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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена обґрунтуванню методичного забезпечення для проведення оцінювання розвитку
регіонів країни, яке містить такі складові, як: економічна, соціальна та екологічна результативність регіонального розвитку, якість життя населення регіону та його природно-ресурсний потенціал. Основу запропонованого підходу складає інтегральна оцінка стану регіонального розвитку, яка передбачає зведення
системи часткових показників до трьох інтегральних показників, що характеризують найважливіші аспекти регіонального розвитку.
ABSTRACT
The article is devoted to the substantiation of methodological support for assessing the development of the
country's regions, which contains such components as: economic, social and environmental performance of regional development, quality of life of the region's population and its natural resource potential. The basis of the
proposed approach is an integrated assessment of the state of regional development, which provides for the reduction of the system of partial indicators to three integrated indicators for the most important aspects of regional
development.
Ключові слова: регіон, соціально-економічний розвитку, оцінка регіонального розвитку, методичне
забезпечення, інтегральна оцінка.
Keywords: region, socio-economic development, assessment of regional development, methodological support, integrated assessment.
Постановка проблеми. Сьогодні дослідження
соціально-економічного розвитку регіонів насамперед пов’язані з діагностикою їх поточного стану,
виявленням проблем та причин їх виникнення, що
є підґрунтям для покращення використання регіонального потенціалу та прогнозування майбутнього регіонального розвитку. Складність дослідження соціально-економічного регіонального розвитку полягає в необхідності аналізу великої
кількості факторів, пов’язаних з наявністю в регіонів господарського, природно-ресурсного, економічного, соціально-демографічного, науково-інноваційного та інших потенціалів. Також суттєвий безпосередній вплив на розвиток регіонів мають
світові процеси глобалізації та регіоналізації, що
пов’язані зі зростанням ролі регіонів в міжнародній
кооперації та соціально-економічному розвитку.
Усе це актуалізує необхідність розробки наукового
забезпечення для оцінювання стану регіонального
розвитку, яке містило б у собі вичерпну інформацію
щодо динаміки та особливостей розвитку різних регіонів країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Регіональний розвиток та фактори, що його обумо-

влюють, розглядаються спеціалістами відносно недавно. Пов’язано це, перш за все, з розвитком регіональної економіки та освідомленням необхідності
формування регіональної політики, що призведе до
уникнення значних криз та розвитку окремого регіону і країни у цілому. Так окремі аспекти визначення цілей регіонального розвитку, формування
пріоритетів державної регіональної політики на основі діагностики соціально-економічного розвитку
регіонів та ідентифікації його ключових проблем
представлені в роботах Л. Добрик [1], В. Керецмана
[2], М. Кизима, В. Хаустової та О. Козирєвої [3], О.
Димченко та В. Белявцевої [4].
Наукове обґрунтування побудови ефективних
механізмів стимулювання соціально-економічного
розвитку регіонів представлені в роботах М. Маниліча [5], К. Мезенцева та ін. [6], Л. Шеховцева [7].
Аналізу особливостей детермінації впливу різних чинників на динаміку регіонального розвитку
присвячені роботи D. Szpilko [8], З. Герасимчука та
В. Галущака [9], О. Лісінчук [10].
Незважаючи на достатню розробленість даної
проблематики в наукових дослідженнях, подальшого розвитку і удосконалення потребує наукове
обґрунтування методичного забезпечення оцінки
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стану регіонального розвитку з урахуванням факторів, що на нього впливають.
Метою даної статті є обґрунтування методичного забезпечення для проведення оцінювання розвитку регіонів країни.
Виклад основного матеріалу. Теоретичні уявлення про сутність, чинники, характер, форми регіонального розвитку постійно розширюються і
урізноманітнюються. Загальновизнаною основою
регіональної економіки вважаються теорії та моделі, які беруть свій початок від різних піонерних
ідей фундаторів теорії розміщення та економістівкласиків [11].

В табл. 1 наведено еволюцію основних теорій
регіонального розвитку та їх модифікацій, що складають основу наукової бази регіональної економіки, яку визначають як розділ економічного аналізу, що вивчає територіальне розосередження економічної діяльності та диференціацію рівнів
економічної активності регіонів.
Як зазначається в дослідженні [12], перед вченими все ще стоять невирішені теоретичні завдання
теорії регіонального розвитку з якими доводиться
стикатися. Перш за все це спроби отримати цілісну
теорію регіонального зростання шляхом конвергенції різних теоретичних підходів. На даний момент
конвергенція частково отримана за допомогою нових теорій регіонального зростання.
Таблиця 1
Еволюція основних теорій регіонального розвитку (селективний аналіз) [11]
Назва
Основний зміст
Теорії розміщення виробництва, загальні теорії розміщення, форми організації виробництва
Теорія штандортів А. Вебера, В. Лаунхардта
Принципи розміщення виробництва та ринків
Теорія центральних місць В. Кристаллера
Центральність місця забезпечується широким різновидом послуг, що надаються населенню та компаніям
Просторова
організація
господарства
А. Основи просторової економічної рівноваги
Льоша, У. Айзарда
Промислові райони Маршалла, кластерні моделі Дослідження основ функціонування територіарегіонального розвитку М. Портера, М. Енрайта, льно-виробничих форм інтеграції економічних
С. Розенфельда, Д. Хамфрі та X. Шмітца
суб’єктів
Неокласичні теорії
Моделі мобільності виробничих факторів Д. Основа зростання економіки регіону – забезпечеБортса, теорема Хекшере-Оліна-Самуельсона
ність факторами виробництва
Теорії конвергенції Р. Солоу та Т. Свана, Р. Барро, Вирівнювання розвитку на основі мобільності фаСала-Мартін
кторів виробництва
Теорія регіонального зростання X. Зіберта; модель Вплив на розвиток виробничих факторів, а також
Р. Холла та Ч. Джонса
врахування соціальних, інституційних та політичних факторів
Теорії кумулятивного зростання
Концепція взаємної та кумулятивної обумовлено- Основи виникнення центрів зростання, центральсті, теорія полюсів росту Г. Мюрдаля, Ф. Перру, А. них місць; дифузія нововведень
Хіршмана, Ж.-Р. Будвіля, П. Потьє
Теорія «центр – периферія» Д. Фрідмана, модель Концентрація економічного зростання в містах та
міської агломерації X. Річардсона
міських агломераціях
Теорія нової економічної географії та ін.
Моделі просторового розосередження виробниц- Вплив доцентрових та відцентрових сил на
тва П. Кругмана, Ф. Фуджити, А. Венаблеса
централізацію і децентралізацію економічної діяльності
Нова теорія економічного (ендогенного) зрос- Інвестиції в інновації та людський капітал – основа
тання – модель Р. Лукаса та П. Ромера
довгострокового розвитку
Моделі інституційної економіки Д. Родріка, Д. Вплив інституційних факторів на економічний роАджемоглу, С. Джонсона
звиток

Однак, певне зближення, що відбулося між великими групами теорій, все ще не в змозі поєднати
економічні закони та механізми, що пояснюють
зростання, з територіальними факторами, що випливають із внутрішнього взаємозв’язку, присутнього на регіональному рівні. Підхід, який би це
зробив, представляв би максимум перехресного
злиття між теорією розташування, теорією розвитку та теорією макроекономічного зростання; синтез, який виявив би територіальні мікрооснови моделей макроекономічного зростання.

Регіональний розвиток в умовах глобалізації
залежить не тільки від суто економічних факторів
(наявність ресурсів, кваліфікованої робочої сили,
абсолютних та відносних переваг виробництва товарів та послуг, нових технологій, тощо), але й залишається детермінованим територіальними, історичними (часовими), соціальними, культурними,
інституційними чинниками, що можуть підсилювати дію один одного. Розмір окремої країни, рівень
розвиненості інших країн, що її оточують, також
має суттєвий вплив на розвиток її регіонів. Крім
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того, кожен з просторових рівнів – від країни до населеного пункту – не може розглядатися відокремлено від процесів, що відбуваються на інших рівнях
та в інших територіальних масштабах. Будь-який
територіальний рівень є одночасно важливим: території не можуть визначатися лише своїми адміністративними межами, їх внутрішня структура обумовлюється соціальними відносинами, які протягуються від місцевого до глобального.
В основу сучасної теорії регіональної економіки закладаються ідеї, що відповідають запитам
суспільства у сучасному світі. Це концепція забезпечення сталого, збалансованого розвитку, за якої
економіка, розвиваючись в умовах обмеженості ресурсів та простору, набуває риси: інноваційності,
екологічності, соціальної орієнтованості, територіальної (просторової) відповідності, прибутковості.
За регіональною економікою закріплюються відтворювальні процеси, що мають на меті раціоналізувати, оптимізувати використання природних, трудових, виробничих, соціальних, фінансових ресурсів зокрема, та суспільного потенціалу території
загалом, наблизитись до суспільної рівноваги території. Дані тенденції сприяють формуванню ринкового середовища, яке стане запорукою розвитку
ефективного, конкурентоспроможного національного господарського комплексу, здатного протистояти глобальним викликам та взаємодіяти із глобальними запитами [13].
Сталий розвиток визначається різними способами, але на практиці він має три виміри – економічний, екологічний та соціальний. Поняття «стійкість» стало глобальним поняттям як потенційне
вирішення багатьох міжнародних, регіональних та
місцевих проблем, що стоять сьогодні перед суспільством. Світова комісія ООН з навколишнього середовища та розвитку визначила сталий розвиток,

Довге і здорове
життя

Безпека життя

Сукупні витрати
домогосподарств

як такий, що відповідає потребам сьогодення без
шкоди для можливостей майбутнього покоління
для задоволення власних потреб [14].
Сьогодні в усьому світі дослідження розвитку
країн ґрунтуються на концепції сталого розвитку,
базисом якої недавно стали 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) та 169 завдань, затверджених в документі
«Перетворення нашого світу: порядок денний у
сфері сталого розвитку до 2030 року» за підсумками проведеного Саміту ООН у вересні 2015 року
в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
На даний момент на офіційному рівні в Україні
розроблено «Методику проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» [15], на основі якої проводяться
щоквартальні та щорічні (розширений перелік показників) моніторинги соціально-економічного розвитку регіонів. Щорічний моніторинг соціальноекономічного розвитку регіонів проводиться шляхом здійснення розрахунків рейтингової оцінки
(ранжування) регіонів за 12-ма напрямками по 64-м
частковим показникам. За його результатами розробляються пропозиції та рекомендації Міністерствам, та центральним органам виконавчої влади
щодо створення умов для подальшого динамічного,
збалансованого розвитку регіонів України.
Отже, в науковій літературі та нормативних актах представлено широкий спектр підходів до оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, в більшості з яких в основу закладено ключові елементи класичних теорій та концепцію цілей сталого
розвитку. З урахуванням проаналізованих практичних методик та підходів, пропонується проводити
оцінку соціально-економічного стану розвитку регіонів за схемою представленою на рис. 1.
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Згідно з рис. 1, соціально-економічний розвиток регіонів включає три ключові блоки: потенціал,
результативність та якість життя населення. Ефективність використання регіонального потенціалу
(природно-ресурсного, територіального розміщення, адміністративно-територіального поділу,
соціально-економічного) є ключовою умовою високої результативності (соціальної, економічної та
екологічної) регіону, що має сприяти безперервній
підтримці зростання якості життя населення.
Висновки. Таким чином, розроблена структурно-логічна схема у рамках методичного забезпечення оцінювання розвитку регіонів країни дає
змогу комплексної оцінки соціально-економічного
стану розвитку регіонів України в розрізі їхніх потенціалів, результативності та якості життя населення, з урахуванням ключових принципів сталого
економічного розвитку.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено роль иностранных инвестиций в развитии нефтегазовой отрасли Азербайджана.
Проведен анализ участие в различные годы крупных международных компаний при разработке нефтегазовых месторождений в азербайджанском сектора Каспии. Изложены факторы, по которым была обусловлена высокая потребность инвестиций в нефтегазовую отрасль Азербайджана. Инвестиции, сделанные
иностранными компаниями в Азербайджане, принесли большие доходы, выгоду получили обе стороны, и
этот фактор является основой успешного сотрудничества.
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ABSTRACT
The article examines the role of foreign investment in the development of the oil and gas industry in Azerbaijan. The article analyzes the participation of large international companies in the development of oil and gas
fields in the Azerbaijani sector of the Caspian Sea in various years. The factors that led to the high demand for
investments in the oil and gas industry of Azerbaijan are described. The investments made by foreign companies
in Azerbaijan have brought great profits, both sides have benefited, and this factor is the basis for successful
cooperation.
Ключевые слова: инвестиция, анализ, иностранные компании, нефтегазовая отрасль, нефтегазовый
проект, факторы, экономический рост.
Keywords: investment, analysis, foreign companies, oil and gas industry, oil and gas project, factors, economic growth.
Нефтегазовая промышленность Азербайджана
всегда играла определяющей роль в развитие экономики страны. С прошлых веков Азербайджан занимает одно из лидирующих мест в нефтяной отрасли мира, так как обладает значительным потенциалом топливно-энергетических ресурсов. Что
привлекло в Азербайджан иностранных инвесторов, в чем была потребность в стране огней и соответствующие инвестиционные и экономические
условия. Но то, как это произошло, и сколько от
этого выиграла страна и ее народ, требует особого
внимания и исследования. Важно, что всегда инвестиционная деятельность и соответствие ее цели
интересам страны зависла от государственной политики [1].
Высокий уровень иностранных инвестиций в
нефтедобычи являлся необходимым средством
обеспечения экономического роста страны благодаря его ресурсной ориентации. Изучения влияния
иностранных инвестиций на развитие газовой отрасли страны с учетом того, что в истории Азербайджана это происходило уже в прошлые века.
На протяжении всего XIX века Азербайджан
находился в геополитических интересах разных
стан. В соответствии с Гюлистанским (1813 г.) и
Туркменчайским (1828 г.) договорами северная
часть Азербайджана перешла под контроль царской
России, которая также установила контроль над
нефтяными месторождениями на Апшеронском полуострове, а южная часть была передана в Иран.
Нефтяные скважины перешли в собственность государства, и начала применяться система выплат.
Растущий спрос на нефть в мире требовал увеличение добычи и соответственно к бурению новых
скважин. Начались инвестиции и внедрение инновационных технологий в нефтедобычу, была пробурено первая скважина в Апшероне механическим
способом, которая давала 70 баррелей (10 тонн)
нефти в сутки, а нефтедобычи в Азербайджане
начали инвестировать иностранные компании. Благодаря новому методу бурения скважин на Апшеронском полуострове одно за другим открывались
новые месторождения нефти (Бинагадинский, Артемовский, Сураханский и др.), Увеличивалась добыча нефти, развивалась инфраструктура месторождения, началась развиваться нефтяная отрасль,
интенсивно развивалась нефтепереработка, в Азербайджане сформировалась промышленные группы
с иностранным капиталом [1-6].

В 1872 г. были приняты два закона - о месторождениях нефти и акцизном налоге на нефтепродукты и об аукционной продаже месторождений
нефти частным лицам в руки арендаторов, основание для этого была отмена российским правительством монополию на добычу нефти в Азербайджане и нефтяные месторождения были проданы
частным лицам. Отмена акцизов ускорила добычу
нефти в Азербайджане, было пробурено более трех
тысяч скважин, две тысячи из которых дали нефть
[1, 4, 7, 8].
В 1874 году было создано первое акционерное
общество - Бакинская нефтяная компания и в эти
годы произошел беспрецедентный экономический
подъем, были созданы сотни крупных и малых
предприятий по добыче, переработки и торговле
нефти, в и Баку стал одним из мировых финансовых
центров [1].
С 1870 года крупные компании и промышленники мира начали инвестировать в бакинские
нефтяные месторождения, в том числе шведские
братья Нобели, французский дом Ротшильдов,
англо-голландская корпорация, и более 60% нефтяных месторождений Апшерона принадлежали трем
крупным компаниям: «Royal Dutch Shell», «Nobel
Brothers Oil Production Partnership», «Русское генеральное нефтяное общество». В эти годы акционерный капитал в нефтяной промышленности Азербайджана достиг 165 млн. рублей. С тех пор британский капитал принимал играет особое место в
Азербайджане, к этому времени здесь уже работали
британские фирмы «Lane & Macandrew», «Samuel и
Co0», а в 1897 году была создана «Shell», «Transport
and Trading Company». В то время в Азербайджане
действовали три группы британских промышленников, которые активно занимались скупкой нефтяных компаний и созданием новых акционерных обществ. Группу возглавляли директор Банка Англии
Э. Хаббард А. и Стюарт Ф. Лейн, под финансовым
контролем англичан была основана компания
Tokamp, которая в течение 1901-1902 гг. приобрела
пять нефтеперерабатывающих заводов [1-5, 9-11].
Если в начале 1902 года доля иностранного капитала в нефтяной промышленности Азербайджана
составляла 16%, то к 1912 году она уже достигла
42%. Растущий спрос мировых промышленных
центров на нефть и нефтепродукты способствовал
значительному увеличению добычи в Азербайджане, и уже в 1901 году было добыто 11,0 млн. т
нефти, т.е. более половины мировой добычи. В эти
годы капиталь компания «Nobel Brothers Oil
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Production Partnership» составил - 30 млн. руб., «А.
И. Манташев и К°» - 20 млн. руб.; «Каспийско-Черноморскому обществу» братьев Ротшильд - 10 миллионов рублей российского капитала; «Нефтяная
компания Гаджи-Челекен» Иса бек Гаджинского 1,25 млн. фунтов стерлингов британского капитала
[1-4].
В 1911 г. компания «Royal Dutch Shell» выкупила все активы Ротшильда в Баку у Ротшильда и
приобрел известность и влияние на мировом нефтяном рынке, и уже через год 30% нефти, добываемой
компании, приходилась на Баку, а в 1915 г. более
13% всей добычи в нефтяных районах Азербайджана приходилось на британские компании [11,
12].
В мае 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика. Британцы принимали активное участие во многих сферах государственной жизни и вскоре создали в Баку «British
Petroleum Directorate» [1, 3].
До национализации нефтяной промышленности в Азербайджане функционировало 109 акционерных обществ, из них 72 принадлежало российскому капиталу общей суммой 240 млн. рублей и 37
- английскому капиталу общей суммой 100 млн.
фунтов стерлингов, а также действовали 270 нефтедобывающих предприятий, 49 крупных малых
фирм, занимавшихся контрактным бурением, 25
нефтеперерабатывающих заводов, более 100 механических заводов (мастерских) и ремонтных мастерских и т. Великобритания продолжала отстаивать свои нефтяные интересы, но британские компании были вынуждены покинуть Баку, а попытки
в ходе Генуэзской и Гаагской конференций попытки привлечь британский капитал в нефтяную
сферу Советского Азербайджана не дали результатов. В 1921 г. с уходом из Азербайджана иностранных компаний добыча нефти упала до 2,4 млн. т [1,
2, 10, 11].
Роль иностранного капитала в восстановлении
нефтяной промышленности СССР в 1921-1930 гг.
была очень незначительной. В 1921-1928 годах Советское правительство проводило «новую экономическую политику» (НЭП), чтобы вывести страну из
кризиса и дать толчок развитию экономики, но результаты были ужасными, и в конце необходимо
было спешно прервать этот процесс, чтобы создать
индустриализацию. В период НЭПа западные
нефтяные компании: «British Petroleum» (BP),
«American Standard Oil» и «Brandsdal», а также
итало-бельгийские, японские, немецкие и некоторые другие получили нефтяные концессии на добычу и экспорт советской нефти. Иностранные концессии в представляли собой коммерческие предприятия (концессии) с иностранным капиталом, и
договора заключали основном на год. Участие в
концессиях принесло иностранным акционерам
большую (до 500-600%) прибыль из-за значительной разницы между внутренними и внешними ценами на нефть, а это позволила советской стороны
избежать претензий со стороны иностранных владельцев за национализированное имущество [1-6].
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События 1980-90 гг. привели с серьезным последствиям для советской экономики, в Азербайджане увеличился дефицит бюджета, уже в 1990
году он составил 5 млрд. рублей, или 35% республиканского бюджета. Азербайджана, один из мировых центров нефтедобычи, в средине ХХ века обеспечивающий 85% добычи нефти царской России и
СССР, утратил лидирующие позиции. К началу
1990-х годов на Апшероне (в т.ч. на море) добывалось около 10 млн. т нефти в год, которые покрывали в основном только внутренние потребности
республики. Снижение добычи нефти в определенной степени было связано с сокращением капитальных вложений в добычу нефти, что, в свою очередь,
явилось результатом снижения интереса к нефтегазовой отрасли Азербайджана, при том, что на глубине Каспийского моря были большие запасы УВ,
но отсутствовали финансовые средства, соответствующие оборудования и технологий для их
успешной разработки [1-4].
Преодоление экономического кризиса считалось невозможным без иностранных инвестиций в
нефтегазовую отрасль Азербайджана, в т.ч. полученных в качестве кредита под будущие продажи
нефти. Рассматривалось возможность создания
совместных компаний с иностранным капиталом,
сложность заключалась в том, что советская международная система не была интегрирована в финансовую систему Западной Европы и Соединенных Штатов, а это требовала принятия конкретных
мер для решения насущных проблем. В Баку было
создано совместное азербайджано-американская
предприятия «Даниз» с целью укрепления сотрудничество нефтегазовой отрасли и морского транспорта, в том числе решения одной из важнейших задач при нефтедобыче утилизация попутного нефтяного газа, выбрасываемого в атмосферу.
Ассоциация «Даниз» планировала использовать
суда по двум направлениям: транспортировка продукции ассоциации западным потребителям и их
сдача в аренду иностранным морским транспортным компаниям, т.к. были выгодные предложения
аренды от американских, британских и турецких
компаний [1-4].
В эти годы добыча нефти в республике снизилась на 1 млн. тонн и 334 млн. куб м газа из-за сокращения имеющегося фонда скважин на 329 единиц. Для вывода нефтяной отрасли республики из
кризиса иностранные компании гарантировали поставку инновационных технологий, необходимое
оборудование в обмен на добываемую ими нефть.
Крупные иностранные компании проявили интерес к азербайджанскому сектору Каспийского
моря из-за огромных запасов УВ, а также существующей инфраструктуры в этой части моря и многолетнего опыта местных нефтяников в добыче нефти
из морских глубин. Азербайджанских нефтяниками, в глубоководных районах Южного Каспия
были открыты крупные месторождения: «Гюнешли», «Азери» и «Чираг», и другие продуктивные
структуры - «Дарвин Банк», «Пираллахи Адасы»,
«Гюркян-Дениз»,
«Чилов
Адасы»,
«Нефть
Дашлары», «Гум-Дениз» и «Бахар», которые имели
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запасы нефти и природного газа. В 1991г. Правительство Азербайджана приняло решение о создании совместной компании с иностранным капиталом для изучения и разработки морского месторождения «Азери», и была выбрана американская
компания «AMOСO», также в проекте участвовали
американские компаний «McDermott» и «Unical»,
российская «Alliance Oil», британские «BP» и
«REMKO», норвежская «Statoil» [1-4, 10, 11].
Ликвидация СССР открыла для Азербайджана
путь кнезависимой нефтяной политике. Нефтегазовая промышленность Азербайджана стремилась к
сотрудничеству с иностранными компаниями и
была готова создать все необходимые условия для
работы иностранных компаний. В 1992 году правительство Азербайджана одобрило Закон о защите
иностранных инвестиций, который обеспечил полную правовую защиту международных инвесторов.
С первых же дней независимости Соединенное Королевство предприняло определенные шаги для
установления двусторонних отношений с Азербайджаном. Британские компании предприняли первые попытки подписать соглашения о разработке
нефтяных месторождений. После прихода к власти
в Азербайджане Гейдара Алиева в отношениях
двух государств, а также в сфере сотрудничества в
нефтяной сфере наступил качественно новый этап
[1, 11-13].
Президент Алиев лучше всех понимал, что для
привлечения иностранных инвесторов необходимо
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реализовать комплексные меры на государственном уровне, убедить партнеров в том, что Азербайджан гарантирует им стабильность и комфортный
экономический климат, в том числе безопасность.
В январе 1994 года им был издан указ о новой
структуре госкомпании «SOCAR», проведена кадровая реформа и привлечены опытные специалисты для реализации грандиозных планов.
Для улучшения экономики Азербайджана инвестирование в нефтегазовую промышленность
было необходимым инструментом из-за его ресурсной ориентации, состояния экономики и промышленности в стране. Приток инвестиций должен был
способствовать экономическому росту в стране, путем обновления производственных фондов, создания и поддержки новых направлений деятельности,
организации рабочих мест и т.д. Экономический
рост мог определяться, прежде всего, объемом инвестиций, которые направлялись на модернизацию
и реконструкцию производства, на исследования и
разработки, а также в человеческий капитал. Уровень инвестиций должно было оказывать существенное воздействие на объём национального дохода страны, от его динамики зависла множество
макропропорций в национальной экономике [1, 14].
Высокий спрос на инвестиции в нефтегазовую
отрасль Азербайджана был обусловлен определенными реальными факторами (табл. 1).

