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ВСТУП 

Головною проблемою найближчого і подальшого майбутнього постає 

визначення домінанти розвитку економіки України в контексті її подальшої 

інтеграції в структури світового господарства. Специфіка сучасного стану 

економіки країни, нерівномірність і переважно нестаціонарний розвиток 

більшості соціально-економічних процесів на тлі розгортання нової хвилі 

глобалізації та перерозподілу сфер впливу у світовій економіці, її 

реструктуризації та формування нових економічних систем вимагають нових 

підходів до забезпечення динамічного розвитку економіки України на 

середньо- та довгостроковий періоди.  

Зважаючи на обмеженість та безперспективність екзогенної моделі 

розвитку економіки України, що склалася, для забезпечення стійкої 

економічної динаміки необхідний перехід до переважно ендогенно 

орієнтованої економічної моделі розвитку як процесу формування системи 

мотивів і стимулів, що забезпечує випереджаюче відтворення інноваційних 

переваг національної економіки, активізацію внутрішніх факторів та 

зменшення негативного впливу зовнішніх чинників у соціально-

економічному розвитку країни у напрямі: зменшення чутливості до 

зовнішніх ризиків та їх впливу на ефективність функціонування економіки за 

рахунок сприяння адекватній адаптації національного виробника наукоємної 

та високотехнологічної продукції до умов світового ринку; активізації 

внутрішніх інвестиційних ресурсів та використання наукового потенціалу; 

удосконалення системи державного управління, яку утворює збалансований 

та взаємоузгоджений комплекс заходів у різних сферах економічної 

діяльності; проведення політики щодо захисту національних інтересів в 

умовах глобалізації на основі впровадження інновацій у пріоритетних сферах 

діяльності; поліпшення добробуту населення шляхом підтримки мотивації до 

високопродуктивної праці та згладжування суперечностей, що склалися в 

суспільстві між різними соціальними групами; участі у регіональних та 
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світових торговельних угрупованнях на взаємовигідних, рівноправних, 

партнерських умовах. 

Ендогенно орієнтована економічна модель має стати конструктивним 

середовищем реалізації системної стратегії ефективного розвитку на 

довгострокову перспективу, за якою необхідно узгодити та гармонізувати 

цільові орієнтири стійкого зростання, підвищення якості життя, 

інституційних перетворень, інноваційно-інвестиційної модернізації, 

структурно-технологічного оновлення, антикризового регулювання, 

інтеграції у світову економіку на конкурентних засадах. 

Створення базових передумов ендогенного економічного зростання 

України залишатиметься однією з основних цілей органів державної влади 

протягом найближчих років і далі на майбутнє. За цих умов перед науковими 

агентствами та дослідними інститутами досить гостро постає питання щодо: 

аналізу чинників ендогенізації та визначення напрямів забезпечення 

переважно ендогенного економічного зростання, а також стабілізації 

подальшого економічного розвитку. 

Проблема економічного зростання є однією з найважливіших 

довгострокових цілей економічної політики уряду будь-якої країни. Тому її 

вивченню присвячено наукові праці багатьох зарубіжних та вітчизняних 

вчених. 

Значний внесок у розроблення теорії економічної динаміки здійснили 

А. Сміт, Дж.С. Міль, Д. Рікардо, Т. Мальтус, К. Маркс – як представники 

класичного напряму економічної думки; А. Маршал – як представник 

маржиналізму; Й. Шумпетер, М. Кондрат’єв – як представники школи 

еволюційної економіки; Дж.М. Кейнс, Є. Домар, Р.Ф. Харрод, Н. Калдор, Л. 

Пазинетті – як представники посткейнсіанства; Р. Солоу, Д. Мід, С. Кузнець, 

Е. Денісон, К. Ерроу, Х. Узава, П. Ромер, Р. Лукас, Д. Ромер, Д. Уейл, Ф. 

Агійон, П. Хоувітт, Г. Гроссман, Е. Хелпмен, Л. Столерю, Д. Форесстер – як 

представники напряму неокласичного синтезу. 
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Дослідження національних особливостей економічного розвитку та 

окремих ендогенних складових економічного зростання представлені у 

роботах  М. Туган-Барановського, в економічних поглядах  представників 

німецької історичної школи (Ф. Ліста, К. Бюхера, Г. Шмоллера), австрійської 

економічної школи (Й. Шумпетера), неокласичної школи економічної думки 

(П. Ромера, Р. Лукаса тощо). 

