її отримання. Визначено, що одним з основ"
них показників ефективності надання державної гарантії є
бюджетна ефективність, яку пропонується розраховувати
двома різними методами;

— обгрунтовано доцільність здійснення контролю в про"
цесі реалізації проекту, який отримав кошти під державні
гарантії. Для цього запропоновано здійснювати розрахунок
планової, поточної та загальної ефективності від надання
державних гарантій.

Література:
1. Поляка Г.Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит:

учебник для вузов / Г.Б. Поляка. — Москва: Юнити"Дана,
2011. — 639 с.

2. Блинов А.О. Гарантийные механизмы и инвести"
ционный процесс [Текст] / А.О. Блинов, Т.В. Зеленская //
ЭКО. — 2002. — №7. — С. 33—45.

3. Лудинова Ю.В. Государственные гарантии в системе
управления государственным долгом Российской Федера"
ции: автореферат дис. кандидата экономических наук: спец.
08.00.10 / Лудинова Юлия Вячеславовна. — С."Петерб. гос.
инженер."эконом. ун"т. — Санкт"Петербург, 2004. — 18 с.

References:
1. Poljaka, G.B. (2011), Finansy. Denezhnoe obrashhenie.

Kredit [Finance. The circulation of money. Credit], Juniti"Dana,
Moscow, Russia.

2. Blinov, A.O. and Zelenskaja, T.V. (2002), "The guarantee
mechanisms and the investment process", JeKO, vol. 7, pp. 33—45.

3. Ludinova, Ju.V. (2004), "Government guarantees in the
system of public debt management of the Russian Federation",
Ph.D. Thesis, Economy 08.00.10, St. Petersburg state engineering
and economic University, St. Petersburg, Russia.
Стаття надійшла до редакції 05.11.2015 р.