Таблица 1
Факторы, по которым была обусловлена высокая потребность инвестиций в нефтегазовую отрасль Азербайджана
№ п/п
Факторы
Требовалось
Ухудшение ресурсной базы по мере истощения действуюОгромные инвестиции, как в разщих нефтегазовых месторождений, стагнация добычи по
1
витие самой отрасли, так и инзрелому ресурсному фонду вызывала необходимость освофраструктуры
ения нефтегазовых месторождений в каспийском шельфе
Уменьшение размеров и ухудшение качества новых местоУвеличения
капиталоемкости
2
рождений, увеличение доли трудноизвлекаемых запасов
освоения месторождений
УВ
Отставание технической оснащенности нефтегазодобычи,
Увеличения финансовых вложе3
нефтегазопереработки, высокая зависимость от импорта
ний в инновационные проекты
некоторых видов оборудования, материалов и услуг
Снижение изношенности и морального устаревания произЗначительная капитальные вло4
водственных фондов, степень износа которых в начало 90жения
ые годы XX века составляла окало 80%
нерациональное извлечение полезных ископаемых ввиду
отсутствия комплексных технологий добычи, низкий коэф- Дополнительная инвестиция
5
фициент извлечения УВ, также противоречила с теорией
устойчивого развития
Разработка новых месторождений, особенно
на шельфе, сопровождалась серьезными финансовыми трудностями из-за низкой цены на нефть и
геополитической ситуации в регионе. Новая нефтегазовая политика Азербайджана, продуманной и
созданной президентом Г. Алиевым, привела к подписанию 8 соглашений с Великобританией, в том
числе «Договор о дружбе и сотрудничестве» и совместные действия в нефтяной отрасли, в ходе [1, 1316].

В 1994 году с участием 7 стран был подписан
«Контракт века» (на сумму в 7,4 млрд долларов) на
разработку блока месторождений «АЧГ» (АзериЧираг-Гюнешли) и договора о строительстве
нефтепровода Баку-Супса, от месторождений Азербайджана до черноморского побережья Грузии,
«Контракт века» - это соглашение о совместной разработке глубоководной части блока АЧГ,
поскольку мелководная часть разрабатывалась
SOCAR самостоятельно, а доля добычи между 11
крупными международными компаниями: «British
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Petroleum», «SOCAR», «ExxonMobil», «Statoil»,
«ТРАО», «NOCAL», «Devon Energy», «Amerada
Hess», «Delta», «Itochu», «Impex». Это образцовопоказательная сделка для нефтяного сектора:
Азербайджан, не имевший возможности разрабатывать блок месторождений в одиночку по причине финансовых трудностей, сумел привлечь к
проекту такое количество компаний из такого количества стран, что ни одна из них не оказывал довлеющего влияния, поскольку помимо самого
SOCAR, которой в консорциуме досталось 10% акций, состав участников получился весьма пестрым
[1-6, 13].
Условия контракта были следующими: срок
контракта – 30 лет; месторождения, предназначенные для эксплуатации «Азери», «Чираг», «Гюнешли»; оцениваемые запасы – 511 млн. тонн (4 млрд.
барр.) нефти; собственность Азербайджанской
Республики – 258 млн. тонн нефти и весь попутный
газ в объеме – 55 млрд куб м; собственность иностранных компаний – 64 млн. тонн нефти; на возмещение капитальных, эксплуатационных и
транспортных расходов – 194 млн. тонн нефти;
объем инвестиций - 7,4 млрд. долларов США; прибыль Азербайджана – 34 млрд. долларов США (без
учета инфляции); прибыль компаний – 8 млрд. долларов США. В соответствии с соглашением BP
также получила право на разработку структуры
«Шах-Дениз» [1-3, 13, 16]. Одной из целей нефтяной стратегии Азербайджана, разработанной Г.
Алиевым, было привлечение инвестиций крупных
международных компаний. Безусловно, огромную
роль в этом направлении сыграла британская компания «BP», которая успешно работает много лет
и является оператором крупнейших нефтегазовых
проектов в Азербайджане. В 1998 г. было подписано 3 соглашения о разведке, разработке и разделе
продукции на нефтяных и газовых месторождениях в Азербайджана: каспийском шельфе в перспективных структурах «Араз», «Алов», «Шерг»
компании «ВР» представлено 15%; «Monument oil
and Gas» в перспективной структуре «Инам»
12,5%; в месторождениях (на суше) «Мурадханлы»
и «Джафарли», и в перспективной структуре «Зардаб» в компании «REMCO предоставлялась 50%
долевого пая. Компания «REMCO» также являлется создателем АМОК (Азербайджанская Международная Операционная Компания). Надо отметить, что компания «ВP» третий раз участвовал
в подписании Соглашение о разделе продукции СРП (Production Sharing Agreement): «Контракт
века»; СРП в перспективной структуре «Шах-Дениз»; СРП в перспективной структуре «Араз-АловШерг» [11-17].
В 2009 г. в Лондоне был подписан меморандум
о взаимопонимании между азербайджанской государственной компанией «SOCAR» и британской
компанией «BP» о совместной разведке и разработке структур "Шафаг" и "Асиман" в азербайджанском секторе Каспия. Меморандум давал
«BP» исключительные права на ведение переговоров по контракту типа СРП на разведку и разработку блока (находится на глубине 650-800 м море,
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глубина залежи более 7000м, расположенного в 125
км от Баку) [12, 13].
Инвестиции из других стран увеличились более
чем в 3,5 раза в 2013 году по сравнению с 2010 годом. Бонусы от нефти в 2014 г. по сравнению с
2010 годом увеличилась в 8 раз, тогда как прочие
инвестиции в 2014 году по сравнению с 2010 годом
увеличились на 38% [5].
В структуре иностранных инвестиций в 19952015 годах в виде финансовых займов в экономику
Азербайджана привлечено 26218,8 млн. долларов (в
том числе 4130,8 млн. долларов в ненефтяной сектор). Прямые иностранные инвестиции за этот
период составили 68 622,4 млн. долларов, нефтяные бонусы - 216,2 млн. долларов, портфельные инвестиции - 5005,3 млн. долларов, прочие вложения
- 6133,2 млн. долларов. В структуре прямых иностранных инвестиций в 1995-2015 гг. В нефтяной
сектор привлечено 59094,2 млн долларов, в ненефтяной сектор - 9528,2 млн долларов [11].
В 2016 году «SOCAR» и «АМОК» во главе с
«BP» подписали протокол о намерениях по дальнейшей разработке блока «АЧГ», а в 2017 г. было подписано новое соглашение о продлении «Контракта
века» до 2050 года (оператор проекта «ВР» 30,37%).
Доля Азербайджана (прямые доходы от продажи нефти после возмещения затрат) на начальном этапе составляла 75%, а к концу 2016 года достигла 60%. За годы, прошедшие с момента подписания «Контракта века» Азербайджан заработал
более 135 млрд. долларов, и большую часть этого
времени цены на нефть были ниже нынешнего
уровня. По данным госкомпании «SOCAR», с 1995
по 2016 г. в нефтегазовый сектор Азербайджана
по контрактам СРВ было инвестировано более
68,2 млрд. долларов [1, 4, 5, 11].
Глава компании «BP» Боб Дадли на церемонии
подписания контракта отметил: «Азербайджан уже
зарекомендовал себя в мире как надежный партнер
и поставщик нефти потребителям, помогая им обеспечивать свою энергобезопасность, и теперь будет
поддерживать свое реноме как минимум до середины века. Этому способствуют пока недобытые на
«АЧГ» как минимум 500 миллионов тонн нефти.
Именно поэтому «новый контракт века» обеспечит
стране стабильность на десятилетия вперед» [16,
17].
Благодаря реализуемой в Азербайджане
нефтегазовой стратегии в этот сектор были привлечены современные технологии и передовой опыт. В
2018 году объем инвестиций в нефтегазовый сектор
Азербайджана оценивается примерно в 95 млрд.
долларов. По данным компании «Wood Mackenzie»,
на конец 2018 года инвестиции в разработку блока
«АЧГ» составили 44 млрд. долларов, при этом
Азербайджан получил 3,6 млрд. долларов от расширения разработки АЧГ только в виде бонусов. Общий объем инвестиций в экономику Азербайджана
за период независимости составил 265 млрд. долларов, в нефтегазовый сектор - 101 млрд. долларов. За
последние 25 лет добыча газа в Азербайджане увеличилась в 5 раз, за последние 11 лет - на 30,3%.

Sciences of Europe # 65, (2021)
Экспорт газа последние 11 лет увеличился более
чем в 5 раз, рост газодобычи в 2019г составит 20%
[1, 16-19].
Поступления от продажи прибыльной нефти и
газа с блока «АЧГ» и ГКМ «Шах-Дениз» в 2020
году составил 3816,6 млн. долларов. За прошедший
год выручка от продажи прибыльной нефти с блока
«АЧГ» составила 3522,7 млн. долларов, а от продажи газа и конденсата с ГКМ «Шах-Дениз» - 293,9
млн. долларов. В частности, выручка от продажи
конденсата за указанный период составила 223,4
млн. долларов, газа - 70,5 млн. долларов. Всего за
годы консорциум добыло более 400 млн. тонн
нефти [1, 16-19].
Азербайджанский сектор Каспия богат запасами УВ, и ожидается, что добыча газа увеличится
не только на ГКМ «Шах-Дениз», но также на месторождениях «Абшерон», «Карабах», «Умид». Кроме
того, большие надежды возлагаются на структуры
«Бабек», «Шафаг», «Асиман», «Ашрафи», «Дан улдузу», «Айпара». Азербайджан ставит перед собой
новые задачи по развитию нефтехимической промышленности и газопереработки, замещению импорта продукции за счет отечественного производства. За последние 10 лет активы «SOCAR» выросли более чем в 4 раза, а ее оборот увеличился
более чем в 26 раз. По оценкам компании «Wood
Mackenzie», в 2018-2025 годах инвестиции в нефтегазовую отрасль Азербайджана составят 20 млрд.
долларов. Эти средства, в том числе, будут вложены в разработку месторождения «АЧГ» в азербайджанском секторе Каспия [1-6].
Заключение.
1. Сегодня Азербайджан демонстрирует, как
государство и иностранные инвесторы должны
строит совместную работу, на каких принципах
должна сотрудничать. За все рассматриваемые
годы отношения Азербайджана с иностранными
инвесторами строились на прочной основе, на основе взаимной поддержки, взаимного доверия и
взаимных интересов. Инвестиции, сделанные иностранными компаниями в Азербайджане, принесли
большие доходы, выгоду получили обе стороны, и
этот фактор является основой успешного сотрудничества.
2. Иностранные компании кроме разработки
месторождений УВ и сыграли активную роль в реализации крупных международных проектов, таких
как нефтепровод «Баку-Супса» (WREP), нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» (БДТ), газопровод
«Баку-Тбилиси-Эрзурум» (Южно-Кавказский газопровод), Трансадриатический газопровод (TAP),
Трансанатолийский газопровод (TANAP), Южный
газотранспортный коридор, и успешно выполнили
взятых на себя обязательств, и были операторами в
них. Сотрудничество с международными компаниями и иностранными инвестициями сыграло огромную роль в развитии нефтегазовой отрасли, а также
всей экономики Азербайджана способствуя его
экономическому росту.
3. Для добычи УВ со дна Каспийского моря и
выхода из экономического кризиса нефтегазовой
отрасли Азербайджана, иностранные инвестиции и
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инновационные технологии являлись единственным выходом (без крупных валютных вложений и
мировой передовой технологии развивать нефтегазодобыче в Азербайджане была нереально).
4. В установлении международных контактов
с крупными компаниями и привлечении иностранных инвестиций в сферу нефтегазодобыче преимущества Азербайджана заключаются в его больших
запасах энергоресурсов, богатом опыте добычи УВ,
квалифицированных кадрах в нефтяной отрасли, а
также его удобное географическое положение, и в
будущем стать мостом между Европой и Азией, выступая в качестве энергетического узла.
5. «Контракт века» на разработку блока
«АЧГ» и соглашение о строительстве нефтепровода
Баку-Супса являются модельной сделкой для
нефтегазовой отрасли Азербайджану, не имеющему возможности самостоятельно разрабатывать
нефтегазовые месторождения из-за финансовых
трудностей, удалось привлечь на выгодных для республики условиях 11 крупных компаний из 7 стран.
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АНОТАЦІЯ
Соціальна безпека є складовою безпеки національної економіки, її основу становить захищеність життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави від зовнішніх та внутрішніх загроз. Для ідентифікації проблем в забезпеченні соціальної безпеки України у порівнянні з країнами ЄС використано
міжнародні індекси та рейтинги: Індекс соціального прогресу (Social Progress Index), Індекс розвитку людського потенціалу (Human Development Index), Рейтинг країн світу за рівнем щастя (World Happiness), Індекс якості життя (Quality of Life Index). Визначено суттєве відставання України від країн ЄС за рівнем
соціального розвитку та якості життя. До основних проблеми в забезпеченні соціально безпеки України
віднесено: депопуляція та старіння населення; низька тривалість життя; відставання від провідних країн
світу за рівнем доходу населення; незадовільна якість системи охорони здоров'я та нерівний доступ до
медичних послуг різних верств населення; низька купівельна спроможність населення та високі споживчі
ціни; низький рівень охоплення бідного населення соціальною підтримкою; незадовільна якість навколишнього середовища; високий рівень злочинності та корупції.
ABSTRACT
Social security is a component of the security of the national economy, its basis is the protection of the vital
interests of the individual, society and the state from external and internal threats. To identify problems in ensuring
the social security of Ukraine in comparison with the EU countries, international indices and ratings were used:
Social Progress Index, Human Development Index, World Happiness Ranking, Quality of Life Index. It was determined that Ukraine significantly lags behind the EU countries in terms of social development and quality of
life. The main problems in ensuring the social security of Ukraine include: depopulation and aging of the population; low life expectancy; lagging behind the leading countries of the world in terms of population income; unsatisfactory quality of the health care system and unequal access to health services for different segments of the
population; low purchasing power of the population and high consumer prices; low coverage of the poor with
social support; unsatisfactory quality of the environment; high level of crime and corruption.
Ключові слова: соціальна безпека, якість життя, рівень життя, міжнародні індекси.
Keywords: social security, quality of life, standard of living, international indices.
Соціальна безпека – стан розвитку держави, за
якого держава здатна забезпечити гідний і якісний
рівень життя населення незалежно від віку, статі,

рівня доходів, сприяти розвитку людського капіталу як найважливішої складової економічного потенціалу країни [1].
Соціальна безпека є складовою безпеки національної економіки, її основу становить захищеність
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життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави від зовнішніх та внутрішніх загроз.
Забезпечення соціальної безпеки реалізується шляхом розробки та реалізації державної політики,
спрямованої на підвищення рівня та якості життя
населення в країні.
Проблематика соціальної безпеки останніми
роками активно досліджувалася. Численні вітчизняні науковці розглядали питання, пов'язані із забезпеченням соціальної безпеки в системі безпеки
національної економіки: І. Губарєва [2], О. Ілляш
[3], О. Новікова та О. Сидорчук [4], Е. Лібанова [5],
О. Поплавська, Т. Момот та ін. Державне регулювання соціально-економічної безпеки та організаційно-правове забезпечення соціальної безпеки вивчали В. Близнюк, Т. Завора, О. Снігова, В. Онищенко та ін.

Соціальний капітал, трансформація соціальної
сфери, соціальний захист є предметом досліджень
таких видатних науковців як: Колеман ДжС
(Coleman, JS) [6], Портес А. (Portes, A) [7], Рафтерти
А. (Rafterty, AE), Кнак С. (Knack,S) Сапсон РДж
(Sampson RJ) та інш.
Метою статті є ідентифікація проблем забезпечення соціальної безпеки України у порівнянні з
країнами ЄС.
Для діагностики проблем в забезпеченні рівня
соціальної безпеки України у порівнянні з країнами
ЄС використаємо міжнародні індекси та рейтинги.
Перелік індексів та рейтингів, що найчастіше використовуються в міжнародних співставленнях для
оцінки соціального розвитку країн світу представлено в табл. 1.
Таблиця 1

Індекси та показники для оцінки соціального розвитку країн світу
Найменування індексу

Розробник/джерело

Складові індексу

The Social Progress
Imperative [8]

Комбінований показник, що включає опитування суспільної
думки, оцінок експертів та статистичні інформації міжнародних організацій. Для оцінки соціального прогресу враховуються понад 50 показників, об'єднаних в три основні групи:
основні потреби людини - харчування, доступ до основної
медичної допомоги, забезпечення житлом, доступ до води,
електрики і санітарних послуг, рівень особистої безпеки; основи благополуччя людини - доступ до базових знань і рівень грамотності населення, доступ до інформації та засобів
комунікації, рівень охорони здоров'я, екологічна стійкість;
можливості розвитку людини - рівень особистих і громадянських свобод, забезпечення прав і можливостей людини
приймати рішення і реалізовувати свій потенціал.

Індекс розвитку
людського потенціалу
(Human
Development
Index)

ООН [9]

Комбінований показник, що характеризує розвиток людини
в країнах і регіонах світу. Складовими елементами індексу
є: гідний рівень життя; знання; довге і здорове життя; гендерна нерівність.

Рейтинг
країн
світу за рівнем
щастя
(World
Happiness)

Американський
дослідний центр Інститут
землі
(The Earth Institute).
Колумбійський
університет
Міжнародний дослідницький центр
Геллапа
(Gallup
International) [10]

Опитування. При складанні рейтингу враховуються такі показники соціального благополуччя: рівень ВВП на душу населення, очікувана тривалість життя, наявність громадянських свобод, рівень корупції, великодушність і щедрість.

Міжнародна база
даних Numbeo [11]

Комплексний показник, що характеризує рівень суспільного
розвитку, досягнутий тією чи іншою країною, він включає:
індекс купівельної спроможності, індекс безпеки, індекс
охорони здоров’я, індекс споживчих цін, відношення цін на
нерухомість до доходів, транспорт, індекс забруднення

Індекс
ного
(Social
Index)

соціальпрогресу
Progress

Індекс якості
життя (Quality of
Life Index)
Узагальнено автором

Індекс соціального прогресу (Social Progress
Index) [8] – це комбінований показник міжнародного дослідницького проекту The Social Progress
Imperative, який вимірює досягнення країн світу з
точки зору суспільного добробуту та соціального
прогресу. Був розроблений у 2013 р. під керівництвом Майкла Портера (Michael E. Porter). Індекс не

включає показники економічного розвитку країн
світу, він призначений для оцінки суспільного благополуччя в країнах світу, ґрунтується на комбінації даних опитування суспільної думки, оцінок експертів та статистичні інформації міжнародних організацій. Індекс вимірює досягнення кожної
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країни за шкалою від 0 (найменший ступінь стійкості) до 100 (найбільша ступінь стійкості) на основі
отриманих даних в трьох базових категоріях: основні потреби людини (харчування, доступ до основної медичної допомоги, забезпечення житлом, доступ до води, електрики і санітарних послуг, рівень
особистої безпеки); основи благополуччя людини
(доступ до базових знань і рівень грамотності населення, доступ до інформації та засобів комунікації,
рівень охорони здоров'я, екологічна стійкість); можливості для розвитку людини (рівень особистих і
громадянських свобод, забезпечення прав і можливостей людини приймати рішення і реалізовувати
свій потенціал).