Вагомий внесок у розкриття системи чинників економічного 

зростання в сучасних умовах здійснили такі економісти, як: П. Сенищ, В. 

Воротін, О. Луговий, М. Турунцева, І. Воскобойніков, Д. Некипелов, Є. 

Астаф’єва, С. Палаш, А. Аганбегян, В. Видяпин, В. Іноземцев, та ін. 

Вивченню питань забезпечення стабільного та динамічного зростання 

економіки присвячені наукові праці В. Гейця, Я. Базилюка, Л. Сімківа, Є. 

Лоскутової, І. Албегова, О. Анчишкина, Р. Нуреєва, Ю. Шараєва та ін. 

Дослідженнями, пов’язаними із моделюванням економічної динаміки, 

займаються М. Скрипниченко, С. Светуньков, С. Малков, Я. Вагапова та 

інші. 

Попри наявність досліджень з питань економічного зростання, 

сьогодні, в умовах загострення соціально-економічних і фінансових проблем 

як у світі, так  і в Україні, недостатньо вирішеними залишаються завдання, 

пов’язані з визначенням змісту ендогенізації економічного розвитку 

національних економік та виведенням економіки України на новий 

технологічний рівень шляхом активізації ендогенних чинників економічного 

зростання, що наразі часто пов’язується із особливостями економічної 

політики, яка є варіантом модернізованої концепції протекціонізму, 

викликаного неоліберальним рецептом організації світового економічного 

простору, на засадах якого створюються позитивні умови для 

функціонування транснаціоналізованого бізнесу, що поглиблює нерівність як 

у глобальному, так і в національному вимірах. 

Тому зазначена тема актуалізується саме в контексті розкриття змісту 

виявлення національної специфіки та особливостей динамічного розвитку 
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економіки України в частині впливу чинників ендогенного характеру на 

економічне зростання, а також обґрунтування заходів та вибору курсу 

ефективної економічної політики ендогенізації щодо забезпечення стійкого 

економічного зростання в Україні. 

Проведене колективне дослідження, узагальнене у монографії, мало за 

мету: методологічне обґрунтування історико-логічних засад та змісту 

ендогенізації економічного розвитку в Україні; визначення впливу 

ефективних ендогенних  факторів на динаміку і структуру вітчизняної 

економіки; розроблення сценаріїв та оцінку макроекономічних умов для 

реалізації політики ендогенізації розвитку економіки України. 

У результаті виконаного дослідження отримано нові наукові 

результати щодо: обґрунтування історичних основ та змісту ендогенізації 

економічного розвитку України; виявлення національної специфіки та 

особливості динамічного розвитку економіки України в частині впливу 

чинників ендогенного характеру на економічне зростання; проведення 

інструментальних оцінок впливу ендогенних та екзогенних факторів на 

економічне зростання в Україні; розроблення економіко-математичних 

моделей для оцінки  впливу ефективних ендогенних факторів на динаміку та 

структуру вітчизняної економіки; оцінювання макроперспектив 

економічного розвитку та макроекономічних умов для реалізації політики 

ендогенізації розвитку економіки України; обґрунтування заходів політики 

ендогенізації для забезпечення стійкого економічного зростання в Україні. 

Відповідно, за результатами досліджень обґрунтовано 

макроперспективи ендогенізації економічного розвитку України та: 

  поглиблено зміст і трактування  ендогенізації економічного 

розвитку як процесу прогресивних змін з орієнтацію на внутрішні чинники та 

механізми господарювання, що здатні підтримати оптимальні темпи 

економічної динаміки у середньо- та довгостроковому періодах на основі 

сформованої системи мотивів і стимулів для стійкого відтворення переваг 

національної економіки. Така мобілізаційна модель розвитку спонукає до 
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активного творчого пошуку, згуртування всіх сил нації і держави для 

формування і розвитку національної економічної ідентичності, власної 

цілісної господарської системи, яка з часом здатна органічно інтегруватися у 

світові економічні структури; 