У 2020 р. лідером рейтингу стала Норвегія,
отримавши 92,73 балів зі 100 можливих. Країна
продемонструвала високі показники за всіма компонентами індексу. Серед країн ЄС високий рівень
соціального прогресу мають: Данія (92,11), Фінляндія (91,89), Швеція (91,62). Україна входить до
групи країн із розвитком вище середнього, посіла
63 позицію в рейтингу, отримавши 73,38 бали, до
цієї ж групи увійшли також такі країни ЄС: Хорватія (81,92), Угорщина (81,02), Болгарія (79,8), Румунія (78,35).
У табл. 2 наведено основні недоліки за складовими Індексу соціального прогресу України у порівнянні з країнами-членами ЄС у 2020 р.
Таблиця 2
Основні недоліки за складовими Індексу соціального прогресу України та країн-членів ЄС у 2020 р.
Україна
Значення країни-лідера члена ЄС
Показник
бали
місце
країна
бали
місце
Індекс соціального прогресу
73,38
63
Данія
92,11
2
Базові умови
83,36
77
Швеція
96,58
10
харчування та медичне обслугову93,44
70
Іспанія
98,98
1
вання
вода та санітарія
86,77
83
Нідерланди
99,7
2
житло
90,9
75
Фінляндія
99,0
1
особиста безпека
62,33
110
Нідерланди
90,06
10
Австрія,
Основи благополуччя
71,97
82
91,84
6
Люксембург
доступ до базових знань
90,84
54
Чехія
99,01
1
доступ до інформації та комунікацій
78,75
57
Данія
97,39
2
здоров’я та благополуччя
57,24
103
Франція
88,75
4
якість навколишнього середовища
61,06
159
Естонія
93,78
3
Можливості
64,79
51
Данія
88,66
1
особисті права
71,2
92
Швеція
96,78
1
особиста свобода та вибір
69,21
71
Данія
90,91
3
інклюзивність
44,03
94
Фінляндія
85,72
1
доступ до вищої освіти
74,73
32
Нідерланди
84,2
4
Складено автором за даними [8]
Як видно з табл. 2 Україна суттєво відстає від
країн ЄС за рівнем соціального розвитку у 2020 р. у
таких сферах: якість навколишнього середовища
(високий рівень забруднення повітря, великі обсяги
викидів СО2); особиста безпека (високий рівень
смертності та злочинності); здоров’я та благополуччя (низька тривалість життя після 60 років, великий рівень смертності від неінфекційних хвороб,
низька доступність до якісної медичної допомоги);
інклюзивність (наявність проявів дискримінації);
особисті права (низький доступ до правосуддя, низький рівень захисту політичних прав, свободи самовираження).
Для оцінки якості життя населення країн світу
частіше всього використовується Індекс розвитку
людського потенціалу [9], який визначається експертами ООН вже протягом 20 років. Індекс розвитку
людського потенціалу (Human Development Index –
HDI) – це комбінований показник, що характеризує
розвиток людини в країнах і регіонах світу за на-

прямами: нерівність за доходами, гендерна нерівність, гендерний розвиток, бідність, здоров’я,
освіти, безпека, навколишнє середовище.
Згідно звіту Human Development Reports 2020
р. [9] лідером серед 189 країн світу за рівнем розвитку людського потенціалу було визнано Норвегію
(0,957). Серед країн ЄС спостерігається суттєве розшарування за рівнем людського розвитку, так
старі країни ЄС входять до ТОП-10 рейтингу – Ірландія (0,955), Німеччина (0,947), Швеція (0,944),
Нідерланди (0,944), а нові країни ЄС значно відстають, хоча і входять до групи країн світу з дуже високим рівнем розвитку людського потенціалу –
Угорщина (0,854), Хорватія (0,851), Румунія (0,828)
Болгарія (0,816). У 2020 р. Україна зайняла 74-е місце серед 189 країн світу, загальний коефіцієнт дорівнює 0,779 (з максимальних 1,000), її віднесено до
групи країн із високим рівнем розвитку людського
потенціалу.
У табл. 3 наведено основні недоліки за складовими Індексу розвитку людського потенціалу України у порівнянні з країнами-членами ЄС у 2019 р.
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Таблиця 3
Основні недоліки за складовими Індексу розвитку людського потенціалу України
та країн-членів ЄС у 2020 р.
Україна
Значення країни-лідера члена ЄС
Показник
бали
місце
країна
бали
місце
Індекс розвитку людського потенціалу
0,779
74
Ірландія
0,955
2
Тривалість життя при народженні, роки
72,1
113
Іспанія
83,6
4
Очікувані роки навчання в школі, роки
15,1
52
Бельгія
19,8
2
Середні роки навчання у школі
11,4
47
Німеччина
14,2
1
ВНД на душу населення
13,216
93
Люксембург 72,712
4
Складено автором за даними [9]
Як видно з табл. 3, Україна суттєво відстає від
країн ЄС за тривалістю життя та рівнем ВНД на
душу населення.
Досягнення країн світу з точки зору їх здатності забезпечити своїм жителям щасливе життя можна оцінити за допомогою Рейтингу країн світу за
рівнем щастя (World Happiness) [10]. Дослідження
проводиться діючими при Колумбійському університеті дослідними центрами «Інститут Землі» (The
Earth Institute) і «Центр сталого розвитку» (Center
for Sustainable Development) під егідою Організації
Об'єднаних Націй в рамках глобальної ініціативи
«Мережа рішень сталого розвитку» (UN Sustainable
Development Solutions Network). При складанні рейтингу враховуються такі показники соціального
благополуччя як: рівень ВВП на душу населення,
соціальна підтримка, очікувана тривалість життя,
наявність громадянських свобод, рівень сприйняття корупції, а також великодушність і щедрість.

Значну частину дослідження складають результати
опитувань громадської думки жителів різних країн
про те, наскільки щасливими вони себе почувають,
які проводить Міжнародний дослідницький центр
Геллапа (Gallup International).
Найщасливішою країною у 2020 р. була визнана Фінляндія, з індексом щастя 7,809 бали. Лідерами за рівнем щастя стали такі країни ЄС: Нідерланди (7,449), Швеція (7,353), Австрія (7,294), Люксембург (7,238). Найнижчий рівень щастя серед
країн ЄС спостерігається у таких країн: Сербія
(5,778), Греція (5,515) Хорватія (5,505), Болгарія
(5,102). Україна посіла в рейтингу 123 позицію серед 156 країн світу з індексом щастя 4,561 бали, що
на 10 позицій краще порівняно з минулим роком,
але суттєво нижче, ніж в країнах ЄС.
У табл. 4 наведено основні недоліки за складовими Індексу щастя країн світу України у порівнянні з країнами-членами ЄС у 2020 р.
Таблиця 4
Основні недоліки за складовими Індексу щастя України та країн-членів ЄС у 2020 р.
Україна
Значення країни-лідера члена ЄС
Показник
бали
місце
країна
бали
Місце
Індекс щастя
4,561
123
Фінляндія
7,809
1
ВВП на душу населення
8,190
94
Люксембург
93,965
1
Соціальна підтримка
0,879
58
Фінляндія
0,954
4
Тривалість здорового життя при народженні
64,607
87
Іспанія
74,403
3
Свобода робити життєвий вибір
0,663
128
Данія
0,951
4
Щедрість, пожертви на благодійність
0,250
76
Нідерланди
0,617
5
Сприйняття корупції
0,921
6
Болгарія
0,936
1
Складено автором за даними [10]
Як видно з табл. 4, відставання від країн ЄС за
даним рейтингом свідчить про наявність в Україні
великої кількості не задоволених життям людей, занизьку тривалість життя в країні, не високий рівень
соціальної підтримки, наявність розшарування населення за рівнем доходів, високий рівень корупції.
Інформацію, щодо Індексу якості життя
(Quality of Life Index) [11] в країнах світу надає міжнародна база даних Numbeo. Індекс якості життя –
це комплексний показник, що характеризує рівень
суспільного розвитку, досягнутий тією чи іншою
країною, він включає: індекс купівельної спромож-

ності, індекс безпеки, індекс охорони здоров’я, індекс споживчих цін, відношення цін на нерухомість
до доходів, трафік транспорту, індекс забруднення.
У 2021 р. лідерами серед країн-членів ЄС в
сфері забезпечення якості життя визнано Данію
(190,1), Нідерланди (183,3), Фінляндію (182,7), Австрію (182,3), Німеччину (176,7), які водять до
ТОП-10 рейтингу. Україна зі значенням індексу
107,35 зайняла у 2021 р. 59 позицію в рейтингу серед 83 країн світу.
У табл. 5 наведено основні недоліки за складовими Індексу якості життя України у порівнянні з
країнами-членами ЄС у 2021 р.
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Таблиця 5
Основні недоліки за складовими Індексу якості життя України та країн-членів ЄС у 2021 р.
Україна
Значення країни-лідера члена ЄС
Показник
бали
місце
країна
бали
місце
Індекс якості життя
107,35
59
Данія
190,1
2
Індекс купівельної спроможності
30,10
67
Данія
94,73
4
Індекс безпеки
51,72
63
Словенія
78,21
7
Індекс охорони здоров’я
53,43
72
Франція
80,99
3
Індекс вартості життя
29,21
80
Данія
91,67
4
Доступність житла, співвідношення
10,77
38
Данія
6,66
9
ціни житла до доходу
Трафік
37,90
55
Кіпр
23,44
3
Індекс забруднення
64,31
58
Фінляндія
11,86
1
Кліматичний індекс
70,77
59
Португалія
97,72
5
Складено автором за даними [11]
Як видно з табл. 5, проблемними сферами в забезпеченні якості життя в Україні, у порівнянні з
країнами-членами ЄС, є: низька купівельна спроможність населення, високий рівень забруднення та
рівень злочинності, незадовільна якість системи
охорони здоров'я.
Висновки. Враховуючи наведене вище, були
визначені такі проблеми в забезпеченні соціально
безпеки України:
депопуляція та старіння населення;
низька тривалість життя;
відставання України від провідних країн світу
за рівнем доходу населення;
незадовільна якість системи охорони здоров'я
та нерівний доступ до медичних послуг різних
верств населення;
низька купівельна спроможність населення та
високі споживчі ціни;
низький рівень охоплення бідного населення
соціальною підтримкою;
незадовільна якість навколишнього середовища;
високий рівень злочинності та корупції.
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АНОТАЦІЯ
В даній статті розглядається поточтний стан та проводиться аналіз перспектив і розвитку біоенергетики в Україні. Проаналізовано динаміку постачання відновлювальних джерел.
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This article examines the current state and analyzes the prospects and development of bioenergy in Ukraine.
The dynamics of supply of renewable sources is analyzed.
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Актуальність. На сьогоднішній день в усьому
світі біоенергетика набуває все більш вагомого
стану. Багато країн наполегливо впроваджує систему відновлювальних джерел енергії в енергетичний сектор держави. Аналізуючи успіхи інших
країн, Україна не стоїть осторонь відновлювальної
енергетики, та намагається поліпшити її стан. Поперше використання відновлювальних джерел
енергії допоможе Україні вийти з енергетичної залежності, по-друге допоможе поліпшити стан екології та обмежити масштаби зміни клімату.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Найбільш відомі вченні, які займаються питанням
біоенергетики в Україні це : Гелетуха Г. та Желєзна
Т. Безпосередньо у 2020 році ними була запропонована так звана «Дорожня карта розвитку біоенергетики України до 2050 року. Гелетуха Г. та Желєзна
Т. розробили рекомендації щодо подолання
бар’єрів та проблем існуючих в біоенергетичному
секторі України, а також запропонували структуру
споживання біопалива за їх видами та за видами отриманого з них енергоносія.[1]
Дорожня карта тісно пов’язана з концепцією
«зеленого» енергетичного переходу України до
2050 року. Міністерство енергетики та захисту довкілля України презентували концепцію «зеленого»
енергетичного переходу України, в якій основними
засадами є боротьба зі зміною клімату. Виділяються такі негативні наслідки зміни клімату як:
підвищенні ризики для здоров’я людини, які
пов’язані фактично з усіма гідрометеорологічними
явищами; зменшення врожаю сільськогосподарських культур; значна деградація земель та опустелювання, зменшення життєздатності та стійкості лісів,
нестабільне функціонування електричних мереж,
та як наслідок виникнення аварій.[2]
Створенню Концепції «зеленого» енергетичного переходу послугувала світова тенденція впровадження новітніх підходів до розвитку енергетики
в цілому, а також в контексті збереження та відновлення екологічного стану планети. Завдяки підписанню Паризької угоди в 2015 році, були окреслені

першочергові пріоритети перешкоджанню зміни
клімату , одним із шляхів якої є зменшення викидів
парникових газів.[3].
Відновлювальні джерела енергії грають
вирішальну роль в енергетичному переході
України. Розвиток та вдосконалення системи ВДЕ
дозволять зменшити потребу у виробництві додаткових обсягів енергоресурсів, які необхідні для зростання внутрішнього валового продукту та покращення життя громадян.
Щодо більш короткострокових перспектив розвитку ВДЕ, фахівці запропонували Енергетичну
стратегію України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність». В
ній йдеться про формування енергетичної політики
держави, а саме вдосконалення функціонування
енергетичного сектору, безпосередньо використовуючи альтернативні джерела енергії. Також виноситься на загал питання екологічної ситуації в
Україні та охорони довкілля[4].
Згідно Енергетичної стратегії, передбачається
стале розширення використання всіх видів відновлювальної енергетики, це забезпечить енергетичну
незалежність України від викопних джерел енергії
та гарантує енергетичну безпеку держави.
Ціллю даної статті є розгляд поточного стану
біоенергетики в Україні, а також аналіз перспектив
її розвитку.
Результати. Якщо звернутися до Державної
служби статистики України, та проаналізувати
енергетичний баланс України за 2019 рік, можна
побачити, що частка вітрової та сонячної енергії від
загального постачання первинної енергії складає
приблизно 0,5%, але за умови подальшого здешевлення відновлювальних джерел енергії, їх економічний потенціал буде зростати [5].
На сьогоднішній день в Україні функціонують
7 потужних вітряних електростанцій це:
1. Ботієвська вітрова електростанція, вона була
зведена в 2014 році енергетичним холдингом
ДТЕК, і є найпотужнішою з 7 існуючих електро-
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станцій. Має 64 вітротурбіни та загальну потужність 200 МВт, виробляє близько 700 млн кВт*г,
знаходиться в Запорізькій області;
2. Приморська вітрова електростанція, була
зведена в 2019 році, загалом має 52 вітротурбіни ,
їх потужність складає 200 МВт, виробляє 650-700
млн кВт*г енергії за рік, та скорочує також знаходиться в Запорізькій області;
3. Мирненська вітрова електростанція, складається з 35 вітротурбін загальною потужністю 163
МВт, знаходиться в Херсонській області. Вона
може генерувати близько 574 млн кВт*г енергії в
рік, а також скоротити на 455 тис.т. викиди СО2
кожного року.
4.
Орловська
вітрова
електростанція,
функціонує в Україні з 2019 року, має потужність
98,8 МВт. Має 26 вітротурбін, знаходиться в Запорізькій області.
5. Новотроїцька вітрова електростанція, введена в експлуатацію в 2019 році, має 12 вітротурбін
та потужність 72,6 МВт.
6. Овер’янівська вітрова електростанція,
знаходиться в Херсонській області, має потужність
68,4 МВт, та скорочує 210 тис.т. викидів СО2 в рік.
7. Вітряний парк «Новоазовський», має в
своєму складі 23 вітротурбіни, знаходиться в Донецькій області.
Найпотужніші сонячні електростанції зосереджені в таких областях як: Дніпропетровська (потужність 290МВт), Одеська (потужність 240 МВт),
Вінницька ( потужність 228 МВт) та Херсонська
(потужність приблизно 100 МВт).
Щодо біопалива та відходів, їх частка складає
близько 4,3%, згідно розробленої стратегії прогнозується зростання частки сектору енергетичної галузі, який використовує тверду біомасу та біогаз як
енергоресурс, що зумовлено формуванням локальних генеруючих потужностей. Виробництво теплової та електричної енергії в когенераційних установках і зміщення вуглеводневих видів палива буде
в пріоритеті. Розрізняють такі види палива:
1. Тверде біопаливо: відходи сільськогосподарського виробництва(солома) ; відходи промислових підприємств (лушпиння соняшника, тирса);
продукція виробництва твердого біопалива (брикети, гранули, пелети); продукція та відходи лісового господарства (деревина, тирса, відходи деревини). Основний технологічний процес переробки
біомаси та деревини – пряме спалювання, піроліз та
газифікація[6]
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Газифікація – це перетворення твердого палива на газоподібне. Пристрої для такого перетворення називають газогенераторами, а отриманий
газ – генераторним або синтез-газом. Очевидно, що
спалювання генераторного газу з біомаси має ті ж
переваги, що і спалювання газоподібного палива[7].
Піроліз – це процес, розкладання сировини (деревина, побутове сміття тощо) під дією температури 450º і практично за відсутності кисню. В результаті цього процесу утворюється піролізний газ,
рідкі продукти (деревна смола тощо) і тверді продукти (вугілля)[8].
2. Біогаз (різновид біопалива) — газ, який
утворюється при мікробіологічному розкладанні
метановим бродінням біомаси чи біовідходів (розкладання біомаси відбувається під впливом трьох
видів бактерій), твердих і рідких органічних відходів: на звалищах, болотах, каналізації, вигрібних
ямах тощо[9].
3. Рідке біопаливо: рослинна олія, біоолива,
біодизель, біоетанол,біометанол[10].
Гідроелектроенергія має частку 0,6% від загального постачання первинної енергії, загалом [5],
гідроенергетика має велике значення в стійкості
об’єднаної енергетичної системи України, оскільки
виконує функцію аварійного резерву потужності.
До 2025 року є необхідність завершити реконструкцію вже існуючих гідроелектростанцій та
будівництво нових агрегатів гідроелектростанцій
та гідроакумулюючих електростанцій. Це дозволить збільшити їх потужність.
В Україні гідроелектростанції функціонують
на трьох річках: Дніпро, Дністер та Південний Буг.
Найпотужнішими гідроелектростанціями є: Кременчуцька ГЕС (потужність 632,9 МВт),
Дніпровська ГЕС (потужність 1569 МВт),
Дністровська ГЕС (потужність 702 МВт). Також на
території України знаходяться гідроакумулюючі
електростанції: Київська ГАЕС( 235,5 МВт),
Дністровська ГАЕС (972 МВт), Ташлицька ГАЕС(
906 МВт) та на стадії будівництва Канівська ГАЕС
(потужність 1000 МВт)
Проаналізувавши рис.1 можна побачити, що
частка вітрової та сонячної енергії у загальному постачанні первинної енергії в 2019 році зросла,
порівняно з 2007 і складає 0,5%, щодо гідроелектроенергії суттєвих змін не відбулося. В свою
чергу частка біопалива і відходів має тенденцію до
зростання, і порівняно з 2007 роком зросла на
2,7%.[11]
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Рисунок 1 Частка відновлювальних джерел енергії у загальному постачанні первинної енергії
В структурі відновлювальних джерел енергії
основну частку складає енергія з біопалива та відходів, така позиція прослідковується та залишається незмінною з 2007 року, порівняно 3 2007
роком, в 2019 році ця частка зросла на 145 та складає 77,3%. Гідроелектроенергії навпаки, показала

тенденцію до зменшення , у 2019 році ця частка
складає лише 12,9%, порівняно з 2007 роком вона
зменшилась на 23,7%[ 11].
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Рисунок 2 Структура відновлювальних джерел енергії у загальному постачанні первинної енергії
Якщо розглядати виробництво енергії з відновлювальних джерел енергії, можна побачити, що
біопаливо та відходи домінують та мають тенденцію до збільшення, окрім цього невелике, але стале

збільшення прослідковується у вітрової та сонячної
енергії[5].

20

Sciences of Europe # 65, (2021)

тис.т.н.е.

897

769

426

197

149

3786

3726

3575

2017

2018

Вітрова,сонячна енергія

Гідроелектроенергія

560

2019
біопаливо та відходи

Рисунок 3 Виробництво енергії з відновлювальних джерел енергії , тис.т.н.е
Висновок. Отже, на сьогоднішній день
політика України спрямована на сталий розвиток
ринку біоенергетики. Для цього розробляються
різноманітні плани та стратегії, як короткострокові
так і довготривалі. В порівнянні з показниками
2007 року частка відновлювальних джерел енергії у
загальному постачанні первинної енергії хоча і не
великими кроками, але невпинно зростає. Як короткострокова, так і довготривала перспектива передбачає захист навколишнього середовища та запобігання зміни клімату. Якщо притримуватись
концепцій, обговорених в даній статті, в Україні
можуть відбутися глобальні зміни в енергетичному
секторі, завдяки розвитку біоенергетики.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено проблеми забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні. Визначено,
що деякі можливі економічні загрози необхідно виявити та подолати на регіональному рівні. Проаналізовано можливості запобігання соціально-економічних загроз в регіонах за умови проведення в країні реформи децентралізації. На основі проведеного аналізу визначено дії регіональних адміністрацій з метою забезпечення сталого розвитку територій та захисту населення. Досліджено особливості адміністративного
управління регіонами з метою забезпечення економічної безпеки.
ABSTRACT
The article examines the problems of economic security at the regional level. It is determined that some
possible economic threats need to be identified and overcome at the regional level. Possibilities of prevention of
social and economic threats in the regions under the condition of decentralization reform in the country are analyzed. Based on the analysis, the actions of regional administrations to ensure sustainable development of territories and protection of the population are identified. The peculiarities of administrative management of regions in
order to ensure economic security are studied.
Ключові слова: економічна безпека, регіон, децентралізація, диспропорція, децентралізація, умови
життя, загрози.
Keywords: economic security, region, decentralization, disproportion, decentralization, living conditions,
threats.
Постановка проблеми.
Економічна безпека являє собою одну з компонент безпеки країни, яка має забезпечити соціально
- економічну стабільність суспільства. Для її забезпечення прийнято ряд законодавчих актів. Так Законом України «Про основи національної безпеки
України» визначено основні засади державної політики у сфері національної безпеки нашої країни у
цілому і економічної безпеки, як невід’ємної її
складової.
Метою економічної безпеки є забезпечення
економічного розвитку країни та соціальної стабільності суспільства. Про те на шляху державного
розвитку та трансформацій перед країною постають реальні та потенційні загрози, які необхідно вирішувати або запобігати.
Наразі в Україні триває реформа децентралізації влади. Вона почалась 2014 році з прийняттям
Концепції реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади. Для її реалізації
було прийнято закони «Про співробітництво територіальних громад», «Про добровільне об’єднання

територіальних громад» та внесено зміни до Бюджетного і Податкового кодексів – щодо фінансової
децентралізації.
Сучасні процеси реформи децентралізації
влади створюють необхідність вирішення питань
економічної безпеки, як невід’ємної складової комплексу завдань життєзабезпечення регіону.
Реформою децентралізації влади було внесено
зміни до Конституції України, якою визначено трирівневу систему адміністративно-територіального
устрою, серед яких визначені: регіони, райони, громади (село, селище, місто).
За таким визначенням регіони стають вищою
адміністративною ланкою в системі розподілу місцевої влади. Саме адміністрації регіонів мають забезпечити ефективну роботу економіки та комфортні соціальні умови для населення країни. Відповідно регіони беруть на себе відповідальність
забезпечення економічної безпеки та соціального
захисту населення.
Зазначимо економічна безпека регіону – це
здатність регіональної економіки функціонувати в

22

Sciences of Europe # 65, (2021)

режимі розширеного відтворення, тобто стійкого
економічного зростання, максимально забезпечувати прийнятні умови життя та розвитку особистості для більшості населення [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем забезпечення економічної безпеки постійно перебувають у центрі уваги науковців. Проблемам регіонального устрою тв. економічної безпеки присвячені праці таких вітчизняних та
зарубіжних науковців, як В. Геєць, М. Кизим, Т.
Клебанова, О. Черняк , С. Романюк, І. Губарєва, З.
Герасимчук, В. Заблодська та низка закордонних
фахівців Х. Маулл, С. Мьордок, Х. Мачовські. [1-6]
Автори [2] зазначають, що саме загальнодержавний рівень економічної безпеки визначається
рівнем регіональних систем. Вони висловили думку, що [2] процес гарантування економічної безпеки держави повинен реалізовуватися на основі
врахування і дотримання безпеки територіальних
складників.
Мета і завдання статті
Виклад основного матеріалу
Серед завдань, які передбачені Концепцією
реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні:
1. Забезпечення доступності та якості публічних послуг.
2. Досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування
та органами виконавчої влади
3. Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування повноважень [7].
Для досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування
та органами виконавчої влади органам місцевого
самоврядування базового рівня надаються повнова-

ження відповідно до їх кадрового, фінансового, інфраструктурного потенціалу та ресурсів на новій
територіальній основі.
Повноваженнями органів місцевого самоврядування базового рівня:
• Забезпечення місцевого економічного розвитку (покращення умов підприємництва)
• Забезпечення розвитку місцевої інфраструктури (доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачання та ін.)
• Забезпечення вирішення питань забудови
території (надання дозволів на будівництво, відведення земельних ділянок)
• Забезпечення благоустрою території
• Забезпечення утримань вулиць і доріг
• Надання громадської безпеки [8].
Структурні підрозділи територіальних органів
центральних органів виконавчої влади на базовому
рівні надаватимуть послуги:
• Санітарно-епідеміологічний захист
• Казначейське обслуговування
• Соціальний захист населення
• Реєстрація актів цивільного стану [8].
Повноваження органів місцевого самоврядування районного рівня:
• Надання медичних послуг вторинного рівня
• Виховання та навчання дітей у школах-інтернатах загального профілю [8].
Повноваження органів місцевого самоврядування обласного рівня:
• Охорона навколишнього природного середовища
• Розвиток культури, спорту та туризму
• Надання високоспеціалізованої медичної
допомоги [8]
Загальну структуру суб’єктів системи економічної безпеки регіональну відображено на рис. 1.

Суб’єкти системи економічної безпеки регіону
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Суб’єкти сфери послуг
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Суб’єкти виробничої сфери

Рис. 1. Загальна структура суб’єктів економічної безпеки регіону
Джерело: власне опрацювання
Для визначення й оцінки економічної безпеки
регіону існує три основних підходи, котрі розкривають її зміст як:
- визначений за деякими критеріями певний
стан соціально-економічної системи регіону;

- здатність протидіяти впливу зовнішніх та
внутрішніх загроз будь-якого виду і рівня;
- властивість до сталого розвитку територій.
Зазначимо, що соціальна сфера охоплює спе-
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цифічні соціальні зв'язки і відносини, соціальні інститути, елементи інфраструктури, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність і розвиток людини. Вона покликана:
- забезпечити достатній рівень добробуту, доступність основних життєвих благ для більшості населення;
- створити можливості соціальної мобільності;
- гарантувати необхідний рівень соціального
захисту, можливість участі населення в управлінні
підприємствами і державою;
- забезпечити розвиток соціальної, трудової та
підприємницької активності; забезпечувати свободу вибору, широкі можливості в реалізації людиною своїх здібностей.
Автори [3] визначають, що інтегральними показниками дієвості соціальної сфери можна визначити:
1) рівень життя - ступінь задоволення матеріальних і культурних потреб людини. Компонентами
його є розмір реальних доходів, рівень споживання
матеріальних благ і послуг (задоволення потреб у
їжі, одязі, житлі, засобах пересування), рівень
освіти, стан довкілля;
2) якість життя - якісний аспект задоволення
матеріальних і культурних потреб людей (зручність
житла, якість продуктів харчування, можливість і
ефективність користування послугами тощо). Про
якість життя можна судити і за рівнем стресових ситуацій, станом соціального самопочуття;
3) соціальне забезпечення - умови, що забезпечують ефективну життєдіяльність людей в основних сфеpax суспільства, підтримання працездатності, здоров'я, освіти, соціального захисту, духовних
потреб, дозвілля. Його характеристиками є: кількість закладів, організацій, що забезпечують освіту,
медичне, побутове й транспортне обслуговування.
Підсумовуючи можна зазначити, що рівень розвитку соціальної інфраструктури свідчить про
стан задоволення потреб населення. Зазначимо, що
серед основних мінімальних соціальних стандартів,
що убезпечують населення можна визначити соціальний мінімум, тобто, задоволення потреб на достатньому для нормального способу життя рівні.
Завданням є створення задовільних та безпечних життєвих умов місцевих громад та підвищення
добробуту населення. Дії місцевих адміністрацій
мають бути спрямовані на забезпечення вищого рівня та якості життя.
Убезпечення соціальної сфери регіону можна
розглядати як комплексний критерій, що відображає процес взаємодії соціальних суб'єктів діяльності та населення, унаслідок чого формується якість
психічних, духовних, фізичних, репродуктивних і
соціальних потенцій людей, їх активність, життєздатність, здатність до ефективної інтеграції, витримування різноманітних навантажень, до соціальних змін.
Зазначимо, що соціальна інфраструктура має
чітко виражений територіальний характер, оскільки пов'язана з обслуговуванням людей, які проживають у поселеннях міського та сільського типу
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і мають бути забезпечені сприятливими умовами
життєдіяльності. Вплив її на відтворення робочої
сили виявляється у зниженні втрат сукупного робочого часу, підвищенні продуктивності праці, подовженні періоду працездатності, формуванні висококваліфікованих кадрів.
З регіональних позицій розвиток суб’єктів соціальної інфраструктури створює передумови для
запобігання необґрунтованої міжрегіональної міграції населення, розширення сфери праці. Одним з
вирішальних завдань розвитку має бути створення
соціальної та економічної безпеки мешканців регіону.
Визначені загрози економічного або соціального характеру лише частково, а в багатьох випадках не суттєво, можуть впливати на рівень національної економічної безпеки, а отже, можуть ігноруватися органами центральної влади, але чинити
суттєвий вплив на місцеві громади.
Висновки та пропозиції. Для забезпечення
економічної безпеки місцеві адміністрації мають
визначити систему заходів та інструментів як регіонального так і місцевого впливу. Забезпечення
економічної безпеки визначених територій, в тому
числі в межах регіонів, є невід’ємною складовою
національної економічної безпеки. В умовах децентралізації влади рішення місцевих адміністрацій та
наявні в регіонах ресурси можуть більш ефективно
протидіяти як наявним так і потенційним соціально-економічним загрозам.
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Система бухгалтерского учета в СССР была
создана в условиях административно-командной
централизованно управляемой экономики с преобладанием в ней государственной собственности.
Эта система находилась в прямой зависимости от
методологических основ централизованного планирования и была направлена на обеспечение руководства всей деятельности предприятия со стороны
вышестоящих органов управления, а также их контроля за выполнением государственных планов и за
сохранностью государственной собственности;
полностью соответствовала господствующей модели экономики и была достаточно эффективной в
ее условиях, но оказалась неприспособленной для
отражения новых экономических отношений, формирующихся в СССР в связи с переходом на рыночную модель.
В бухгалтерском учете второй половины 1980х гг. активизировались процессы адаптации советской учетной системы к рыночным условиям в
связи с новыми организационно-правовыми формами деятельности (совместные предприятия, международные объединения). Перед регулирующими
органами страны возникли сложные проблемы соответствия бухгалтерского учета и отчетности специфике частной собственности.

Интенсивные изменения хозяйственной жизни
России предварялись либерализацией законодательной базы в экономике. Одними из первых шагов были Постановления Совета Министров СССР
от 13 января 1987 № 48 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий, международных объединений и организаций СССР и других стран - членов СЭВ» и от 13
января 1987 № 149 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран». В них
предусматривалась ответственность за несоблюдение порядка ведения учета и отчетности и обеспечения их достоверности. Минфином СССР и Госкомстатом СССР издано Письмо от 27 февраля
1987 № 53/13-09 «О ведении учета и отчетности на
совместных предприятиях, в международных объединениях и организациях, создаваемых на территории – СССР» [1, с. 60 – 62], в котором были установлены следующие особенности его организации
на международных предприятиях и объединениях:
− использование типовых форм первичной
документации, утвержденных для советских предприятий;
− применение форм и методов учета, созданных для советских предприятий;
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− ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующими в стране нормативными документами;
− возможность внесения изменений в формы
учета в соответствии с особенностями деятельности таких организаций;
− право введения в действующий План счетов бухгалтерского учета (1985г.) по согласованию
с Минфином СССР дополнительных синтетических счетов для учета специфических в совместной
деятельности операций, возможность самостоятельного введения, уточнения, исключения или
объединения отдельных субсчетов;
− организация учета на русском языке в государственной валюте;
− возможность внесения изменений в формы
бухгалтерских отчетов и балансов совместных
предприятий в соответствии со спецификой их деятельности по согласованию с Минфином СССР;
− учет прав пользования землей, водой, другими природными ресурсами, объектами основных
средств, иными имущественными правами (на
изобретения, ноу-хау) при их вкладе участниками в
уставный фонд на вводимом счете 04 «Нематериальные активы», отражение таких прав в балансе
отдельной статьей в разделе I «Основные средства
и внеоборотные активы» бухгалтерского баланса и
др.
С началом перестройки стали подниматься
проблемы перехода предприятий на хозяйственную
самостоятельность и самофинансирование, внедрения хозяйственного расчета как важнейшего метода управления предприятием. В результате перед
бухгалтерским учетом была поставлена новая задача – учет показателей внутрихозяйственного расчета низовых производственных звеньев (цехов,
участков, бригад) и функциональных подразделений. Как следствие на многих крупных предприятиях были предприняты попытки внедрения внутрихозяйственного расчета по сферам ответственности.
Целью данного исследования является анализ
исторических аспектов бухгалтерского учета в советский период и рассмотрение его роли при формировании современных форм бухгалтерского и
налогового учета для российского частного бизнеса.
Хозрасчетное предприятие несло материальную ответственность перед государством за выполнение плановых заданий, рациональное использование ресурсов, возмещение текущих затрат, своевременные и полные расчёты с государственным
бюджетом и кредитной системой, формирование
фондов материального стимулирования, создание
необходимых накоплений для расширения производства. Внеплановые убытки предприятия покрывали за счёт собственных ресурсов. Они несли
также материальную ответственность и перед другими предприятиями за полное и своевременное
выполнение обязательств, предусмотренных хозяйственными договорами, которые являются важнейшим инструментом хозрасчётных отношений
между предприятиями. В хозяйственном договоре
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конкретизировались задания народно-хозяйственного плана, обеспечивались соответствие производства и поставок продукции реальным нуждам её
потребителей [2].
Хозрасчет был основан на использовании товарно-денежных отношений, в частности таких категорий, как цена, прибыль, себестоимость продукции и т.п. Контроль со стороны общества за деятельностью предприятий в денежной форме
осуществляется путём сопоставления доходов с
расходами через выполнение плана по прибыли и
рентабельности производства, в процессе кредитования их деятельности. Все формы денежного контроля побуждают предприятия рационально использовать средства, улучшать показатели хозяйственной деятельности, осуществлять режим
экономии. Объектом хозрасчета при этом являлись
производственные и непроизводственные подразделения предприятия, а объектом хозрасчетного
дохода выступали собственные заработанные средства: для производственных подразделений – сфера
производства, для вспомогательных служб – их
вклад в выполнение хозрасчетных заданий производственными подразделениями; а также средства,
высвободившиеся за счет снижения расходов на содержание этих служб. На ряде предприятий для
оценки деятельности структурных подразделений
вводились так называемые комплексные лицевые
счета эффективности. Оценка вклада каждого подразделения в прирост прибыли, а значит, и размер
отчислений в его лицевой счет осуществлялись специально созданной комиссией. Дальнейшее развитие хозрасчета привело к появлению на предприятиях хозрасчетных бригад, для регулирования деятельности которых разрабатывались специальные
положения о производственных бригадах с подсчетом коэффициента трудового участия (КТУ) каждого работника. КТУ увеличивал заинтересованность членов бригады в повышении качества своей
работы, давая возможность получать повышенное
вознаграждение за свой труд.
В целях оценки эффективности функционирования бригад в ряде случаев использовалась нормативно-чековая система планирования, учета и контроля, ставшая прообразом современного трансфертного ценообразования, которая основывалась
на применении норм и нормативов; единых планово-учетных ценах на товарно-материальные ценности, работы и услуги; плановых заданиях на производство продукции; лимитах затрат подразделений; оперативном контроле затрат подразделений;
оперативном контроле затрат путем сопоставления
фактических затрат с лимитами на них; оперативном анализе информации об отклонениях фактических затрат от лимитов по местам возникновения,
причинам, виновникам и др. Все перечисленные
свойства нормативно-чековой системы планирования, учета и контроля затрат создали условия для
полного перехода к нормативному методу учета [1,
с. 4].
Перед органами регламентирования бухгалтерского учета встали проблемы создания методики бухгалтерского учета в представительствах
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иностранных юридических лиц и использования
показателей их работы для формирования статистических данных, организации налогообложения.
В принятом Положении была установлена обязательность информирования Министерства финансов СССР о финансовых результатах представительства иностранной организации.
В Законе СССР от 19 ноября 1986 «Об индивидуальной трудовой деятельности» предусматривалась возможность ведения деятельности, основанной на личном труде граждан и членов их семей на
базе регистрационных удостоверений или патентов, выдаваемых финансовыми отделами исполнительных комитетов Советов народных депутатов.
Для уплаты подоходного налога при работе без патента должна представляться декларация о полученных доходах, а получение патента давало предпринимателю право не уплачивать подоходный
налог. Принятый Закон СССР от 4 июня 1990 №
1529-1 «О предприятиях в СССР» определял виды
субъектов хозяйствования в зависимости от формы
собственности. В результате в стране могли быть
созданы такие совместные предприятия, учредителями которых являлись иностранные юридические
лица и граждане, малые предприятия, другие виды
предприятий, в том числе арендные. На добровольных началах предприятия могли объединяться в союзы, хозяйственные ассоциации, концерны, создавать дочерние предприятия, филиалы, представительства,
отделения,
другие
обособленные
подразделения. Нормы Закона влекли существенные изменения учетной системы, выразившиеся в
разработке правил регламентирования следующих
операций, ранее не отражавшихся в бухгалтерском
учете и отчетности:
− платы за государственную регистрацию
предприятий;
− стоимости лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию;
− имущества, предоставленного и полученного на правах полного хозяйственного ведения;
− денежных и материальных взносов учредителей организаций;
− ценных бумаг, которые предприятия могли
выпускать и продавать юридическим лицам и гражданам для привлечения дополнительных денежных
средств на цели расширения и совершенствования
производства, социального развития; имущества
предприятия (основных и оборотных средств);
− части чистой прибыли, которая по законодательству или в соответствии с уставом предприятия передается в собственность членов трудового
коллектива, а совет (правление) предприятия определяет размер этой прибыли и порядок ее распределения;
− акций, которые могут быть переданы в собственность членов трудового коллектива предприятия и представляют сумму прибыли, принадлежащей члену трудового коллектива и образующей его
вклад, а также ежегодных процентов (дивидендов)
члену трудового коллектива в размерах и порядке,
предусмотренных уставом предприятия;
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− взносов членов трудового коллектива,
предприятий, организаций, граждан;
− векселей и других операций по поставкам
продукции, выполненным работам, оказанным
услугам в кредит с уплатой покупателем процентов
за пользование заемными средствами;
− расчетов между филиалами, представительствами, отделениями предприятия;
− валютной выручки, зачисляемой на валютный балансовый счет предприятия, используемой
самим предприятием, и отчислений в союзный, республиканский и местный бюджеты;
− операций по ликвидации, реорганизации
организаций, банкротству [6, с. 4].
Таким образом, изменения в законодательстве
последних лет существования СССР поставили перед регулирующими органами проблемы по разработке методик бухгалтерского учета и отражения в
отчетности операций, ранее не возникавших в связи
с господством государственной собственности.
Если появление индивидуальных и семейных
предприятий не требовало учета по двойной системе, а была уместна простая бухгалтерия с помощью записей по счету «Касса», то организации, основанные на других формах собственности,
должны были вести учет многочисленных объектов
бухгалтерского учета, появившихся в результате
либерализации отношений собственности. Органы
регулирования бухгалтерского учета еще в период
СССР стали интенсивно заниматься разработкой
методик бухгалтерского учета, соответствующих
новым правовым нормам.
С середины 1980-х годов приобрела актуальность и проблема повышения роли бухгалтерского
учета в рациональном и экономном использовании
материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
которые можно реализовывать только на основе текущего и перспективного анализа, базирующегося
на достоверной учетной информации. В целом же
учетная система в РСФСР в соответствии с требованиями централизованной экономики была
жестко регламентированной и практически полностью стандартизированной, несмотря на широкое
распространение различного рода кооперативов и
совместных советско-иностранных предприятий.
Новые формы предприятий и предпринимательской деятельности не вписывались в традиционную советскую систему учета и требовали ее изменений. Начало активной работы по перестройке
системы бухгалтерского учета пришлось на 19891990 гг., когда возникла практическая необходимость модернизации этой системы для предприятий с участием иностранного капитала и акционерных обществ, типичных для рыночной экономики.
Результатом стала переработка и замена ряда методик учета, не отвечавших условиям деятельности
предприятия. Вместе с тем стала очевидной необходимость приспособления российской системы
бухгалтерского учета к меняющимся экономическим отношениям, концептуальной переработки
всей нормативно-методической базы учета и отчетности, прежде всего плана счетов бухгалтерского
учета и инструкции по его применению, положения
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по ведению бухгалтерского учета и отчетности и
других актов, которые были ориентированы на старые условия хозяйствования. В результате Министерство финансов СССР 12 октября 1990 г. ввело,
начиная с 1991 г. единую отчетность для всех предприятий, объединений и организаций. Номенклатура статей при этом была укрупнена, введены дополнительные статьи.
С 1 января 1991 г. вводится новая бухгалтерская отчетность из двух отчетных форм: бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о финансовых результатах и их распределении (форма 2). Данные
формы были рекомендованы для всех предприятий
вне зависимости от отраслевой принадлежности и
формы собственности. Бухгалтерская отчетность с
этого периода объявляется публичной и органам
государственной статистики не представляется.
Она становится необходимой для привлечения инвесторов и кредиторов, для информирования потенциальных участников и вкладчиков предприятия об
устойчивости своего финансового положения [5, с.
3].
В целях сохранности и преумножения собственности инвесторов с 1992 г. в хозяйственную
практику вводится аудиторская проверка бухгалтерской отчетности независимыми аудиторскими
организациями. В действующий План счетов (1985
г.) вносятся существенные изменения, отражающие
методики учета новых объектов и адаптирующие
отечественный учет к мировой практике.
Бухгалтерский баланс стал представляться в
нетто-оценке, из него были изъяты плановые показатели и нормативы, а отчет о финансовых результатах и их использовании содержал следующие четыре раздела: «Финансовые результаты», в котором
рассчитывались балансовая прибыль или убыток;
«Использование прибыли», где показывались
суммы платежей в бюджет, отчисления в резервный
(страховой) фонд; суммы отвлеченных средств (на
развитие производства, социальное развитие, поощрения и др.); «Платежи в бюджет»; «Затраты и
расходы, учитываемые при исчислении льгот по
налогу на прибыль».
Процессы, направленные на повышение
уровня суверенности союзных республик, привели
к принятию Закона РСФСР от 25 декабря 1990 №
445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», в котором конкретизировались нормы
Закона СССР «О предприятиях в СССР». Кроме
того, в нем было сформулировано понятие «предпринимательство», а также в целях инициативной
самостоятельной деятельности граждан и их объединений, направленной на получение прибыли,
уточнены организационно-правовые формы предприятий, среди которых названы:
− государственное предприятие, имущество
которого создается за счет бюджетных ассигнований, вкладов других государственных предприятий, полученных доходов, других законных источников;
− муниципальное предприятие, имущество
которого формируется за счет ассигнований из
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средств местного бюджета, вкладов других муниципальных предприятий, полученных доходов,
других законных источников;
− индивидуальное (семейное) частное предприятие, принадлежащее на праве собственности
гражданину, членам его семьи, имущество которого складывается из имущества гражданина, его
семьи, полученных доходов, других законных источников, а также в результате приобретения государственного или муниципального предприятия;
− полное товарищество на условиях объединения граждан и (или) юридических лиц по договору о совместной деятельности, не являющихся
юридическими лицами;
− смешанное товарищество, объединяющее
граждан и (или) юридических лиц на основании договора о совместной деятельности, имущество которого состоит из вкладов участников, полученных
доходов, других законных источников на праве общей долевой собственности, и являющееся юридическим лицом;
− товарищество с ограниченной ответственностью (акционерное общество закрытого типа),
уставный фонд которого образуется только за счет
вкладов (акций) учредителей;
− акционерное общество открытого типа,
имущество которого создается за счет продажи акций в форме открытой подписки, полученных доходов, других источников и которое может создаваться путем приватизации государственных и муниципальных предприятий;
− объединение предприятий посредством создания союзов, ассоциаций, концернов, межотраслевых, региональных и других объединений, где
эти предприятия сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица;
− предприятие, созданное на основе аренды
и выкупа имущества трудовым коллективом.
В Законе определялся порядок учреждения
предприятия, в т.ч. перечень его учредительных документов (устав, договор учредителей (решение о
создании предприятия)). В уставе следовало отражать организационно-правовую форму, порядок
распределения прибыли, образования фондов, которые должны найти отражение в системе бухгалтерского учета и отчетности. Прежние методики
бухгалтерского учета нуждались в существенных
дополнениях, поскольку для полноценной реализации информационной и контрольной функций в
учетной системе должны были найти отражение
следующие операции: по приобретению в частную
собственность государственных или муниципальных предприятий; по договору о совместной деятельности; по вкладам учредителей (акций) в уставный фонд организаций; по приобретению и продаже акций; по приватизации государственных и
муниципальных предприятий; по приватизации
арендных предприятий [6, с. 5].
В итоге в начале 1990-х гг. органы государственного регулирования бухгалтерского учета
смогли не только разработать новые учетные методики, но и сформировать теоретическую плат-
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форму учетной системы будущего с учетом отечественных традиций и опыта развитых зарубежных
стран.
Следующим этапом в развитии отечественной
системы бухгалтерского учета стала разработка и
принятие Плана счетов бухгалтерского учета, отразившего изменения в хозяйственном механизме
страны. Причиной его подготовки явилось изменение принципиальной идеологии счетного плана,
вызванное необходимостью учета внешнеэкономической деятельности в общем плане счетов; неприемлемостью ведомственного подхода к формированию такого плана; необходимостью учета как коммерческой деятельности, так и деятельности
общественных организаций и даже бюджетных
учреждений, кроме банковской системы [4, с. 5].
Для использования общего плана счетов было
предложено создать сокращенный план счетов для
небольших предприятий; разработать рабочие
планы счетов отраслевых министерств, исполкомов
местных Советов, предприятий. Пакет нормативных документов для использования в практической
работе должен включать общий план счетов, его
модификации, инструкцию по применению этих
счетов, содержащую описание счетов, их корреспонденцию, порядок отражения наиболее типичных хозяйственных операций.
К концу 1991 г. с участием экспертов Центра
по ТНК ООН был подготовлен новый план счетов
бухгалтерского учета, который представлял собой
схему регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности (финансовых, хозяйственных операций и др.) в бухгалтерском учете.
План счетов, утвержденный 1 ноября 1991 г.,
сохранил преемственность с прежним в структуре
построения, наименовании и порядке кодирования
счетов, но претерпел концептуальные изменения.
Были устранены такие недостатки старой системы
учета, как игнорирование оборота капитала, упрощенное отражение товарного кругооборота, преобладание натуралистического подхода к методике
учета хозяйственных операций предприятия, отсутствие в составе объектов бухгалтерского учета некоторых видов имущества и операций, не распространенных или не существовавших в плановой