  показано, що в рамках еволюції моделей економічного зростання в 

напрямі розширення факторів ендогенного характеру, що визначають його 

динаміку, доцільно враховувати й ендогенний характер соціалізації та 

соціальних інновацій, які є способом нагромадження соціальних здатностей 

як для підтримки, так і розширення діяльності бізнесу, а також 

нагромадження невидимих активів – як джерела зростання економіки; 

  продемонстровано обмеженість можливостей застосування 

поширених теорій ендогенного зростання в умовах інституційної 

недосконалості, притаманної Україні, та високого тиску екзогенних 

інституційних впливів, суб’єктами яких є інші країни, транснаціональні 

корпорації, іноземні громадянські спільноти чи міжнародні організації; 

  розкрито шляхи формування валового заощадження (ВЗ) сектора 

домашніх господарств (ДГ) на рівні підсекторів, що допомогло з’ясувати 

додаткові структурні причини падіння рівня ВЗ у секторі ДГ в Україні та 

виявити негативні результати соціальної політики для підсектора 

отримувачів доходу від власності та трансфертів; 

  в історико-економічному аспекті обґрунтовано особливості заходів 

та політичних інструментів, реалізованих у Німеччині, завдяки яким – за 

цілеспрямованої політики держави – аграрна країна перетворилася на 

інноваційного та промислового лідера не лише Європи, а й світу, заклавши 

фундамент сучасного інноваційного лідерства, економічної та політичної 

сили країни; 

  виявлено особливості інституційних трансформацій у Франції, 

спрямовані на активізацію технологічних інновацій в інтересах розбудови 

національних високотехнологічних виробництв; надано оцінку системним 
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заходам уряду щодо державно-приватного партнерства в частині 

фінансування ендогенних інновацій; 

  в історико-економічному аспекті обґрунтовано особливості заходів 

та політичних інструментів наздоганяючого розвитку реалізованих у Китаї, 

що сприяли переходу від чистих імітацій іноземних технологій шляхом 

інноваційних імітацій та імітаційних інновацій до інновацій ендогенних та 

перетворення Китаю з аутсайдера на взірець інноваційного та промислового 

розвитку; 

  визначено фактори, що обумовлюють необхідність надання 

фінансової підтримки для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) з боку 

національних урядів, органів місцевого самоврядування та міжнародного 

співтовариства; проаналізовано проблеми, що виникають при реалізації 

заходів стосовно досягнення ЦСР у країнах розвинених економік та 

систематизовано підходи, які застосовуються на шляху їх розв’язання;    

  визначено роль інституційного середовища у сфері забезпечення 

сталого просторового розвитку, включаючи представників суспільства, 

приватного бізнесу, науковців та  громадськості; 

  визначено роль державно-приватного партнерства (ДПП) у 

забезпеченні сталого розвитку та проаналізовано правове й інституційне 

середовище у цій сфері в Україні – з огляду на його відповідність 

міжнародним стандартам та кращим практикам; запропоновано заходи щодо 

удосконалення правового середовища у сфері державно-приватного 

партнерства, зокрема, в частині надання державної підтримки застосування 

ДПП, що стимулюватиме залучення приватного бізнеса до реалізації 

інфраструктурних проєктів, які є критичними для досягнення ЦСР; 

  розроблено теоретичну постановку модифікованої моделі 

економічного зростання Барро на предмет урахування наслідків 

запровадження золотого правила фіскального режиму на засадах реалізації 

активної монетарної політики. Модель відтворює ендогенні умови розвитку 

малої закритої економіки в парадигмі «нової кейнсіанської моделі» та 
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вирізняється комплексним виглядом функції корисності домогосподарств, 

що охоплює державні закупівлі, глибоке формування звичок та реальні 

грошові залишки, а також модифікованою специфікацією правила Тейлора, 

яка передбачає, що при регулюванні рівня номінальної процентної ставки 

центральний банк, окрім відповіді на інфляцію та відхилення виробництва 

від стаціонарного стану, також враховує динаміку рівня державного боргу; 

  обґрунтовано доцільність уведення у виробничу функцію для 

України факторів людського капіталу і нерівності населення. Ці фактори є 

ендогенними, й їх динаміка залежить від економічної, податково-бюджетної, 

соціальної, демографічної політики всередині країни. Доведено наявність 

суттєвого впливу на реальну макроекономічну динаміку позитивного впливу 

індексу людського розвитку і негативного впливу рівня бідності та 

диференціації життєвого рівня населення; 

  доведено важливу роль теоретичних та емпіричних моделей 

ендогенного зростання у виявленні синергетичного характеру та 

трансформації форм капіталу, розкритті сутності капіталізації; 

  на основі економіко-математичного моделювання отримано 

кількісну оцінку сили взаємозв’язку між корупцією та тіньовою економікою 

в Україні й доведено, що вони провокують та посилюють одна одну, тому 

боротьба з ними за їх неприйняття у суспільстві матиме суттєвий ефект для 

ліквідації тіньових схем та зростання ВВП країни; 

  отримано кількісні оцінки впливу неформальної зайнятості на 

обсяги тіньової економіки, темпи зростання реального ВВП та 

продуктивність праці в економіці України, що підтвердило зростання ризиків 

зниження фінансового потенціалу розвитку країни;  

  обґрунтовано, що залежність від світових цін на експортну 

сировину України, що яскраво проявилася під час і після кризи 2008–2009 

рр., не є її виключним феноменом. Така ж суттєва, – а інколи й визначальна – 

екзогенна залежність країн, що спеціалізуються на виробництві та експорті 

сировинної продукції, спостерігається у багатьох випадках економік із 
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низьким рівнем середньодушових доходів. Свідченням цього є масові 

проблеми, що виникли в таких економіках унаслідок закінчення 

«сировинного суперциклу» (2008 р.), а також їх стійке зростання у попередні 

роки – під час формування та посилення зазначеного «суперциклу»; 

  доведено, що зазначені вище неконтрольовані бізнес-коливання 

відбулися під час абсолютного тривалого домінування в економічній теорії та 

практиці неоліберального мейнстріму, впровадження якого мало би 

нівелювати екзогенну залежність країн, що розвиваються, від їх сировинної 

спеціалізації. Враховуючи невідповідність між очікуваним посиленням 

ендогенного зростання таких країн та їх неспроможністю досягти цієї мети 

упродовж майже 20 років, зроблено висновок про недосконалість 

неоліберальних постулатів та необхідність здійснення в цій частині 

додаткових регуляторних інтервенцій, які б допомогли досягнути 

поставленої мети; 

  доведено визначальну роль провідних економік світу на стан та 

динаміку глобальних ринків сировини, а відтак – і на темпи зростання 

невеликих країн, що спеціалізуються на їх експорті; обґрунтовано, що 

монетарна та фіскальна політика провідних країн світу перебувають серед 

вирішальних екзогенних чинників зростання/падіння малих сировинних 

економік; 

  визначено, що проблеми конкурентоспроможності експорту в 

контексті феномену ендогенного розвитку полягають в «якості» експорту – 

його технологічності, стабільності, перспективності, а також того, що висока 

імпортомісткість експортного виробництва, залежність нагромадження 

основного капіталу від імпорту продукції машинобудування є важливими 

викликами ендогенізації розвитку економіки України;  

  обґрунтовано пропозиції щодо ефективних заходів економічної 

політики забезпечення соціально-економічного розвитку України, 

орієнтованого на стабільне економічне зростання, на період 2025 (2030) рр. з 

активізацією нової хвилі зростання, що насамперед пов’язується із 
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ендогенізацією економічного розвитку та базується на інвестиціях, які 

забезпечують структурно-технологічну модернізацію вітчизняної економіки 

та стабільне підвищення добробуту громадян України. 

У монографії послідовно розкрито такі основні  положення. Світова 

економіка та її окремі складові, потребують збалансування, зокрема – впливу 

зовнішніх та внутрішніх чинників розвитку і зростання. Саме тому  у світі на 

противагу глобалізації дедалі сильніше виявляються тенденції ендогенізації 

національних економік. Одним із найважливіших факторів ендогенізації 

сукупного попиту та сукупної пропозиції України є кардинальна зміна 

державної політики формування та використання людського капіталу. 