экономике, но имеющих важное значение в рыночной (валютные операции, ценные бумаги, нематериальные активы и др.).
Все изменения бухгалтерского учета были
неизбежны, но начинались они очень медленно.
Однако с начала 1990-х годов государственная машина была вынуждена отступить перед многочисленными предприятиями негосударственных и смешанных форм собственности. Министерство финансов СССР стало предусматривать некоторые
отклонения от действующих предписаний, которые
законодательно закреплялись отдельными инструкциями и письмами. С начала 1992 г. многие положения бухгалтерского учета значительно приблизились к стандартам, принятым за рубежом. Эти изменения были закреплены в новых документах,
регламентирующих бухгалтерский учет в России.
Таким образом, спустя многие годы бухгалтеры
вернулись к истокам учета, возрождая принципы,
сложившиеся до революции.
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Every year the Internet occupies an increasingly
important segment of the tourism and hospitality industry and modern computer technologies are actively implant into the field of tourism business, the use of which
is becoming an essential condition for successful work.
The average user spends 6 hours 43 minutes on the Internet every day. That is 3 minutes less than a year ago,
but still more than 100 days per user per year. If you
leave about 8 hours a day for sleep, this means that now
we spend more than 40% of our waking hours on the
Internet. Mobile phones now account for more than half
of the time we spend on the Internet - 50.1%. AppAnnie
claims that mobile apps now account for 10 out of every
11 minutes of mobile use, while browsing the web takes
only 9% of our "mobile time." Considering the number
of applications available to mobile phone owners today,
this is hardly surprising. The latest GlobalWebIndex
data shows that we use apps in almost every area of our
life - when we are talking with friends and family, lying
on the couch, managing finances, doing fitness, building romantic relationships, planning trips, choosing
where to stay and eat. We live in mobile applications
[1].
Rightly noted by N. Rothschild, "Who owns information, owns the world" is more relevant than ever for
the tourism and hospitality sector. High speed of information processing and transmission, accuracy, reliability and efficiency determine the effectiveness of management decisions in this area. Travel industry enterprises, which can be rightfully called innovative, in
most cases outpace the adoption of new technologies.
The traditional business models of tourism are strongly
influenced by modern advances in telecommunications,
electronic marketing, data processing, giving many
business opportunities [2, p.80]. Definitely, the use of
ICT affects the increase in the cost of the final tourism
product, but it accompanies the entire value chain of the
tourism product and reflects the entire process and the
availability of these services.
The role of ICT in the tourism and service industry
is quite large and multifaceted. On the one hand, this is
the detailing of relevant information about the service
and the price for it, which ultimately affects the increase in profits and sales. On the other hand, the use
of ICT leads to the elimination of traditional intermediation and promotes industrial restructuring.
ICT have a number of advantages when transmitting information for a tourist product promotion:
− Globality of coverage. The consumer and the
tourist service are often at a considerable distance from
each other; ICT tools can reduce the importance of this
factor.
− Narrow focus of information. Promotion of a
tourist destination is simultaneously aimed at potential
consumers from different target groups, authorities, local residents, tourists who have already traveled to this
territory. The use of ICT makes it possible to orient specific target groups by adapting communications and
other elements of the campaign to specific segments.
− The consistency of work allows ignoring the
hours of maximum visit or the difference in time zones
when placing data.
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− Flexibility largely based on the ease of entering and adjusting information, web analytics, monitoring changes from competitors and target groups.
− Use of multimedia technologies. One of the
specific characteristics of a tourist service is intangibility, i.e. the inability to feel the service until the moment
of consumption. The Internet, television, radio and
computer technologies allow using the widest possible
coverage of multimedia: video, audio, image, animation, text, 3d excursions, immersive video games, etc.
All these technologies allow the most reliable presentation of a tourist service, which reduces uncertainty in
its choice.
− The ability of automatic recording of information. Web analytics tools allow accurate measuring
metrics that characterize the effectiveness of a marketing strategy: the number of site visitors, the level of user
engagement, statistics of click-throughs, etc.
− Feedback. ICT allows establishing strong
feedback with users in a convenient way on various
platforms (e-mail, chat bot, callback request, comment,
review, etc.).
− The ability to carry out direct sales. For a regional tourism product, this advantage is currently less
relevant than for commercial travel agencies. However,
the ability of direct remote selling of tourism goods and
services, e.g. excursions, tickets to events or souvenirs,
not only increases tourism revenues, but also allows
significant saving on points of sale in the region itself.
− Availability. A significant part of ICT is available for organizations of any level, does not require
special resources, specialized skills or abilities to start
using;
− Relatively low cost. This advantage is of great
importance precisely for the promotion of a tourist destination since unlike commercial firms the issue of financing mostly solves at the expense of limited resources of the state and local budgets. Thus, with all the
specifics of a tourist destination as an object of promotion, information and communication technologies offer the widest range of opportunities at a relatively low
cost of its implementation.
Information literacy of the consumer affects the
fact that independently searching for an easily accessible product, he is ready to interact only with tour operators. Therefore, enterprises in the tourism and service
industry have to embrace innovation in order to maintain its position in the market and, accordingly, redesign the marketing process in the organization.
By virtue of the Internet, the costs of travel service
providers and the consumer himself are reduced by distributing travel products. On the one hand the Internet
is a practical tool in order to provide the tourist with all
the relevant information, on the other hand consumers
themselves are promoting the shaping and transformation of the Internet, driving it towards economic
growth and the creation of innovative and profitable ecommerce tourism.
Year by year the consumer of tourist services is
becoming more demanding and impatient, and his
tastes are becoming more sophisticated. The tourist
does not want to wait, preferring speed to traditional
service. It is necessary to engage in the development of
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interactive technologies in order to open access to accurate and reliable information meeting the requirements of a modern consumer and developing an enterprise for the long term.
The most convenient way for the consumer of
tourist services to choose the best option nowadays is
computer reservation systems (CRS). CRS empowers
the leaders of tourism and service organizations to manage the promotion and sale of their products and services in the global sense of the word.
In the sixties, there was an active increase in air
transport, as it is available to people with an average
income. Due to the greater information load on air carriers, it became necessary to create automated computer
systems that would be engaged in booking tickets. During this period, the first CRS computer booking systems were created, which became the main tool for
booking air tickets. The first systems were United Airlines' APOLLO and American Airlines' SABER. When
programmers at IBM and American Airlines developed
the first Saber computer system for booking tickets,
many thought they were crazy. American Airlines spent
$ 150 million on the creation of this system. That kind
of money could buy an entire fleet of 707 aircraft [3].
Initially, the development of computer booking systems went through the installation of terminals in the
offices of the airlines themselves, which significantly
increased the speed and efficiency of airline personnel,
improved the quality of customer service by reducing
ticketing time, and reduced the number of employees
involved in booking air tickets. The technical equipment of the first reservation centers was carried out by
IBM, which still supplies equipment for reservation
systems. After a while, the installation of booking terminals in major travel agencies began. With the creation of such systems, it became possible to reserve air
tickets in real time in a matter of seconds. By 1965, the
Saber system, deployed at the Briarcliff Manor data
center, was fully interactive, with a reservation error
rate of less than 1%. Moreover, despite the significant
increase in software complexity, the overall system remained the same as it was made in the period from 1960
to 1962. It brought together more than 30,000 transport
agencies, 3 million registered customers, more than 400
airlines, 50 car rental firms, 35,000 hotels, numerous
travel agencies, several dozen of railway companies,
ferry owners and cruise organizers. To the present time,
any user of operational transaction processing systems
based on a call control center remains in an unpaid debt
to the programmers of the 60s.
The introduction of booking systems made it possible to significantly reduce the time for customer service and ensure online reservations, reduce the cost of
the services offered, in particular, by reducing the number of employees making reservations, and increase the
variety of services offered. Along with this, it became
possible to implement a flexible pricing strategy, increase aircraft load, dock flights of various airlines, and
optimize the formation of a route for transporting tourists by price, flight time and other tasks. Having evaluated the effectiveness of the new booking technology
and the prospects for their use, airlines have signifi-
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cantly expanded both the range of information presented in the booking systems and the functionality of
these systems. Initially targeted at a single airline, these
systems have evolved into software suites serving airline groups and providing a range of additional services
for hotel reservations, train tickets, car rental, etc. The
booking systems provide information not only about
the availability of seats, but also general information
about flights, about the types of aircraft involved, detailed descriptions of rages, as well as information
about car rental offices, hotel accommodation, train
tickets and other services.
The development and widespread use of computer
reservation systems was carried out on the one hand by
increasing the number of services provided, and on the
other hand by reducing the cost of electronic booking
and reservation services. The expansion of the scope of
activity took place in all areas of services provided by
the tourist business, including accommodation, entertainment, etc. This led to the creation of global distribution systems. In addition to the electronic service capabilities for air passenger reservations, these systems
also include hotel reservations, car rental, currency exchange, booking tickets for entertainment and sports
events, etc. In the practice of travel companies, these
systems are naturally built into the technological chain
of formation and processing of tourist information, and
through the mechanism of credit cards, financial responsibility is provided when booking. GDS helps connecting with hundreds of airlines, thousands of hotels
and car rentals, book tickets for rail, sea and ferry services, and secure tickets for all kinds of cultural events.
The largest booking systems are Saber, Amadeus, Galileo and Worldspan (Travelport company). Almost all
travel companies use the services of GDS, as this is one
of the conditions for success in the tourism business [4,
p.278].
The increasing interest of the average user in
travel has generated a demand for do-it-yourself travel
arrangements. In the middle of the 20th century, the average person could not independently organize a trip to
another country, since he did not have the necessary information either about hotels or about attractions. As
soon as the problem of the information vacuum was
solved with the help of the development of information
technologies and the emergence of a public information
exchange network the interest in independently organizing one's travels has increased. People began to understand that it is possible to be a tourist without contacting a travel agency. When demand arose, online intermediaries began to appear on the market. A striking
example is one of the first online booking systems, the
Dutch booking.com.
A person and his activities are mostly not protected from many circumstances, first from force
majeure. Therefore, the pandemic had a significant impact on the tourism sector around the world, Kazakhstan included. According to the "Turist Kamkor" foundation, 2020 was a fatal year for tour operators. Due to
the COVID-19 pandemic, 30% of travel agencies in
Kazakhstan were ruined; thousands of people were left
without work or are on vacation without pay. Taking

Sciences of Europe # 65, (2021)

31

into account such conditions, the percentage of independent travel has proportionally increased, in particular to the near abroad. In this regard, more than ever,
the hope of travel agencies falls on online platforms in
order to provide timely information, in view of the continuously changing picture of today. Of course, having
overcome the pandemic, all structures will gradually recover, new proposals will most likely be made, and new
developments will be used, because progress is only
gaining speed every day. However, there is no doubt
that any innovations in the creation of the next stage in
the promotion and modernization of tourism activities
will be associated precisely with information and communication technologies, which have played one of the
most important roles in shaping the modern image of
the tourism sector.
The President of the Republic of Kazakhstan
Kassym-Zhomart Tokayev in his message dated September 1, 2020 noted: “Digitalisation is not a fashion
trend, but a key instrument for achieving national competitiveness. <…> “Data” should “run”, not people.
<…> To simplify the public’s interaction with electronic services, biometrics should be widely used at
public service level and in private business. Working
with "data" must reach a new level. Provision of a unified database system and its further development is one
of the main challenges of the Government.” [5]. The
history of the emergence of information and communication technologies in tourism has given a huge leap
forward in the development of this industry. At the current stage, the available ICT tools allow the tourism
sector of the economy to remain in an advantageous
competitive position. Today's constantly changing

world requires instant responses from all economic sectors. Recent events caused by the COVID-19 pandemic
have highlighted the importance of information and
communication technologies at this stage of development. In order to remain in demand in the market, the
service must be transparent today. This means that it is
the development of ICTs in tourism and hospitality that
leaves the maximum chances for the preservation and
evolution of the sphere.
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АНОТАЦІЯ
На основі останніх досліджень та публікацій проведено аналіз нормативного терміну безпечної експлуатації основних засобів ліфтового господарства. Визначено його практичність. Досліджена динаміка
витрат на технічне обслуговування і ремонт ліфтів. Розглянуто рекомендовані строки експлуатації деяких
запасних частин. Визначено оптимальний метод розрахунку терміну служби ліфтів.
ABSTRACT
Based on the latest researches and publications the analysis of normative term of safe operation of the elevator
economy basic means has been provided. Its practical value is determined. The dynamics of costs for elevators
maintenance and repair have been studied. The recommended service life period of some spare parts has been
considered. The optimal method of calculating the elevators service life has been determined.
Ключові слова: термін безпечної експлуатації, основні засоби, подовження строку експлуатації, ліфтове господарство.
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Постановка проблеми. Між тривалістю періоду експлуатації техніки на підприємстві та її ефективністю існує певний взаємозв'язок. З одного
боку, ефективність залежить від терміну експлуатації, так як з кожним роком використання обладнання збільшується його фізичний і моральний
знос, знижується продуктивність, збільшуються витрати на експлуатацію та обслуговування, зростають витрати на ремонт, і, відповідно, знижується
ефективність роботи. З іншого боку, терміни експлуатації також залежать від ефективності та від
ефекту, принесеного технікою: чим ефективніше
техніка, тим швидше окупляться витрати у неї, тим
швидше буде досягнуто необхідний рівень ефекту,
тим швидше один вид техніки, вичерпавши свій запас інтенсивної віддачі, поступиться місцем іншому, що забезпечує подальше зростання виробництва і підвищення його ефективності, і тим коротше
буде мінімальний проміжок часу між замінами.
Зупиняючись на цьому докладніше, відзначимо, що в економічній науці доведено факт існування мінімальної межі строку служби техніки,
тривалість якого визначається окупністю витрат і
розміром чистого ефекту на одиницю цих витрат.
Цей мінімальний період можна розрахувати як
суму трьох часових проміжків:
− тривалості компенсаційного періоду (часу,
потрібного для одноразової окупності інвестиційних витрат на створення техніки за рахунок принесених нею грошових надходжень);
− тривалості періоду простого відтворення чистого грошового потоку (часу, протягом якого на
одиницю витрат створюється такий же обсяг чистого ефекту, який би створювався при використанні
старої техніки);
− тривалості періоду розширеного відтворення
чистого грошового потоку на одиницю витрат,
тобто того періоду, протягом якого нова техніка
сприяє створенню додаткового, порівняно зі старою технікою, чистого грошового потоку (ця складова може бути розрахована за даними статистики
або задана нормативно) [1].
Логічним буде припустити, що в разі, коли фактичний період експлуатації більше мінімально допустимого, підприємство отримує економічний
ефект, а коли менше – темпи зростання ефективності знижуються. У цій ситуації найбільшу складність становить визначення не стільки мінімальної,
скільки максимальної межі експлуатації техніки,
яка, найчастіше, визначається моментом настання
повного морального зносу техніки або моментом,
протягом якого переплати за собівартістю продукції перевищують економію за роки функціонування

цієї техніки в якості інтенсивної. Перевищення верхньої межі призводить до так званого «проїдання»
раніше створеного економічного ефекту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз вітчизняної економічної літератури дозволяє виділити три основні методи визначення оптимального строку служби техніки: аналітичний, економіко-статистичний та економіко-математичний, що
можуть бути використані і для ОЗЛГ.
Дослідники, які відстоювали необхідність використання аналітичного методу (А.І. Селіванов ,
А.Є. Варшавський, Г.М. Коростелкін, Г.Г. Токарєв
[2], В.В. Новожилов [3], Р.Н. Колегаєв [4], А.С.
Гальперін [5], В.Д. Мацута), пропонують розраховувати оптимальний термін служби як функцію від
трьох видів витрат:
- одноразових (витрати на придбання машин);
- пропорційних часу використання техніки (витрати на зберігання, паливо);
- прогресуючих.
Різновидом даного методу є так званий метод
аналітичної ефективності, викладений, наприклад,
в роботі [6] і набув широкого поширення як в СРСР,
так і в США. В цьому випадку проектний термін
служби машин і устаткування визначався з урахуванням коефіцієнтів, які беруть до уваги економічну ефективність НТП і різну продуктивність старої та нової техніки, а також коефіцієнта зростання
продуктивності суспільної праці.
В останні десятиліття в економічній літературі
стала переважати точка зору, що фізичне старіння
техніки відбувається не пропорційно часу експлуатації або обсягу виконаної роботи, а нерівномірно.
На ступінь цієї нерівномірності впливає цілий ряд
факторів, а саме:
− вікові періоди роботи техніки (інтенсивність
фізичного зносу залежить від того, на якій з наступних трьох стадій життєвого циклу знаходиться даний зразок техніки: освоєння, зрілості або спаду);
− ступінь завантаження устаткування в процесі
його експлуатації (кількість змін і годин роботи на
добу);
− якість і довговічність матеріалу, з якого виготовлена техніка;
− якість догляду за обладнанням, своєчасність
і якість поточних ремонтів;
− ступінь впливу на обладнання шкідливих фізичних і хімічних умов;
− ефективність капітальних ремонтів;
− ступінь дотримання технічних режимів експлуатації техніки.
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Рис. 1.1. Графічний спосіб визначення оптимального терміну служби техніки: а) залежність середньорічної вартості ремонту техніки R від терміну її служби t; б) залежність амортизаційних відрахувань А від
терміну служби техніки t; с) залежність сумарних середньорічних витрат на ремонт і амортизацію техніки (А + R) від терміну її служби t
Одним з перших економістів, які досліджували
проблему визначення оптимального строку служби
техніки був В.О. Васильєв [7], який запропонував
графічний спосіб її вирішення. Цей спосіб заснований на вже зазначеній залежності: у міру подовження терміну служби техніки ростуть витрати на
її ремонт і зменшуються амортизаційні відрахування. Оптимальним пропонувалося вважати такий
термін служби, при якому середньорічна сума цих
витрат є мінімальною (рис. 1.1).
Ціль статті. Визначити оптимальний метод
розрахунку терміну служби ліфтів, адже практично
усі описані у літературних джерелах підходи, на
нашу думку, мають один істотний недолік: вони
ґрунтуються на припущенні лінійного зростання
експлуатаційних витрат на ремонт, на протяжність
всього терміну служби техніки. На наш погляд таке
припущення є невірним, так як воно робить недоцільним проведення капітальних ремонтів.
Виклад основного матеріалу. Строк служби
ліфтів, який встановлює Держава в законодавчих
актах, не дають підприємствам інформації про реальний строк їх ефективного використання. В промисловості цей строк регулює порядок та величину
амортизаційних нарахувань, а в ліфтовому господарстві в зв’язку з тим, що амортизація ліфтів не нараховується, нормативний строк використовується
тільки для розрахунку зносу. До того ж, нормативний строк експлуатації носить усереднений характер. Тому технічний стан ліфта, в першу чергу, залежить від якості технічного обслуговування і рішення «працювати» чи «заміняти» повинне
прийматися тільки на основі всебічного його експертного обстеження.
Відповідно до ДСТУ 22011-95 «Ліфти пасажирські та вантажні», який був введений в Україні
з 01.01.1997 року, небезпечний термін експлуатації
ліфтів становить 25 років. Однак, стан ліфтів багато
в чому залежить від того, де встановлений ліфт, яке
навантаження його на добу, висота підйому, кількість вмикань та вимикань у тиждень, місяць, рік
тощо.

При експлуатації ліфтів необхідно також враховувати, що термін їх експлуатації повинен бути
як можна більше наближений до терміну експлуатації будівлі або бути кратним в частині заміни або
модернізації. Для цегельних, панельних, монолітних об’єктів нормативний строк їх безпечної експлуатації становить 100-150 років. Тобто, якщо розглядати два варіанти встановлення ліфтів у житловому будинку термін життя якого 100 років, то при
нормативному строку експлуатації ліфта у 25 років
необхідно три рази провести їх заміну. А якщо продовжити термін безпечної експлуатації до 35 років
– 2 рази. Кожна заміна передбачає великі інвестиції
на придбання нових ліфтів, демонтаж старого ліфта
та установка нового. Це приблизно у 1,5 рази більше ніж у другому варіанті.
В 1988 році Міністерство будівельного, дорожнього та комунального машинобудівництва були
затверджені норми витрат запасних частин пасажирських та вантажних ліфтів, а у 1998 році був розроблений галузевий стандарт України «Ліфти пасажирські та вантажні», «Норми витрат запасних
частин і матеріалів на проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів».
Цей стандарт розповсюджується на ліфти пасажирські вантажопідйомністю від 300 до 1000 кг.
зі швидкістю до 1 м/с і встановлює норми запасних
частин та матеріалів для проведення ремонту ліфтів.
Норми були обов’язковими для використання
спеціалізованими організаціями (підприємствами)
по ліфтах незалежно від форм власності для оперативного планування ремонту ліфтів, визначення потреби запасних частин та матеріалів, своєчасного їх
замовлення підприємствами-виробниками, аналізу
їх витрат на раціонального використання, а також
визначення вартості технічного обслуговування та
ремонту.
В цьому «Стандарті» наводиться термін служби складових частин і деталей ліфтів (табл. 1.1). В
якості прикладу розглянемо рекомендовані строки
експлуатації деяких запасних частин (табл. 1.1).
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Всі ці норми приведені для 9-ти поверхового
житлового будинку. Для інших будівель рекомендується для розрахунку кількості запасних частин
на один ліфт така формула:
Н = N1  Э / 9K,
де N1 – норма витрат запасних частин для базового ліфта (9 поверхів,
Q = 320 кг, V = 1 м/сек;

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

17

Э – кількість зупинок кабіни ліфта іншого поверху;
K – коефіцієнт 1,25 для будівель до 9 поверхів;
1 – для будівель 9 – 12 поверхів;
0,75 – для будівель 12 та більше поверхів.

Таблиця 1.1.
Норми споживання запчастин на рік експлуатації ліфтів та строк їх служби
Норма витрат на
Кількість на Технічний реНайменування деталей, вузлів
рік,
1 ліфт
сурс
шт./100 ліфтів
2
3
4
5
Редуктор РГЛ-160-40, 140-50
1
10
8
Черв’як редуктора
1
10
8
Підшипник конічний роліковий
2
10
16
Радіальний підшипник
1
5
20
Канатоведучий шків
1
8
6
Гальмівна колодка
2
10
16
Важіль тормозної колодки
2
15
8
Пружина гальмівного пристрою
2
10
16
Електродвигун АН 180-6
1
15
4,2
Обмежувач швидкості
1
10
8
Кабіна пасажирського ліфта:
- стулка дверей
2
15
8
- каретка
2
20
5
Приводи дверей кабіни:
- водило, ролик водила
1
5
20
- важіль замка
1
8
6,2
Стулка дверей шахт
18
20
54
Каретка дверей
18
20
54
Замок у створі шахти
18
5
200
Електрообладнання:
- ввідний пристрій ВУ-11
1
20
2,5
- випрямляч
1
10
8
Шафа управління:
- вимикач автоматичний
1
10
8
- контактор
4
120

Вдосконалення виробничих процесів можливості довговічної служби засобів праці істотно збільшується. Теоретично, можна продовжити фізичний термін використання техніки до нескінченності, своєчасно замінюючи в ній кожен зношений
вузол або деталь. Однак, в дійсності терміни служби основних засобів з роками стають все менш
тривалими та вже не переживають зносу своїх найбільш довговічних частин. Зараз вже недостатньо
знати тільки закономірності технічного зносу, а потрібно вміти аналізувати та прогнозувати на перспективу закономірності науково-технічного прогресу і динаміку зміни деяких макроекономічних
показників.