На основі дослідження генезису теорії норми валового заощадження, 

– починаючи з класиків політичної економіки до теоретичних обґрунтувань 

ендогенізації норми заощаджень у моделях економічного зростання, а також 

із застосуванням прикладних макроекономічних моделей детально 

розглядаються результати емпіричної перевірки достовірності теоретичних 

концепцій, а також обґрунтувань численних детермінант норми приватного 

валового заощадження (ВЗ). Продемонстровано специфіку формування ВЗ у 

різних інституційних секторах економіки та запропоновано використання 

структурних детермінант з боку попиту на ВЗ заощадження та з боку  

пропозиції. Результати двох варіантів  багатофакторного моделювання рівня 

ВЗ сектора домашніх господарств, проведеного на базі 16 країн ОЕСР та 

України показали надійність, а також високу аналітичну та прогнозну 

цінність отриманих результатів. 

Загальною закономірністю змін у галузевій структурі світового 

господарства є послідовний перехід від первинних галузей (сільського 

господарства і видобувної промисловості) до вторинних галузей (обробної 

промисловості та будівництво), а потім – до третинних галузей (сфери 

послуг). Провідні країни дедалі більше фокусують свою увагу на науково-

дослідних розробках та інноваціях. Темпи приросту наукомісткої продукції є 

значно вищими, ніж звичайної, – 6,5 проти 4%, а ключових технологій – 8%. 
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У результаті змінюється структура світової торгівлі: у 1991 р. на частку 

наукоємної продукції припадало 48% світового експорту, в 2005 р. – понад 

55%. При цьому частка технологій високого рівня залишалася практично 

незмінною (близько 32%), а частка ключових технологій збільшилася з 16,4 

до 23,5%1. 

Ці структурні зміни негативно впливають на український експорт – у 

напрямі скорочення, оскільки його левову частку становлять сировинні 

товари (чорні метали, хімічні товари низького ступеня переробки, 

сільськогосподарські товари). На скорочення експорту чорних металів 

додатково вплинуло і те, що один із найбільших імпортерів української сталі 

– Китай – побудував свої заводи і суттєво зменшив імпорт. Експорт є одним 

із найвпливовіших факторів розвитку української економіки, тож його 

скорочення суттєво зменшує реальний ВВП країни. 

Україна має адекватно відповісти на сучасні структурні зрушення у 

світовій торгівлі, що включає кардинальні структурні зміни як у 

фінансовому, так і у нефінансовому секторах, підвищення ефективності 

послуг сектора державного управління, зменшення податкового тягаря, у 

тому числі корупційного, що має сприяти кардинальній детінізації 

економіки. Для визначення результативності та ефективності інвестицій було 

застосовано каузальну системна модель динаміки економіки України, що 

відображає основні види офіційної й тіньової економічної діяльності у їх 

взаємозв’язках.  

Дедалі більший інтерес до високотехнологічних виробництв на базі 

ендогенних інновацій як локомотива економічного зростання уряди країн та 

бізнес-кола виявляють через розповсюджене переконання, що: 

– властиві таким виробництвам технологічні переваги є запорукою 

збільшення продуктивності та конкурентоспроможності як із позицій 

міжнародного ринку товарів, створених та вироблених із застосуванням 

                                                      
1 Мировая экономика / под ред. Булатова А.С. Москва: ИМЭМО РАН, 2005. 734 с. 
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сучасних технологій, так і з позицій ефективнішого управління витратами 

при виробництві традиційних товарів; 

– через інноваційну ренту високотехнологічні виробництва є лідерами 

з точки зору отримання високої доданої вартості, а відтак – більшого внеску 

у добробут нації;  

– високотехнологічні виробництва пов’язані зі створенням нових 

висококваліфікованих робочих місць із високим рівнем зарплат та є 

стратегічними з точки зору національної безпеки й ефективності економічної 

системи; 

– високотехнологічні виробництва розвиваються найбільш динамічно, 

виводять на ринок нові товари та послуги, що сприяють покращенню роботи 

інших виробництв, посилюючи мультиплікативні соціально-економічні 

ефекти;  

– проривні інновації у сфері високих технологій здатні докорінно 

перетворити існуючі бізнес-моделі, започаткувати нові індустрії та 

забезпечити економіці лідируючі позиції на світовому ринку.  

Отже, для України розбудова високотехнологічних виробництв є 

одним зі шляхів реалізації настанови академіка НАН України В. Гейця щодо 

«необхідності переходу від екзогенно залежної до ендогенно орієнтованої 

стратегії розвитку економіки країни2, технологічного прориву на засадах 

національних інноваційних надбань3 – факторах, що визначають 

ендогенізовану модель інноваційного зростання»4. 