Після прийняття ДСТУ 22011-95 пройшло більше 20 років. Сьогодні майже 60 % ліфтів вже відпрацювали 25 років, а більше половини з них були
встановлені в житлових будинках у 80-х роках
(епоха типового житлового будівництва) і наблизились до позначки 35 років.
В наукових публікаціях, виступах працівників
ліфтової галузі обговорюється можливість законодавчо продовжити нормативний термін експлуатації ліфтів. Так, у 2014 році в журналі «Ліфт Експерт» (№ 9) комісія представила для обговорення
результати розрахунку нових нормативних термінів експлуатації ліфтів (табл. 1.2.).
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Таблиця 1.2.
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20

21

22

23

24

25

26

25,5

24

24

24,5

14
25

18

13
25

25

12
25

17

11
25,5

23,6

10
26

16

9
25

24,5

8
25

15

7
25,5

Пропозиційний новий строк безпечної експлуатації ліфтів по деяких позиціях (15, 16, 17, 22, 23
поверхів) менше нормативного, а позиції 6, 10, 20
більше, але всі запропоновані відхилення дуже незначні, що не вирішує питань капітального ремонту
та модернізації, починаючи після 15 років експлуатації ліфтів.
У 2012 році підприємство «Держміськтехнагляд», обстежило 3000 вантажопідйомних кранів і
ліфтів. Аналіз результатів цього обстеження показав, що після 30 років експлуатації 65 % металоконструкцій працює в режимі надійної експлуатації, і
тільки 5 % – в критичному. Це обстеження дозволило їм стверджувати, що 30 років експлуатації ліфтів при належному рівні технічного обслуговування і ремонту – це норма, але при цьому буде необхідна неодноразова заміна деталей вузлів,
агрегатів та потрібне постійне діагностування технічного стану.
Спеціалісти житлово-комунального господарства стверджують, що основною причиною кризового стану є постійна, на протязі останніх 25 років,
недофінансоване відтворення ліфтів.
У 2017 році в містах Чернігів, Полтава, Харків
було проведено обстеження якості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації.
Було встановлено, що наприклад в м. Чернігів:
а) Технічне обслуговування ліфтів у відповідності до технологічного процесу на повне технічне
обслуговування і ремонт ліфтів та диспетчерських
систем не виконується, а якщо і проводиться то не
у встановлені строки та не в повному обсязі.
б) Рішення експертної комісії після закінчення
нормативного строку експлуатації ліфта (25 років)
або появою небезпечних факторів не виконується,
а якщо проведено експертне дослідження, то в багатьох випадках мешканці самі зривають пломбу і
ліфт продовжує роботу.
в) Обов’язкове експертне обстеження ліфтів
після закінчення нормативного строку експлуатації
ліфтів кожні 2 роки не проводиться.

24,5

6
Можливий
стро
к
безпечної
експлуатації,
років

26

Пропозиція щодо можливості подовження строку безпечної експлуатації ліфтів
Кількість поверхів в житловому будинку

Всі ці факти є характерними і для інших міст
України, що є слідством того, що в Україні відсутній контролюючий та законодавчий орган на державному або регіональному рівнях, який би мав
право перевірки якості проведеного технічного обслуговування.
Необхідно також мати на увазі, що при продовженні строку експлуатації збільшуються витрати
на технічне обслуговування і ремонти (табл. 1.1).
Чи варто вкладати гроші в ремонт ліфтів замість
того, щоб замінити його.
Якщо у 2013 році в Києві кількість ліфтів, які
відпрацювали 25 років становила 27 %, то в 2017
вже – 39,7 %, а до 2021 року ця кількість може збільшитися до 45 %. Сьогодні загальні витрати на 1
ліфт збільшилися у 3,87 рази.
У 1988 році вийшов довідковий посібник «Безопасная эксплуатация лифтов», в якому був приведений технічний ресурс основних вузлів та агрегатів ліфтів. Якщо до закінчення цього строку не будуть замінені всі ці основні вузли і деталі, або не
буде проведена модернізація, зростають не тільки
вірогідність аварійної зупинки ліфта але і витрати
на подальше утримання ліфта у належному технічному стані.
Слід мати на увазі також, що з кожним роком
збільшується вартість проведення технічне обслуговування, що обумовлено зростання цін на матеріали, мінімальну зарплату і різні послуги. Так, наприклад, на основі вивчення переліку всіх витрат,
які мають місце на підприємстві ПрАТ «OTIS» в
2013-2017 роки, загальні витрати в середньому на 1
ліфт зросла в 3,87 рази.
В основному, це визначено зростанням вартості матеріалів (табл. 1.1).
Будуємо графік, де по осі Х – часовий ряд
(2013, 2014…2020р), по осі У – витрати в тис. грн.
Додаємо лінію тренда і рівняння тренда на графік.
Отримаємо рівняння тренда для кожного з показників.
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Для прогнозування нам необхідно розрахувати
значення тренда згідно з отриманими формулами.
Результати занесені в таблицю 1.3 та рис.1.2.
Одночасно слід зазначити, що приблизно кожні 15 років йде технічне переоснащення ліфтів в

цілому, так і окремих вузлів та агрегатів. З’являються нові моделі ліфтів, удосконалюються тягові
механізми та системи керування ліфтів. На заводах,
які починають випускати нові моделі ліфтів, зменшується кількість запасних частин для попередніх
ліфтів та збільшується їх вартість.
Таблиця 1.3.
Динаміка витрат на технічне обслуговування і ремонт ліфтів в середньому на один ліфт по статистичним
даним фірм ПрАТ «OTIS» (м. Київ) за 7 років
Витрати в середньому на 1 ліфт,
В тому числі
тис. грн.
Кількість лі- Загальний обсяг витрати на маРік
фтів, один.
робіт, тис. грн.
теріали, тис.
Загального обВитрати на магрн.
сягу
теріали
2013
4200
31794,0
18690,0
7,57
4,45
2014
4300
32895,0
19350,0
7,65
4,500
2015
998
9869,0
5681,0
9,880
5,692
2016
1360
17254,0
9840,0
12,680
7,235
2017
1540
22591,0
15347,0
14,67
9,966
2018
1628
28945,0
19663,0
17,78
11,324
2019
1673
35099,0
23843,0
20,98
14,674
Прогноз на
30,49
21,92
2022 р.

40
35

y = 5,843e0,1836x
R² = 0,9816

30

Загальний обсяг робіт, тис.
грн.
В тому числі витрати на
матеріали, тис. грн.

25
20

y = 3,1999e0,2138x
R² = 0,9753

15
10

Экспоненциальная
(Загальний обсяг робіт, тис.
грн.)
Экспоненциальная (В тому
числі витрати на матеріали,
тис. грн.)

5
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Рис.1.2. Графік динаміки витрат на технічне обслуговування і ремонт ліфтів в середньому на один ліфт
по статистичним даним фірм ПрАТ «Оtis» (м. Київ) за 7 років
Якщо проводиться капітальний ремонт ліфта і
будують повністю замінені основні вузли, технічний ресурс яких 15 років, то можна стверджувати,
що ліфт в змозі працювати безпечно ще наступні 15
років (при діагностуванні металоконструкцій).
Не менш впливовим на вартість обслуговування ліфтів відіграє наявність дистанційного диспетчерського зв’язку (ДДЗ). На сьогоднішній день,
у зв’язку зі значним скороченням фінансування частина ДДЗ припинила своє існування і майже у 50
% ліфтів відсутній контроль технічних параметрів,
які передбачені Державним стандартом.

Висновки і пропозиції. В результаті проведеного аналізу нормативного терміну безпечної експлуатації, вивчення пропозицій науковців і спеціалістів ліфтової галузі встановлено, що нормативний
термін безпечного функціонування ліфтів, який наведений в Держстандарті 22011-95 «Ліфти пасажирські і вантажні» є обґрунтованим не тільки теоретично, але і підтверджено на практиці. Доказано,
якщо ліфти будуть обслуговуватися згідно із встановленим Стандартом, то термін безпечної експлуатації ліфтів може бути і 40 років. Але в сучасних
умовах, коли 64,7% ліфтів вже відпрацювали більше 25 років треба розробити рекомендації, правила для ліфтових організацій власникам ліфтів, які
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дозволять в короткий строк (2-3 роки) провести якісно відтворення всіх таких ліфтів. Для цього потрібні спеціалісти і відповідне фінансування.
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АННОТАЦИЯ
Современная парадигма развития мировой экономической системы в целом оказывает влияние на
тенденции российской экономики, движущей силой которой традиционно выступает финансовый рынок,
или рынок капитала. Существенный вклад в его развитие должен вносить рынок ценных бумаг. В настоящее время финансовый вклад фондового рынка Российской Федерации в организацию реальных инвестиций далек от требуемого уровня. Одной из главных причин автором рассматривается несовершенство действующей системы государственного регулирования рынка ценных бумаг. выводы содержат рекомендации по развитию системы за счет применения косвенных методов регулирования.
ABSTRACT
The modern paradigm of the development of the world economic system as a whole influences the trends of
the Russian economy, the driving force of which is traditionally the financial market, or the capital market. The
securities market should make a significant contribution to its development. Currently, the financial contribution
of the Russian stock market to the organization of real investments is far from the required level. One of the main
reasons the author considers the imperfection of the current system of state regulation of the securities market. The
conclusions contain recommendations for the development of the system through the use of indirect methods of
regulation.
Ключевые слова: Банк России (ЦБ РФ), функции, рыночная модель, регулирование, саморегулирование, саморегулируемая организация, задачи.
Keywords: Bank of Russia (cbr), functions, market pattern, regulation, self-regulation, self-regulatory organization, tasks.
Развитие рынка ценных бумаг в Российской
Федерации поступательно продолжается вот уже на
протяжении более чем 30 лет. За данный период
времени происходила неоднократная смена парадигмы его существования: после апробации англосаксонской модели были сформированы правовые

основы для функционирования европейско-континентальной модели с отдельными элементами модели смешанного типа. Основные черты российской модели следующие:
1. относительно незначительный вклад рынка
ценных бумаг в организацию реальных инвестиций
в предприятия;
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2. высокий уровень издержек по обеспечению инвестиционного процесса затрудняет динамичное развитие экономики в целом, соответственно, количественное увеличение притока капитала не способно решить данную проблему;
3. искусственное создание элементов инфраструктуры рынка ценных бумаг, заимствованных из
англо-саксонской модели на ранних этапах развития, привело к негативным последствиям, выражающимся в выполнении ими изначально не характерных для них функций, а также к опережающему
развитию фондового рынка по сравнению с прочими секторами финансового рынка РФ в целом.
В совокупности, до последнего времени это
приводило к неблагоприятным тенденциям в российской экономике, усиливавшимся под воздействием негативных факторов внешнего социальноэкономического окружения.
Вопросы анализа эффективности моделей
рынка ценных бумаг рассматривались в работах ведущих российских исследователей: В.А. Боровковой, В.А. Галанова, Ю.В. Лахно, Я.М. Миркина,
Б.Б. Рубцова, В.А. Слепова, М.В. Прянишниковой
и др.[1] В целом, признана эффективность и целесообразность существования обоих моделей рынка
в зависимости от национальных особенностей формирования рынка капитала и не отрицается очевидность распространения смешанной модели в большинстве стран мира. При этом, на наш взгляд, актуальными
и
в
недостаточной
степени
разработанными остаются теоретические вопросы
дальнейшего развития механизма рыночного регулирования фондовых рынков, встроенного в общую
систему государственного регулирования рынка
ценных бумаг в РФ.
Целью данной статьи является практический
анализ системы государственного регулирования в
России и разработка предложений по ее совершенствованию.
В настоящее время российская система государственного регулирования рынка ценных бумаг
включает три уровня:
- Государственный, реализуемый через органы
государственного регулирования;
- Профессиональный, реализуемый через делегирование полномочий государства по регулированию профессиональным саморегулируемым организациям, прежде всего фондовым биржам;
- Общественный, реализуемый посредством
формирования устойчиво положительного отношения населения к вложениям в ценные бумаги.
Основная работа по развитию системы государственного регулирования была направлена на ее
адаптацию к европейско-континентальной модели
рынка, поскольку в англо-саксонской модели акцент сделан на профессиональный и общественный
уровни регулирования, в то время как в европейскоконтинентальной – на государственный. При всей
очевидной эффективности первой модели, растиражированной крупными фондовыми рынками мира,
такими как рынки ценных бумаг Австралии, Канады, США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, социально-экономическая целесообразность

Sciences of Europe # 65, (2021)
развития второй модели в странах пост-социалистического экономического развития уже не подвергается сомнению.
В целом состав органов государственного
регулирования российского рынка стандартный и
включает в себя Администрацию Президента,
Контрольное управление, Правительство, Банк
России (Центральный банк РФ), Министерство
финансов. Ключевым регулятором является Банк
России, получивший свои полномочия по
регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков от Федеральной Службы по
финансовым рынкам (ФСФР) 1 сентября 2013г.
Актуальными задачами, в свою очередь, Службы
Банка России по финансовым рынкам являются:
1. «Участие в развитии финансового рынка
Российской Федерации и его инфраструктуры, в
обеспечении его стабильности, в том числе за счет
оперативного выявления и противодействие
кризисным ситуациям;
2. Проведение
анализа
состояния
и
перспектив развития финансовых рынков в части
сферы деятельности некредитных финансовых
организаций;
3. Формирование конкурентной среды на
финансовом рынке Российской Федерации;
4. Регулирование, контроль и надзор за
некредитными финансовыми организациями;
5. Защита прав и законных интересов
акционеров и инвесторов на финансовых рынках,
страхователей,
застрахованных
лиц
и
выгодоприобретателей,… застрахованных лиц по
обязательному
пенсионному
страхованию,
вкладчиков и участников негосударственного
пенсионного фонда по негосударственному
пенсионному обеспечению;
6. Обеспечение контроля за соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком» [2]
В функции Службы Банка России по
финансовым рынкам входят:
1. Согласование кодексов профессиональной
этики негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
управляющих компаний, специализированных депозитариев, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с инвестированием средств пенсионных накоплений или с формированием и инвестированием
накоплений
для
жилищного
обеспечения военнослужащих и изменений в них.
2. Выдача разрешения на размещение и (или)
организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации.
3. Ведение государственного реестра бюро
кредитных историй.
4. Аккредитация организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в сфере
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деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в сфере деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, физических
лиц в сфере клиринговой деятельности в форме
приема квалификационных экзаменов и выдачи
квалификационных аттестатов и др.
5. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
6. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрация изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) и/или проспект ценных
бумаг, государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг, регистрация проспектов
ценных бумаг (за исключением государственных и
муниципальных ценных бумаг)…и другие функции
[2].
Таким образом, на действующую Службу в
свое время была возложена масса нехарактерных
для нее задач и функций, что привело к гипертрофированному росту активности ключевого регулятора в сфере общественного мнения. Вместе с тем,
мировая практика эффективного государственного
регулирования предусматривает делегирование
полномочий специализированным профессиональным саморегулируемым организациям (далее по
тексту, - СРО), что, в свою очередь позволяет снизить текущую нагрузку на Банк России. К СРО на
рынке ценных бумаг относятся фондовые биржи,
которые являются организаторами торговли на
рынке ценных бумаг. Относясь к некоммерческим
организациям, равноправными членами которых
могут стать только профессиональные участники
рынка, биржи решают такие задачи, как регулирование рынка ценных бумаг, мобилизация финансовых ресурсов и обеспечение ликвидности финансовых вложений. Поэтому не случайно в теории финансов к функциям фондовых бирж относят такие
функции финансов как контрольная (или регулирующая) и распределительная (или перераспределительная). В практической деятельности современного Банка России на сегодняшний день активно
применяются методы косвенного регулирования. В
частности, весомая часть полномочий по техническим вопросам регулирования фондового рынка
ценных бумаг, предназначенных для населения, а
также предприятий и организаций, в настоящее
время передаются фондовым биржам, например,
Московской Бирже в рамках мероприятий по формированию организаций финансовой инфраструктуры. С 1 сентября 2020 года Мосбиржа вошла в реестр операторов финансовых платформ Банка России.[2]
В рамках исследования мы обращаем внимание на возможности дальнейшего расширения данной практики делегирования полномочий в направлении ее распространения на вопросы регулирования корпоративного менеджмента в публичных
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акционерных обществах. В настоящее время последние обязаны не только соблюдать принципы и
рекомендации Кодекса корпоративного управления, разработанного Банком России, но и раскрывать последнему детали отчетов о его соблюдении,
проверка которых аналогично вышеизложенному
примеру приводит к увеличению нехарактерной
нагрузки на ключевой регулятор и выполнению им
не свойственных ему функций.[3;4] Данными
функциями логично наделить СРО. Важной особенностью таких организаций является их некоммерческая направленность, отсутствие прямой коммерческой выгоды ее участников. Средства, поступающие в СРО, направляются на реализацию
представленных им функций:
• Развитие инфраструктуры фондового
рынка;
• Разработка правил, стандартов и контроль
за проведением операций с ценными бумагами;
• Защита интересов владельцев ценных
бумаг;
• Обеспечение условий профессиональной
деятельности участников фондового рынка;
• Подготовка кадров;
• Контроль
за
соблюдением
профессиональной этики на рынке.
СРО прилагают большие усилия для внедрения цивилизованных форм поведения на рынке.
Так, например, в 90-е годы прошлого столетия российские СРО - НАУФОР и ПАРТАД - разрабатывали и внедряли в практическую деятельность узкоспециализированных участников российского
рынка ценных бумаг стандарты профессиональной
брокерской и дилерской деятельности.
Таким образом, механизм функционирования
рынка ценных бумаг в Российской Федерации
имеет свои особенности и аналогично другим развитым фондовым рынкам зависит от насыщенности
его инфраструктуры. По-нашему мнению, дальнейшее увеличение инфраструктурной мощности фондового рынка, в первую очередь за счет использования уже созданных СРО, окажет существенное
влияние на его дальнейшее развитие, позволит повысить информационную эффективность рынка и
его системы государственного регулирования.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено проблематиці регіонального розвитку та розробці формалізованої моделі управління розвитком регіону. Задля цього в статті розроблено модель розподілу ресурсів і уваги в завданнях
регіонального розвитку, визначено основні особливості ним, структуровано відношення і взаємодії між
учасниками формування та реалізації стратегії регіонального розвитку, побудовано модель впливу на
регіон зовнішнього середовища та формалізовану модель управління регіональним розвитком, що комплексно враховує всі аспекти регіонального розвитку та є базисом формування стратегії та ефективних
механізмів управління ним.
ABSTRACT
The article is devoted to the problems of regional development and the construction of a formalized model
for managing the development of the region. To this end, the article developed a model for the distribution of
resources and attention in the tasks of regional development, determined the main features of its management,
structured relations and interactions between the participants in the formation and implementation of the regional
development strategy. A model of the influence of the external environment on a region and a formalized model
of regional development management had been built, which comprehensively takes into account all aspects of
regional development and is the basis for the formation of a regional development strategy and effective management mechanisms.
Ключові слова: region, development, management, modeling, resources, priorities, strategy, mechanism.
Keywords: регіон, розвиток, управління, моделювання, ресурси, пріоритети, стратегія, механізм.
Постановка проблеми. Регіони є специфічними об`єктами адміністративно-територіального устрою держави. В Україні - це території обласного підпорядкування, які в управлінні розвитком мають достатній рівень самостійності і свобод,
щоб планувати і забезпечувати стратегію свого розвитку. Зовнішні для регіону вимоги формуються
програмами державної регіональної політики та характером і впливом глобальних тенденцій розвитку. Свій вплив здійснюють і міжрегіональні
взаємодії, незважаючи на те, що в Україні механізм
цих взаємодій формується тільки в останні роки.
Особливості регіональної політики на місцевому рівні проявляються в таких характеристиках:
територіальна близькість учасників процесу розвитку, єдина і чітко визначена регіональна інфраструктура, високий рівень взаємодовіри, поєднання
самоорганізації і державної підтримки, комплексність і доступність ресурсної бази. Все більшого
значення в регіональному розвитку набуває використання європейського досвіду з вирішення регіональних проблем. В доповіді 2017 року Я. Жаліло з
цього приводу визначився таким чином: «рівні рамкові можливості», «адаптивні стратегії регіонів»,
«заохочення транскордонної співпраці», визнання
локальних ініціатив і провідної ролі малих міст, інтеграція на засадах програмування». Зауважимо,
що такі маркери відповідають основам Європейської моделі регіонального розвитку… Мобілізація

децентралізованих ресурсів регіонального розвитку, синергія територіальних потенціалів забезпечує європейським лідерам не тільки стійкі темпи
розвитку, але й участь у формуванні світового економічного порядку. Отже європейська модель просторового розвитку забезпечує економічне зростання країн ЄС і формує якість життя громад [1].
Тож задля планування розвитку регіонів, спрямованого на підвищення їх конкурентоздатності, важливим є комплексне усвідомлення всіх факторів, що
на нього впливають, потенціалу та діючого інструментарію підтримки розвитку, всіх видів забезпечення регіонального розвитку. Все це обумовлює
актуальність розробки формалізованої моделі планування розвиту регіону.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Управління регіональним розвитком є досить широко досліджуваним і, водночас, проблемним науковим питанням на протязі багатьох років. На кожному історичному етапі гострота окремих питань
визначалась цілим рядом факторів, як-то політичним устроєм, природними ресурсами країн, розвитком науки і наукових поглядів в них та т.ін. Серед
зарубіжних науковців питання економічного розвитку країн та регіонів розглядали в своїх роботах
Р. Акофф, Д. Бьюкенен, П. Друкер, Е. Мейо, М. Кастельс, Й. Шумпетер, Г. Хакен. Їх праці заклали
фундаментальні наукові основи в теорію рушійних
сил розвитку, з врахуванням історичних обставин
та специфіки окремих країн. Регіональні аспекти,
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конкурентні механізми та інноваційні особливості
регіонального розвитку визначили в своїх наукових
розробках Амоша О., Бабаєв В., Білоус В., Бубенко
П., Долішній Б., Димченко О., Карлова О., Кизим
М., Мочерний С., Полтерович В., Ткаченко В., Чухно В.,
Хаустова В.Є., Шевченко О., Шаблій О. та ін. Дослідженню проблем реформування територіального розвитку і укріплення основ місцевого самоуправління, державної підтримки регіонів та створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ)
присвятили свої праці Аверкіна М., Бородій Є., Васильєв В., Герасимчук З., Гриценко А., Ганущак
Ю., Дунаєв І., Решетило В., Ткачук А. та ін. Проте,
в умовах сьогодення нові виклики та швидкозмінні
зовнішні та внутрішні умови регіонального розвитку обумовлюють необхідність подальших досліджень цілого ряду питань планування та
підтримки розвитку регіонів.
Метою даної статті є розробка формалізованої моделі управління розвитком регіону.
Виклад основного матеріалу. Сучасна наукова думка концентрує увагу на поєднанні активної
позиції територій з принципом раціональності використання обмежених ресурсів. «Через посилення
спроможності регіональних спільнот ефективно
вирішувати проблеми просторового розвитку у
відповідності з викликами сучасного національного та глобального економічного середовища, досягається інклюзивність (залученість до фор-
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мування та отримання результату усіх членів спільноти) розвитку регіонів – складові добробуту регіональної громади та кожного з її членів формуються
на основі використання наявних ресурсних можливостей та врахування обмежень» [2].
Базуючись на європейському досвіді та враховуючи наукові напрацювання вітчизняних вчених
[3-8] структурно змоделюємо розподіл уваги і ресурсів в завданнях регіонального розвитку (рис. 1).
Як показано на рис. 1, в механізмі управління
регіональним розвитком взаємодіють три принципово різні складові: спроможності, розподілу витрат, розподілу уваги і часу управлінського персоналу. Розподіл уваги стосується структури витрати
часу на різні види управлінської діяльності: на
аналітику, планування, зовнішні контакти та інше.
Якраз на це ми рекомендуємо використати
аналітичне оцінювання і творчий підхід, оскільки
проблема розвитку не має усталених норм і правил
в управлінській діяльності.
Особливості управління регіональним розвитком полягають у формуванні базових стратегічних
положень і умов, серед яких вважаємо пріоритетними:
1. Суб`єктно-об`єктні відношення, що означає
– з державницьких позицій регіон є об`єктом
цільової регіональної політики, а в стратегії саморозвитку регіон виступає як обособлений суб`єкт
розробки планів і організації діяльності.