Сучасні тенденції ЄС демонструють пріоритет розбудови 

національних виробництв на базі ендогенних інновацій. Новообрана 

президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, відкриваючи 

«політичний сезон» 2019–2024 рр., зазначила про необхідність нових 

імпульсів для інновацій, створення робочих місць і посилення конкурентних 

                                                      
2 Геєць В.М. Скрипниченко М.І. Від екзогенно залежної до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку 

економіки. Економіка і прогнозування. 2003. № 1. С. 34–46. C. 44. 
3 Геєць В.М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та 

суб’єктів голосування. Економіка України. 2018. № 7. С. 3–19. С. 5. 
4 Геєць В.М. Політика економічного зростання на основі розширення внутрішнього споживання та її 

наслідки. Фінанси України. 2007. № 9. С. 14–34. С. 14. 
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переваг індустрії5. Ці настанови покладено в основу Нової промислової 

стратегії для Європи, презентованої 10 березня 2020 р.6. Стратегія визначає 

інновації центральною ланкою політики розвитку економіки та зростання 

добробуту нації та слугує прикладом для України в частині визначення 

засадничих умов і запровадження політичних механізмів розбудови 

національних високотехнологічних виробництв.  

Визначення просторових детермінантів ендогенізації розвитку 

економіки України має здійснюватися з урахуванням принципів та підходів 

Плану дій для людей, планети та процвітання, затверджених ООН у вересні 

2015 р. Зазначеним документом затверджено 17 Цілей сталого розвитку, в 

яких сформовано складні та амбіційні завдання щодо забезпечення сталого 

розвитку в усіх країнах світу. Цим планом визначено стандарти якості життя, 

що мають бути забезпечені для всіх людей планети до 2030 року, 

сформульовано вимоги щодо стану навколишнього середовища, а також 

розвитку та процвітання особистостей та досягнення соціальної рівноваги в 

суспільстві.  

З урахуванням завдань та принципів, викладених у Плані дій для 

жителів планети та їхнього процвітання, та зважаючи на світовий досвід, у 

науковому звіті визначено механізми прискорення соціально-економічного 

розвитку та роль у цьому інституційного середовища, проаналізовано сучасні 

інноваційні фінансові механізми, що сприяють забезпеченню сталого 

розвитку, включаючи державно-приватне партнерство. Надано рекомендації, 

упровадження яких дасть змогу створити підґрунтя для формування системи 

сталого розвитку України та її регіонів, що відповідатиме кращим світовим 

практикам. 

Одним із варіантів ендогенізації розвитку економіки у контексті 

розподілу продуктивних державних витрат є запровадження золотого 

                                                      
5 A Union that strives for more. My agenda for Europe. By candidate for President of the European Commission 

Ursula von der Leyen. Political guidelines for the next European Commission 2019–2024. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/ 20190716RES57231.pdf 
6 A New Industrial Strategy for Europe. Brussels, 10.3.2020. COM(2020) 102 final. URL: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-euindustrial-strategy-march-2020_en.pdf 
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правила фіскального режиму. Таке правило передбачає фінансування однієї 

зі складових бюджетних витрат, капітальних видатків виключно за рахунок 

державних запозичень. При цьому передбачається, що інша складова – 

поточні видатки – фінансується виключно за рахунок використання доходної 

частини бюджету без використання боргових інструментів. Таким чином 

одночасно вирішуються два проблемних питання. По-перше, це скорочення 

дефіциту бюджету, оскільки питома вага капітальних видатків у структурі 

бюджету є невеликою порівняно із розміром поточних витрат. По-друге, 

знижуються темпи зростання державного боргу, що у підсумку зменшує 

боргове навантаження на економіку. 

У цьому контексті на фундаментальній основі варто дослідити 

ймовірні наслідки ендогенізації зростання шляхом запровадження золотого 

правила фіскального режиму у випадку економіки, що розвивається. Вибір 

об’єкта дослідження є принциповим моментом, оскільки саме такі економіки 

характеризуються відносно високими темпами нарощення державного боргу 

поряд із невисокими темпами економічного зростання. До таких економік 

відноситься економіка України, рівень державного боргу якої балансує на 

межі граничного значення у відсотках до ВВП. Для проведення дослідження 

пропонується використати поєднання теоретичної постановки моделі Барро, 

що оперує продуктивними державними витратами, та скоригувати вихідні 

умови функціонування економіки шляхом запровадження золотого правила 

фіскального режиму. 