Рис. 1. Розподіл уваги і ресурсів в завданнях регіонального розвитку
Джерело: авторська розробка
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2. Опора на власні ресурси і зусилля і, в першу
чергу, на власний інтелектуальний капітал та активність бізнесу.
3. Орієнтація на науку, освіту, інноваційні процеси, створення інвестиційно привабливого
клімату, підтримку підприємництва.
4. Орієнтація на структурні зміни, підвищення
рівня конкурентоспроможності, перехід на модель
«смарт-спеціалізації».
5. Розбудова стратегії розвитку з використанням інструментарію сценарного моделювання, точок зростання, управління за пріоритетами, залучення громадськості до стратегічного планування.
6. Задіяння механізмів стимулювання та оновлення інституційної бази.
Системний аналіз діяльності і стану регіонів
показує, що вони постійно знаходяться в режимі
протиріч, подолання негативів і бар`єрів,
розв`язання конфліктів. З цього слідує, що в регіоні
процес розвитку не є екстраполяційно прогнозованим і ламінарним. Розвиток регіонів проявляє себе
як нерівноважний і конфліктний процес. І система
управління розвитком має відпрацьовувати свої реакції на виклики, приймати рішення і організовувати діяльність з урахуванням нестабільності,
протиріч, напруги, ризику і наявності бар’єрів.
Регіон, як цілісний просторовий комплекс самих різних як за призначенням, так і за формою
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підприємств і організацій, одночасно знаходиться в
двох
режимах:
перший
оперативного
функціонування; другий - забезпечення розвитку
свого ресурсного потенціалу, системи управління
та бізнесу. В цих двох режимах відбуваються
взаємодії між структурними елементами регіону,
але і характер цих взаємодій, і завдання окремих
учасників в різних режимах різні. Оперативне
функціонування базується на усталених, відрегульованих зв`язках і відносинах, а перспективи розвитку потребують дещо іншої моделі взаємодій,
більшої мобільності і оперативного врахування невизначеностей. В стратегії управління розвитком
(рис. 2) організується незворотний потоковий процес і відслідковуються впливи.
Регіон є частиною більшої території і постійно
знаходиться під впливом зовнішнього середовища і
конкуренції. Зовнішні впливи можуть бути сприятливими, несприятливими, бар`єрними, агресивними, руйнівними. Тому їх вивчення є не тільки бажаним, а і необхідним з різних причин: для використання позитивів, залучення інвестицій, врахування
в стратегіях розвитку обміну досвідом, а в разі
необхідності організації супротиву. Дослідження і
оцінка зовнішніх впливів мають бути організовані
за різними
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Рис. 2. Відношення і взаємодії між учасниками з питань стратегії регіонального розвитку
Джерело: авторська розробка
методологічними підходами, серед яких
виділяємо: партнерських взаємовідносин зі стейкхолдерами, конкурентної боротьби, бенчмаркінгу,
ситуаційного аналізу, стратегічного планування,
врахування інтересів інших структурних елементів
територій, впливу глобальних тенденцій. Але, перш
за все, важливо мати системне уявлення про

зовнішнє середовище, наявну та можливу силу
впливу, оцінку ризиків, що пов`язані з неврахуванням загроз зовнішнього середовища та його можливої агресії.
Модель впливу на регіон зовнішнього середовища представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Модель впливу на регіон зовнішнього середовища
Джерело: авторська розробка
На рис. 3 в моделі показано фактори впливу на
регіон зовнішнього середовища, яке являє собою
складноструктуровану множину факторів. Загального ранжування для всіх регіонів характеру і сили
впливу різних факторів запропонувати досить
складно, але виділити головні чинники можна таким чином: законодавство, інституційні зміни і державна підтримка (перша група), конкуренти, ринок,
інвестори (друга група), глобалізація і міжнародна
підтримка, ресурсна база, (третя група). В регіоні і
за межами регіону - урбанізаційні та міграційні
процеси, екологічні вимоги (четверта група).
Значення і вплив кожної з цих груп і виокремленого фактору має визначатись для кожного
регіону окремо, оскільки регіони різні за потенціалом, просторовим розміщенням (прикордонні,
приморські, в різних природно-кліматичних зонах).
Регіони також наділені різним потенціалом корисних копалин мінералів та інших ресурсів. На цих основах регіони формують свою стратегію розвитку, використовуючи свої конкурентні переваги.

Відмінності регіонів в потенціалах і в ресурсних можливостях ставлять перед кожним з них завдання визначення свого власного набору пріоритетів розвитку, а звідси, і свою систему завдань, методів та інструментів управління розвитком.
Додамо до цього, що і зовнішнє середовище у кожного регіону теж не є узагальненим, а є специфічним (ЗСі). В концептуальному розумінні базову
модель розвитку регіону (MRi) пропонуємо представити таким виразом:
MRi = {Прі, ВПі, ЗСі, Уі} ∗ [Сі, Wi], де
MRi – базова концептуальна модель розвитку
регіону;
Прі – вибір пріоритетів розвитку;
ВПі – складноструктурований потенціал;
ЗСі – впливи зовнішнього середовища для конкретного і-го регіону;
Уі – потенціал власної системи управління;
Сі – вибір варіантів стратегії;
Wi – забезпечення стратегії розвитку (ресурси
і механізми).
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В більш деталізованому і алгоритмічному вигляді управління регіональним розвитком пропонуємо розглядати як систему взаємопов`язаних
блоків, першим з яких визначимо організаційноекономічний «механізм», оскільки регіон для свого
розвитку повинен сформувати деяку стійку конструкцію, яку й визначимо як «механізм». Таких
механізмів для регіону має бути два – державний
(державного впливу) і власний (саморозвитку
регіону).
Поглиблюючи уявлення про механізм (державний механізм) як систему, Дуков Д.Ф. пропонує
такий вираз механізму як системи (S) [9].
𝑆 = 〈𝐴, 𝑄, 𝑅, 𝑍, 𝑆𝑅〉, де
𝑆 – система;
𝐴 – елементи, що входять в систему;
𝑄 – властивості;
𝑅 – відношення;
𝑍 – мета (цілі).
В подальшій деталізації цього виразу пропонуємо мету (цілі) винести із системи «механізм»
(механізм не має мети). Також доповнимо модель
блоком «𝑆𝑅 – взаємодії».
Таке бачення державного механізму підтримки
розвитку регіонів є логічним і відбиває суттєві, базові характеристик механізму розвитку. Підтримуючи цей підхід, акцентуємо увагу на деяких особливостях регіонального розвитку.
Перша – регіони, території відмінні між собою,
а тому необхідно враховувати ці відмінності в характеристиці їх потенціалів (Пі).
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Друга – розвиток регіонів відбувається за рахунок двох факторів впливу, двох рушійних сил, а
саме сили державного регулювання і підтримки та
сили саморозвитку, отже це два окремі механізми,
що мають діяти злагоджено, разом і за єдиною стратегією.
Третя – організаційно-економічний механізм
(ОЕМ) окремо, сам по собі, є «нульовим», «пустим», якщо він не працює, тобто не обслуговує
технологію функціонування і розвитку. Технологія
переводить ресурси в результати (товари, послуги),
а тому ОЕМ управління регіональним розвитком
необхідно розглядати разом з технологією управління (ОЕМ Т), тобто маємо двуєдину модель розвитку регіону.
Четверта – ОЕМ і технології разом потребують
всіх різновидів забезпечення, в т.ч. матеріально-ресурсного, кадрового, енергетичного, інформаційноаналітичного, організаційно-економічного та інших.
П'ята – розвиток як процес формування змін
має оцінюватись деякою системою параметрів, показників, характеристик. І особливо важливо в нашому випадку ,при розгляді впливу інвестицій на
розвиток регіону, оцінювати інвестиційний вклад в
розвиток та загальний ефект розвитку. Останній
пропонується оцінювати за трьома напрямками:
економічний ефект (Е), соціальний ефект (С), ефект
управління (У).
Базуючись на цих визначеннях і положеннях,
надамо авторську формалізовану модель управління регіональним розвитком:

де Упр РРi𝑧 – регіональний розвиток з визначенням цілей;
1 – блок механізму управління розвитком
3 – блок забезпечення
𝐴 – елементи, що складають механізм;
Пі – потенціал і специфіка регіону
𝑄 – властивості;
𝑊 – забезпечення:
𝑅 – відношення;
𝑚 – ресурсно-матеріальне;
𝑆𝑅 – взаємодії
𝑒 – фінансово-економічне;
𝑘 – кадрове;
і – інформаційно аналітичне;
𝐶𝑜 – стратегічні орієнтири
2 – блок технології управління розвитком
4 – блок інвестиційного і регуляторного вкладу
Із – інформаційне забезпечення;
Дпр – державної підтримки;
Пар – аналітика і розрахунки;
ІВ – інвестиційний вклад;
О𝑞 – організація діяльності;
Зу – зовнішні умови
𝐾 – контроль процесу розвитку;
𝐶т – стимулювання, активація
5 – результативний блок, оцінки розвитку
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В представленій формалізованій моделі управління регіональним розвитком включені елементи,
характеристики і умови саморозвитку (ОЕМ + технологія + забезпечення + намічені орієнтири + результати), тоді як механізм, форми і методи державної підтримки розвитку регіонів представлені
окремо і без деталізації в блоці інвестиційного і регуляторного вкладу.
Висновок. Таким чином, проведене дослідження дозволило змоделювати розподіл ресурсів і уваги в завданнях регіонального розвитку,
визначити основні особливості ним, структурувати
відношення і взаємодії між учасниками формування та реалізації стратегії регіонального розвитку, побудувати модель впливу на регіон
зовнішнього середовища. Доведено, що відмінності
регіонів в потенціалах і в ресурсних можливостях
ставлять перед кожним з них завдання визначення
свого власного набору пріоритетів розвитку, а
звідси, і свою систему завдань, методів та інструментів управління ним, зовнішнє ж середовище у
кожного регіону теж є специфічним. Виходячи з
цього запропоновано формалізовану модель управління регіональним розвитком, що містить блоки:
механізм управління розвитком, технології управління розвитком, забезпечення, інвестиційний та
регуляторний вклад, оцінка розвитку. Побудована
модель комплексно враховує всі аспекти регіонального розвитку та є базисом формування стратегії
регіонального розвитку та ефективних механізмів
управління ним.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена база данных энергетических и эксплуатационных характеристик общественных зданий как действенный информационно-технический инструмент внедрения политики энергоэффективной модернизации зданий.
Основываясь на итогах государственного пилотного проекта создания базы правительственных зданий и зданий областных государственных администраций, в статье предложен перечень потенциальных
пользователей базы в случае ее масштабирования и на другие типы зданий до уровня национальной. Автором определены желаемые структурные элементы базы зданий, источники информации для наполнения.
На основании соответствующего зарубежного опыта обозначены стратегические перспективы развития
базы зданий, представлены принципы ее ведения.
Определены мультипликативный эффект внедрения национальной базы зданий и дальнейшие направления исследований.
ABSTRACT
The article presents the database of energy and operational characteristics of public buildings as an effective
information and technical tool for implementing the policy of energy efficient modernization of buildings.
Based on the results of the state pilot project of creating the government buildings and oblast state administrations buildings database, the article proposes a list of potential users of the database in case of its scaling to
the national level including other types of buildings. The author identifies the desired structural elements of the
buildings database, suggests sources of information for filling. Based on the relevant foreign experience, the strategic prospects of the buildings database development are outlined, the principles of its maintenance are presented.
The multiplier effect of the national buildings database implementation and further directions of research are
determined.
Ключевые слова: база общественных зданий, энергетические и эксплуатационные характеристики
зданий, энергоэффективная модернизация зданий, государственная политика энергоэффективности, долгосрочная стратегия термомодернизации зданий.
Keywords: database of public buildings, energy and operation buildings characteristics, energy-efficient
modernization of buildings, state energy efficiency policy, long term buildings termomodernization strategy.
Постановка проблемы. Современное состояние подавляющего большинства зданий в Украине
требует неотложного осуществления комплексной
термомодернизации. Имеющиеся общественные
здания Украины, которых насчитывается по разным оценкам от 80 до 100 тыс., состоят из зданий
различных периодов строительства и представляют
собой большую материальную ценность страны, а
некоторые из них являются объектами культурного
наследия. Однако, в значительном большинстве существующий фонд проектировался и строился по

принципам экономии строительных материалов,
использования энергозатратных технологий и конструктивных решений, и не предполагал в достаточной мере минимизацию энергозатрат в период
их эксплуатации. Поэтому сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций этих зданий в
2,5 - 3 раза ниже действующих нормативов [1].
Дальнейшая эксплуатация таких зданий без энергоэффективной модернизации приводит к сверхнормативной потери тепловой энергии и ухудшению параметров микроклимата помещений.
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Разработка соответствующих государственных программ по внедрению энергоэффективных
мероприятий для строительного фонда начинается
с анализа данных о зданиях – эксплуатационных и
энергетических характеристик. Директивой об
энергоэффективности 2012/27/ЕС Европейского
Парламента и Совета рекомендуется начинать из
зданий центрального правительства, демонстрируя
показательную роль для других распорядителей,
формируя инвентарные описи и информационные
базы их эксплуатационных и энергетических характеристик. Такой подход оправдал себя в целом ряде
стран мира [2-4].
Создание базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий, основанной
на хорошо структурированных, высококачественных и актуальных сведениях, закладывает основы
для четкой корреляции между имеющимися фактами в цифрах и прозрачностью, логичностью дальнейшей политики энергоэффективности. В этом
направлении в Украине во исполнение статьи 4 Директивы об энергоэффективности 2012/27/ЕС Европейского Парламента и Совета разрабатывается
Долгосрочная стратегия термомодернизации зданий. Первоочередной задачей разработки стратегии
является создание Национальной базы данных
энергетических и эксплуатационных характеристик зданий как статистического подспорья на
этапе формирования стратегии и впредь как инструмента мониторинга реализации политики энергоэффективности по всей Украине.
Для разработки Долгострочной стратегии термомодернизации зданий необходимо иметь научное обоснование правовых, организационных, методических, финансовых и других инструментов,
которые также могут быть применены при подготовке рекомендаций государственным структурам,
местным органам самоуправления и общественным
организациям.
Эта задача является комплексной научной проблемой, поэтому в рамках данного исследования
было сосредоточено внимание, прежде всего, на
изучении приемлемого для Украины информационно-технического инструмента – создания и развития Базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий с учетом зарубежного
опыта.
Анализ последних исследований и публикаций.
Вопросами изучения технических и энергетических характеристик состояния зданий, изучением
жизненного цикла зданий занимались многие ведущие отечественные и зарубежные ученые, в частности, вопросами централизованного сбора и хранения информации об объектах городской застройки
на основе геоинформационных систем с включением информационного моделирования зданий для
прогноза дальнейшей эксплуатации объекта:
В.А.Банах, А.С.Городецкий, М.С. Барабаш, И.Д.
Евзеров, В.В. Стадников, и другие [5-9], среди зарубежных ученых исследовали данный вопрос, в
том числе, в контексте реализации государственных программ: Harry Bruhns,Yixing Chen, Jan
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G.Hamilton,Tianzhen Hong, Philip J. Steadman, Sang
Hoon Lee, Robert Lowe, Mary Ann Piette, Alex J.
Summerfield, Geof Sawaya, Sarah C. Taylor-Lange и
другие [10-12].
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы
Вместе с тем, количество публикаций, где рассматривается база данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий как инструмент энергоэффективной модернизации зданий в
отечественной и зарубежной литературе ограничено, поэтому данная тема исследования является
актуальной.
Цель статьи – изучение предпосылок создания и развития Базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик общественных зданий, перспектив ее масштабирования к уровню
национальной с учетом отечественного и зарубежного опыта, обзором возможного мультипликативного эффекта.
Изложение основного материала
На практике в Украине не осуществляется системная процедура отслеживания показателей
энергетических и эксплуатационных характеристик общественных и жилых зданий, поэтому сегодня отсутствует централизованный источник достоверных точных открытых данных в натуральном
выражении, в результате чего возникает потребность в изучении подходов к выполнению такой задачи.
Экспертная среда признает, что одной из ключевых проблем в формировании государственной
политики энергоэффективности зданий является
именно отсутствие консолидированного источника
информации об энергетических и эксплуатационных характеристиках зданий. Определение на государственном уровне текущего состояния зданий и
установления целевого показателя экономии энергии, осуществление расчетов связанных с разработкой Долгосрочной стратегии термомодернизации
зданий, других актов государственной политики,
определения объемов ассигнований государственного \ местных бюджетов и верификации внедренных в зданиях энергоэффективных мероприятий –
это перечень задач, фундаментом для которых является актуальная, достоверная и полная информация об эксплуатационных и энергетических характеристик зданий.
Очевидно, что техническое состояние подавляющего большинства существующих зданий и инженерных систем не позволяет обеспечивать адекватный уровень энергетических характеристик зданий, однако вопрос измерения их отклонения от
нормы также обусловливает необходимость создания консолидированного источника информации с
оптимальным набором информационных данных –
Базы данных энергетических и эксплуатационных
характеристик зданий, начиная из бюджетных
учреждений и расширяя этот список на другие категории собственников [13].
Вместе с тем, при невозможности оперировать
данными в натуральном выражении, предлагаем
проанализировать объемы денежных расходов на
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содержание зданий бюджетных учреждений для
понимания масштабов проблемы.
По данным годовых отчетов об исполнении
Государственного бюджета Украины за 2016-2019
г.г. объем расходов на оплату коммунальных услуг

и энергоносителей по общему и специальному фондам государственного и местных бюджетов демонстрирует динамику возростания и составил около
736,05 млн EUR, 667,48 млн EUR, 767,29 млн EUR
и 805,83 млн EUR соответственно [14] (Рис.1).
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Рис.1. Расходы государственного и местных бюджетов на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, млн EUR.
По экспертным оценкам общий потенциал экономии средств государственного бюджета за счет
внедрения мероприятий по энергоэффективности
может достигать около более 50 % этих сумм [15].
Это подтверждается тем, что сейчас наибольший удельный вес в структуре оплаты коммунальных услуг и энергоносителей занимает оплата теплоснабжения и электроэнергии. Такое положение
дел актуализирует для Украины требование, в частности, 5 статьи Директивы 2012/27/ЕС об энергоэффективности и побуждает к внедрению энергоэффективных мероприятий в зданиях государственных органов с целью обеспечения их показательной
роли для других распорядителей зданий (органов
местного самоуправления, в частности) путем приведения ежегодно не менее 1% общей площади зданий, площадь которых превышает 250 м2, к минимальным требованиям по энергоэффективности [4].
Одним из ключевых элементов в механизме
имплементации статьи 5 «Показательная роль зданий государственных органов» Директивы
2012/27/ЕС «Об энергоэффективности» является
База данных энергетических и эксплуатационных
характеристик зданий и комплексный анализ их состояния. С помощью такой базы данных может
быть рассчитана цель по энергоэффективности,
разработанна государственная долгосрочная стратегия термомодернизации зданий с соответствующими государственными программами, выполнение которых можно мониторить, используя базу
техническим инструментом, также отслеживать
степень достижения определенной на государственном уровне цели с енергофективности, свое-

временно корректировать политику при необходимости. Полученный опыт на базе зданий государственных органов как образцовый рекомендуется к
распространению, задействуя здания органов местного самоуправления и здания всех других распорядителей [16].
Пилотный проект такой базы в Украине на сегодня внедрен Министерством развития общин и
территорий Украины. В течение 2020 года сформирована база зданий, содержащихся за счет средств
24 областных государственных администраций. Ранее в ней представлено было 54 здания центрального правительства. Поэтому на сегодня в Украине
база вмещает енергетические и эксплуатационные
данные об около 12 тыс. зданий и способствует более широкому трактованию предыдущих представлений о 5 статьи Директивы 2012/27/EU, приобщив
общественные здания 24 областных государственных администраций различных функциональных
назначений (административные здания, садики,
больницы, интернаты и т.д.). На основе сведений в
базе создан и обнародован рейтинг энергоэффективности зданий. Вместе с тем, следует отметить,
что на сегодня набор показателей и возможности
самого программного обеспечения соответствуют
базовым потребностям пользователей, но имеют
значительный потенциал к расширению.
Результат исследования, полученный на эмпирическом уровне путем внедрения вышеупомянутого пилотного проекта создания Базы данных
энергетических и эксплуатационных характеристик правительственных зданий и зданий областных государственных администраций позволяет
сделать выводы о целесообразности расширения
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категорий распорядителей (владельцев) зданий в
базе, приобщения жилого фонда, и совершенствования технических возможностей программного
продукта.
Следует отметить, что формирование базы
данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий находится на пересечении политик
жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности, градостроительства и цифровизации.

Sciences of Europe # 65, (2021)

Определив максимальный круг потенциальных пользователей такой базы данных, можно
определить целесообразные элементы структуры
базы, источники наполнения информацией, стратегию дальнейшего развития, принципы ведения и
другие аспекты.
Проведенный нами анализ цели использования
Базы данных енрегтических и эксплуатационных
характеритик зданий в разрезе категорий пользователей представлен в Таблице 1.
Таблица 1
Потенциальные пользователи базы данных энергетических и эксплуатационных харатеристик зданий
Цель использования сведений Базы данных енрегтичних и эксКатегория пользователя
плуатационных характеритик зданий
Является основой для анализа, формирования и верификации эффекта
от реализации государственных политик, прямо или косвенно касающихся зданий:
-источник исходных данных для расчетов целевых показателей экономии энергопотребления;
-источник исходных данных для разработки стратегических плановых
государственных документов и мониторинга их внедрения, к перечню
которых можно отнести: Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года; Национальный план действий по
возобновляемой энергетике на период до 2030 года; Стратегия термомодернизации зданий к 2050 году; Национальный план увеличения количества зданий с близким к нулевому уровню потребления энергии
Органы государственной вла- (NZEB) к 2030 году; Энергетической стратегии до 2035 года; Концепции «зеленого» энергетического перехода Украины к 2050 году и др.;
сти
-источник информации для учета при регулировании тарифной политики, государственных субсидий, стимулировании использования источников возобновляемой энергии для энергоэффективной модернизации зданий и т.д.;
-источник информации для использования в вопросах сбалансирования
энергосистемы страны;
-источник информации для мониторинга состояния выполнения внешних государственных обязательств;
-источник информации для разработки политик в сопутствующих с жилищно-коммунальным хозяйством и энергоэффективностью отраслях,
как, например, производство строительных материалов, а также прогнозирование изменений на рынке труда и т.д.
Источник информации для планирования своей деятельности, приоритезации направлений развития, разработки планов устойчивого развития, формирования местных программ, бюджетов и оценок эффективОрганы местного самоуправ- ности их выполнения; источник информации для привлечения инвестоления
ров, принятие управленческих решений относительно зданий ОМС,
которые обеспечат рост срока эксплуатации общественных зданий,
комфорта пребывания в них посетителей и улучшат их эстетический
вид.
Источник информации для планирования своей деятельности, формирования прогнозных моделей и совершенствование процедурного меФонд энергоэффективности
ханизма участия заявителей в программах поддержки Фонда энергоэффективности для ОСМД.
Источник информации для эффективного управления своим домом,
возможность проведения бенчмаркинга, источник аргументации иниЖильцы
жилых
зданий
циатив по внедрению проектов термомодернизации зданий, других
(ОСМД, кооперативы, частэнергоэффективных мероприятий, что будет способствовать формироный сектор)
ванию категории сознательных собственников жилья, инициативности
к внедрению энергоэффективных мероприятий.
Источник информации для эффективного управления общественным
Ответственные лица за эксзданием, обеспечения роста комфорта посетителей, сбережения
плуатацию
общественных
средств на сокращении нерационального энергопотребления, возможзданий
(энергоменеджеры,
ность проведения бенчмаркинга и поиска примеров положительного
отделы энергоменеджмента)
опыта по внедрению энергоэффективных мероприятий.

Sciences of Europe # 65, (2021)
Международные донорские
организации, Энергетическое
Сообщество,
Европейский
инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции
и развития, Международная
финансовая корпорация и др.
Представители бизнес среды
(энергоаудиторы,
ЭСКОкомпании, банки и др. финансово-кредитные учреждения
Производители строительных
материалов, эксплуатационные компании
Образовательные учреждения, специализирующиеся на
обучении специалистов отрасли энергоэффективности
зданий или смежных отраслей
Научное сообщество, эксперты, общественные организации отрасли жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности,
энергетики, изменений климата, управления городами и
др. смежных отраслей
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Источник информации для анализа выполнения международных обязательств по вопросам энергоэффективности зданий, сокращения выбросов СО2 и парниковых газов; мониторинг выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в части жилищно-коммунального хозяйства
и энергоэффективности, прогнозирования выполнения Долгосрочной
концепции снижения выбросов парниковых газов с целью достижения
климатической нейтральности из нетто-нулевыми выбросами парниковых газов к 2050 году и другие европейские стратегические документы.
Источник информации для определения рынка, инвестиционно привлекательных объектов, планирование своей деятельности, разработка
клиент-ориентированных предложений, адекватных целевым группам.
Источник информации для приоритезации направлений деятельности,
составление прогнозов объемов производства энергоэффективного
оборудования, материалов, соответствующих сопутствующих услуг
Источник информации для планирования деятельности, в частности,
объемов подготовки специалистов, необходимых для реализации энергоэффективных проектов, в том числе в разрезе региональных потребностей.

Источник информации для научных, экспертных исследований, основа
для формирования общественного мнения о состоянии дел в отрасли,
оценки эффективности текущей государственной политики, определения планов деятельности, прогнозов сбалансирования энергосистемы
страны и др.

Учитывая выявленные потребности потенциальных пользователей и практический опыт внедрения пилотного проекта, база данных энергетических и эксплуатационных характеритик зданий
должна содержать некоторые обязательные инструменты, которые подчеркнут статус дома как объекта управления в руках сознательного распорядителя или владельца, и будут способствовать эффективности государственной политики в этой сфере.
Предлагаем определить их следующим образом:
1) карточка здания – это элемент базы данных
зданий, который является консолидированным источником индивидуальных сведений о здании, содержит исчерпывающий набор его технических характеристик, данных энергомониторинга, показателей энергоэффективности здания и состояния
инженерных сетей, включает имеющуюся техническую документацию на здание и документацию на
право собственности, другие сведения, которые являются исходными данными для создания плана
энергоэффективной модернизации здания;
2) план энергоэффективной модернизации
здания – это элемент Базы данных зданий, который
по принципам технологий строительного информационного моделирования (ВІМ-технологий) прогнозирует жизненный цикл здания с индивидуальным поэтапным планом роста показателей энергоэффективности
здания
за
счет
ее
термомодернизации и других энергоэффективных
мероприятий, и создается на основании оперативного анализа исходных данных о здании с карточки

здания с учетом принципов среднесрочного бюджетного планирования и приоретизации потребностей распорядителя здания;
3) бенчмаркинг – это элемент базы данных зданий, обеспечивающий возможность сравнения
энергетических и эксплуатационных характеритик
зданий, в том числе во время мониторинга состояния реализации энергоэффективных проектов в
рамках контроля качества, и позволяет оценить
уровень эффективности энергопотребления в динамике для отдельного здания и/или по сравнению с
другими зданиями с подобными эксплуатационными характеристиками или с эталонными значениями энергопотребления для данного типа зданий,
и является основой для составления общегосударственного рейтинга энергоэффективности зданий
[16].
Следует отметить, что для зданий бюджетных
учреждений поэтапный план энергоэффективной
модернизации должен отображаться при формировании бюджета и способствовать прогнозированию
требуемых вложений в долгосрочной перспективе с
учетом жизненного цикла каждого здания. Такая
практика может быть широко распространена и
способствовать эффективному управлению жизненным циклом строительного фонда государства.
По нашему мнению, база данных энергетических и эксплуатационных характеритик общественных зданий, содержащая вышеизложенный функциональный инструментарий, интересна с точки
зрения ее масштабирования до уровня националь-
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ной с вовлечением разных типов зданий и будет сосответствовать требованиям круга пользователей,
представленого выше в Таблице 1.
Детального изучения требует обзор источников информации для наполнения базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий.
Некоторые сведения о зданиях есть в открытом
доступе, например, на потртале открытых данных
data.gov.ua или других подобных ресурсах, местных уровней в т.ч, однако имеющаяся информация
требует надлежащего структурирования форматов
данных и имеет другие неудобства для ее использования в базе данных энергетических и експлуатациних характеристик зданий. Кроме того, такой подход вляется фрагментарным и не обеспечит весь
комплекс необходимой информации о здании.
При этом, уже имеющиеся базы сведений о
зданиях как, например, база энергетических сертификатов зданий, является источником достоверной
информации в удобном формате. Проведение энергетической сертификации зданий регламентируется Директивой 2010/31/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.05.2010 г. об энергоэффективности зданий [17], которая была транспонированна
в украинское законодательство Законом Украины
«Об энергетической эффективности зданий», введенным в действие 23.07.2018 [18].
По оценкам Энергетического Сообщества, где
Украина является самой большой из девяти Договорных Сторон, в течение 2018-2020 годов сфера
энергоэффективности ощутимо спрогресировала. В
целом Украина приняла тринадцать из четырнадцати необходимых подзаконных актов, для имплементации Директивы 2010/31/ЕС, что позволило запустить процесс сертификации зданий. Таким образом, на данный момент создана и функционирует
открытая база энергетических сертификатов зданий, которая насчитывает более 6 тыс. энергетических сертификатов зданий [19].
Вместе с тем, на данный момент акты, которыми имплементирована Директива 2010/31/ЕС
приводятся в соответствие с обновленными европейскими требованиями с учетом практического зарубежного опыта, в частности, что касается упорядочевания различных типов информации о зданиях,
базы сертификатов энергоэффективности зданий и
других сведений. Поэтому сейчас очень удобное
время для государственных учреждений принять
управленческое решение о введении базы зданий
европейского формата на уровне государственного
акта.
Следует также отметить, что Государственное
агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины ведет базу зданий бюджетных
учреждений, как потенциальных объектов инвестирования для ЭСКО компаний, собирая их эксплуатационные характеристики и показатели энергопотребления за 3 года. Эти сведения также могут быть
применены при формировании Базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик общественных зданий.
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Другими источниками информации о различных наборах показателей о зданиях могут стать
непосредственно владельцы зданий, органы местного самоуправления, Государственная казначейская служба Украины, Фонд государственного имущества Украины, Бюро технической инвентаризации, организации по содержанию и эксплуатации
зданий и др.
Говоря о широком круге привлеченных субъектов информационного обмена, трудно обойти
вниманием идею формирования современной информационно-аналитической и программно-технической базы, что позволит органам государственной власти и местного самоуправления полно и
оперативно анализировать и оценивать ситуацию
во всех сферах деятельности общества. Для этого
необходимо осуществить интеграцию уже существующих информационных систем органов государственной власти и органов местного самоуправления и информационных ресурсов, то есть создать
единую информационно-телекоммуникационную
систему сбора, обработки и передачи данных, необходимых для принятия стратегически важных решений в сфере экономики, внутренней и внешней
политики [20].
Что касается зданий, то применением подобного подхода построения информационной системы является градостроительный кадастр, положение о котором утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 25.05.2011 г. №559.
Градостроительный кадастр ведется с учетом данных государственного земельного кадастра и включает текстовые, цифровые и графические материалы. Именно в градостроительном кадастре содержатся, в частности, сведения о зданиях и
сооружениях, их правовом режиме, техническом
состоянии, архитектурной и историко-культурной
ценности [5].
Поэтому когда встал вопрос упорядочевания
взаимоотношений в строительной отрасли путем
создания соответствующей информационно-телекоммуникационной системы – Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС), она была создана именно в составе
градостроительного кадастра во исполнение Закона
Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания
Единой государственной электронной системы в
сфере строительства»от 17.10.2019 г. № 199-IX
[21].
Таким образом, на сегодня ЕГЭССС – это
единственная информационно-телекоммуникационная система в составе градостроительного кадастра, обеспечивающая создание, просмотр, отправку, принятие, сбор, внесение, накопление, обработку, использование, рассмотрение, хранение,
защиту, учет и предоставление информации в
сфере строительства, а также электронное взаимодействие между физическими и юридическими лицами, государственными органами, органами местного самоуправления, центрами предоставления
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административных услуг, с целью получения услуг
в сфере строительства.
База данных энергетических сертификатов на
данный момент переходит в состав ЕГЭССС.
Кроме того, в дальнейшем ЕГЭССС обеспечит возможность непосредственно формирования и хранения в ней сертификатов энергетической эффективности зданий путем использования электронного
кабинета каждым энергоаудитором.
Учитывая вышеуказанное, рационально рассматривать возможности синхронизации сформированной в результате пилотного проекта Базы данных енрегетических и эксплуатационных характеристик зданий правительства и областных
государственных администраций с ЕГЭССС. Такой
подход оправдывает дальнейшие цели масштабирования базы данных энрегетических и эксплуатационных характеристик зданий на другие объекты и
обеспечит целостный подход государственной политики.
Чем теснее связь базы данных энрегетических
и эксплуатационных характеристик зданий будет с
рынками и другими информационно-телекоммуникационными системами, тем более эффективным
будет этот инструмент с разных позиций.
Например, учитывая активное внедрение систем эннергомониторинга в органах местного самоуправления, целесообразно включить эту инфорацию в Базу данных энрегетических и эксплуатационных
характеристик
зданий
за
счет
интероперабельности данных. Фактически такой
подход релевантен общему подходу построения информационных систем государственного уровня
[20]. Поэтому база данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий может стать
одной из весомых составляющих имплементации
современного направления диджитализации государственных политик.
Стратегический вектор развития Базы данных
энергетических и эксплуатационных характеристик зданий, начиная с уже имеющегося пилотного
проекта Базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик правительственных зданий
и зданий обласных государственных администраций, целесообразно рассматривать изучив соответствующий зарубежный опыт. В частности, когда
база зданий выполняла не просто статистическую
функцию, как накопитель информации, а имела широкий круг задач в том числе для смежных с энергоэффективностью и жилищно-коммунальным хозяйством политик.
В 2017 г. была запущена база данных зданий
Европейского Союза – «EU Building Stock
Observatory» [22] с целью осуществления мониторинга показателей энергоэффективности зданий и
состояния реализации политики повышения энергоэффективности зданий в странах ЕС, в частности,
что касается реализации на практике минимальных
требований к термомодернизации существующих
зданий и строительства новых, национальных требований к зданиям NZEB, отслеживания количества выданных энергетических сертификатов, а
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также состояния вопросов энергетической бедности и финансовых механизмов, задействованых в
сфере энергоэффективности.
«EU Building Stock Observatory» содержит базу
данных зданий, картографические данные и аналитические отчеты. Такие данные полезны для разработчиков политики, инвесторов, заинтересованных
сторон, местных и национальных органов власти,
научных и рядовых граждан, интересующихся
энергопотреблением своего дома. С учетом вышеупомянутых потребностей, база данных зданий
«EU Building Stock Observatory» содержит 250 показателей за 10 тематическим направлениям (характеристики строительного фонда, наружные ограждающие конструкции, инженерные сети, здания с
близким к нулевому уровню потребления энергии,
реконструкция здания, потребление энергии, энергетическая сертификация, финансирование, энергетическая бедность, энергетический рынок).
База зданий «EU Building Stock Observatory»
является синхронизированной с другими информационными системами. Так, например, информация
о зданиях с близким к нулевому уровню потребления энергии поступает из проекта «ZEBRA 2020»
[23], который был разработан специально для мониторинга внедрения и координации политики распространения зданий с близким к нулевому уровню
потребления энергии (NZEB).
Во многих странах мира базы зданий представляю собой динамичный инструмент в наполнении,
обмене и оперировании различными типами сведений о зданиях и обязательно включают сведения
базы данных энергетических сертификатов, а также
синхронизированной с другими связанными со зданиями реестрами данных и статистической информации (Эстония Хорватия, Латвия, Литва, Словения, Болгария, Португалия, Шотландия, Греция,
Италия, Канада). Структурными элементами базы
зданий также могут выступать:
- картографический инструмент, который позволяет владельцам зданий и другим заинтересованным видеть энергоэффективность строительного
фонда в удобном визуальном формате;
- рейтинг энергоэффективности и выбросов
СО2, позволяющие владельцам домов сравниваться
с подобным домом в том же районе (бенчмаркинг);
- рейтинги введения зданий с близким к нулевому уровню потребления энергии (NZEB);
- перечень государственных программ поддержки энергоэффективности и мониторинг,
оценка их выполнения;
- лучшие практики проектирования зданий и
нормы, опыт строительства энергоэффективных
зданий;
- инструменты для анализа касаемо: соответствия фактического состояния зданий показателям
энергетических сертификатов, связи между показателями энергоэффективности зданий по типам зданий (год строительства, тип проекта, этажность),
оценки финансирования содержания зданий «до» и
«после» обновления энергетического сертификата
после термомодернизационных работ;
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- реестры энергоснабжающих организаций и
других организаций жилищно-коммунального хозяйства, сведения о состоянии приборов учета потребления энергоресурсов;
- реестр зданий по функциональному назначению.
База зданий в зарубежных странах служит, помимо прочего, определенным рыночным инструментом урегулирования спроса и предложения
между бизнесом и заказчиками энергоэффективных мероприятий. В зависимости от наполнения и
назначения база зданий может быть в виде веб-портала, энергетического хаба (EnergyHUB) и даже
коммуникативной платформы для всех участников
энергоэффективных процессов.
Подытоживая, фактически база данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий, по примеру европейских стран, может повысить авторитетность рекомендаций сертификатов
энергоэффективности зданий. Также зарубежный
опыт подтверждает, что база зданий – источник информации всех обследований здания, которые
имели место и всех данных о здании, имеющих значение при принятии решений по управлению им.
Поэтому важно обеспечить доверие к набору данных в базе, а для этого важной функцией государства в лице распорядителя базы данных является
обеспечение надлежащей системы управления базой данных [24].
Поэтому для принятия управленческих решений относительно механизма формирования Национальной базы данных зданий предлагается выделить ряд факторов стратегического значения,
которые важно своевременно учесть, в частности:
- избрание технических решений, которые
смогут обеспечить надежную защиту данных и
удобство пользователям;
- определение оптимального набора показателей эксплуатационных и энергетических характеристик зданий, соответствующее задачам Долгосрочной стратегии термомодернизации зданий в
частности;
- учет особенностей механизма мониторинга
внедрения Долгосрочной стратегии термомодернизации зданий в разрезе регионов, климатических
зон, с учетом погодных условий и других факторов;
- содействие в упорядочевании вопроса
оформления права собственности на здания в бюджетном секторе и выделении категории ответственных лиц;
- подготовка ответственного персонала и техническая возможность проверки достоверности,
полноты и актуальности внесенных сведений;
- интегрированность в существующее цифровое пространство Украины; обеспечение системой
интероперабельности – принципа, когда различные
информационно-телекоммуникационные системы
могут взаимодействовать между собой на базе унифицированных интерфейсов и протоколов;
- содействие во внедрении систем интеллектуального учета потребления энергоресурсов и воды;
- перспективы интеграции в европейские информационные ресурсы, например, единую базу
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данных зданий, разработанную Европейской Комиссией и базу данных зданий с близким к нулевому уровню потребления энергоресурсов «Zebra
2020».
По результатам проведенного исследования,
предлагается на государственном уровне утвердить
порядок ведения базы данных зданий, основанный
на следующих принципах [9]:
- принцип обязательного соблюдения методологии ведения базы данных зданий, соблюдения
процедур получения, распространения, хранения и
мониторинга имеющейся информации;
- принцип актуальности, достоверности, полноты, целостности, точности и обоснованности информационных ресурсов базы данных зданий;
- принцип открытости и доступности информации базы данных зданий для максимального удобства граждан, представителей научных кругов, бизнеса, органов власти различных уровней (кроме информации, что может привести к появлению рисков
безопасности имущественных прав собственников
недвижимости);
- принцип непрерывности внесения в автоматизированную систему базы данных зданий сведений об изменениях эксплуатационных и энергетических характеристик зданий;
- принцип интероперабельности с информационными системами Градостроительного кадастра,
базой данных энергетических сертификатов зданий, отраслевых кадастров и реестров, которые относятся к государственным информационным ресурсам (данные региональных органов исполнительной власти, ОМС, Фонда госимущества,
единой государственной электронной системы в
сфере строительства, локальных систем энергомониторинга и т.д.) за счет применения унифицированных структурированных открытых форматов
для передачи данных;
- принцип координации деятельности субъектов информационного обмена, обеспечивающих
производство, обновление, обработку, хранение,
поставку и использование информационных ресурсов базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий.
Такой подход, по нашему мнению, сделает
национальную базу зданий мощным информационно-техническим инструментом государственной
и региональной политики энергоэффективной модернизации зданий, жилищно-коммунального хозяйства, смежных отраслей. Благодаря обеспечению прозрачности информации будет расти качество планирования, управленческих решений на
всех уровнях власти и будет происходить улучшение инвестиционного климата. Рассмотрим возможный мультипликативный эффект от создания
национальной базы зданий в средне- и долго- срочной перспективе, что предусматривает [25]:
1) В сфере финансово-экономического обеспечения:
- рост качества долгосрочного бюджетного планирования на основе объективных данных;
- содействие достижению значительной экономии расходов на содержание зданий и возможность
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их перераспределения, в т.ч. за счет стимулирования
энергосберегающего поведения;
- перспективы привлечения инвестиционных ресурсов для внедрения энергоэффективных мероприятий, в т.ч. грантов, кредитов от международных финансово-кредитных учреждений;
- участие зданий, по которым вносятся сведения
в базу зданий, в государственных целевых программах на реализацию проектов, направленных на повышение энергоэффективности зданий.
2) В сфере сбалансированости развития територий и реализации их инновационного потенциала:
- возможности аналитически-цифрового инструмента для сравнения энергопотребления зданий в разрезе регионов, температурных зон, типовых серий зданий, распорядителей бюджета на содержание зданий и других признаков, а также
определение наиболее энергоемких зданий и установление приоритетности в планировании и реализации проектов их термомодернизации;
- стимулирование внедрения программ (региональных, местных) повышение энергоэффективности зданий;
- создание благоприятных условий для роста
инвестиционной привлекательности территорий и
устранение межрегиональных диспропорций в состоянии энергоэффективности зданий;
- рост качества Планов действий устойчивого
энергетического развития и климата городов;
- рост качества стратегического планирования
предприятий теплообеспечения городов с учетом
поэтапных планов термомодернизаций зданий в
разрезе теплового микрорайона;
- стимулирование инновационной направленности развития предпринимательства в сфере производства энегоэффективных материалов и оборудования, внедрения инновационных проектов;
- стимулирование деятельности научно-исследовательских институтов в части обновления государственных строительных норм и стандартов для
приведения их в соответствие с растущими требованиями к энергоэффективности зданий;
- поддержка субъектов малого предпринимательства, создание новых рабочих мест, в том
числе, рабочих профессий и снижение оттока кадров за границу за счет актуализации внедрения
энергоэффективных проектов;
- развитие образовательной сферы для обеспечения кадрами на всех этапах от разработки до
внедрения энергоэффективных проектов и верификации их эффекта;
- стимулирование повышения квалификации
кадров органов государственной власти, органов
местного самоуправления и ответственных за работу в базе зданий лиц;
- популяризация энергоэффективности, содействие широкому внедрению энергоэффективных
технологий и использованию местных возобновляемых источников энергии (биотоплива, растительного сырья и др.).
3) В рамках международного экологического
движения и имплементации европейских стандартов:
- цифровизация политики энергоэффективности;
- содействие в участии Украины в Европейском Зеленом Курсе;
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- распространение зданий с близким к нулевому уровню энергопотребления и декарбонизация
экономики;
- стимулирование производства и продвижения бытовых энергопотребляющих товаров высокого класса энергоэффективности, изготовленных с
соблюдением требований к экодизайну;
- содействие энергонезависимости Украины и
борьбе с энергетической бедностью;
- выполнение обязательств Украины согласно
Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским
сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.
Таким образом, широкий мультипликативный
эффект от внедрения национальной базы данных
энергетических и эксплуатационных характеристик зданий закладывает перспективу дальнейшего
развития этого направления с выбором соответствующих правовых, организационных, методических, технологических и других инструментов. На
данный момент в Украине происходит разработка
Долгосрочной стратегии термомодернизации зданий, в рамках которой осуществляются соответствующие наработки для нормативно-правового закрепления основ функционирования базы данных
энергетических и эксплуатационных характеристик зданий с учетом опыта вышеизложенного пилотного проекта.
Выводы и предложения
На основе изучения предпосылок создания и
развития базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик общественных зданий
установлено положительные перспективы ее масштабирования до национального уровня с учетом
полученного эмпирическим путем опыта внедрения отечественного пилотного проекта по созданию базы зданий с более 12 тыс. объектов по всей
стране, а также с учетом зарубежного опыта и прогнозируемого мультипликативного эффекта. Полученные результаты используются при разработке
на государственном уровне Долгосрочной стратегии термомодернизации зданий.
Предложенные в статье идеи по расширению
применения базы данных зданий и усовершенствования ее структурных элементов являются основой
для дальнейших научных разработок по внедрению
государственных программ энергоэффективной
модернизаци зданий.
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