Одним із важливих ендогенних чинників економічного зростання – як 

у теоретичних дослідженнях, так і в практиці управління країн світу – 

обґрунтовано визнано людський капітал як критичний фактор сучасного 

суспільного розвитку, що набуває дедалі більшого значення. 

У світі проблемам людини та її розвитку присвячуються ґрунтовні 

дослідження, що проводяться на постійній основі такими міжнародними 

організаціями, як ООН (щорічні звіти про розвиток людини), МОП (трудові 

аспекти людського життя), Європейська соціальна хартія (умови праці та 
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життя людей). Сьогодні урядами країн світу ключовий пріоритет надається 

саме розвитку людини, насамперед – забезпеченню належного рівня 

здоров’я, доступу до знань, забезпеченню достойних умов праці, побуту, 

відпочинку тощо.    

Основні результати викладених у монографії проведених досліджень 

апробовано на державному рівні, на міжнародних наукових і науково-

практичних конференціях. Вони використані при розробленні ряду 

нормативних та інших прогнозних документів, де уряду України надано 

рекомендації щодо забезпечення прискорення економічної динаміки країни. 

Проміжні результати досліджень у вигляді пропозицій, зауважень, 

рекомендацій, окремих розділів у наукових доповідях, що стосувалися 

основних напрямів ендогенізації економічного розвитку та стійкого 

економічного зростання, направлено до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Національного банку України, Міністерства економічного 

розвитку, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України, Комітету державно-приватного 

партнерства при Торгово-промисловій палаті України, Київської міської 

державної адміністрації та інших урядових та владних установ.  

Під час проведення досліджень використано системний підхід щодо 

аналізу й оцінки екзогенізованих та ендогенізованих факторів впливу на 

стабільний економічний розвиток, а також значний інформаційний масив 

вітчизняних та іноземних науково-аналітичних та статистичних джерел, 

включаючи публікації провідних міжнародних організацій – МВФ, СБ, ООН, 

ОЄСР, ЄС, СОТ.   

Теоретико-методологічні результати, практичні висновки та  

запропоновані методичні новації щодо удосконалення стратегічних 

складових і напрямів стабільного економічного розвитку, оцінки й 

результати прогнозних розрахунків можуть використовуватись як шляхи та 

інструменти визначення альтернативних способів розв’язання проблем 
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економічного розвитку та пошуку ефективних рішень на державному рівні, а 

також для поглиблення аналізу і покращення технології прогнозування 

розвитку економіки, що представляє одну із найважливіших 

макроекономічних проблем, опрацювання варіантних прогнозів розвитку 

економіки України, обґрунтування шляхів та джерел їх досягнення. 
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Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Особливості та обмеженість екзогенної моделі розвитку, що 

склалася, гальма та рушії економічної динаміки 

Через обмеженість та безперспективність екзогенної моделі 

розвитку економіки України, що стала результатом історичних тенденцій  

наприкінці ХХ та початку ХХІ століть, необхідне розгортання нової 

ендогенно орієнтованої моделі, спрямованої на забезпечення стійкого 

динамічного розвитку шляхом формування системи мотивів та стимулів для 

випереджаючого відтворення інноваційних переваг національної економіки 

та зменшення залежності від негативного впливу майбутніх зовнішніх шоків 

глобальної економіки. 

Екзогенна модель розвитку економіки України, що характеризується 

посиленням впливу зовнішніх факторів на соціально-економічний розвиток 

країни, виникла в результаті історичних тенденцій, що склалися протягом 

періоду ринкової трансформації національної економіки, а також її місця і 

ролі в економіці СРСР, коли Україна була донором концентрованого 

розвитку регіонів, згідно з логікою геополітичних процесів у другій половині 

минулого століття, – й енергоресурси стали домінантою підтримки 

економічного стану колишнього СРСР.  

Головними недоліками екзогенної моделі розвитку стали: 

–  надзвичайна монополізація економіки України з орієнтацією на 

політику лібералізації та поступового утвердження відкритої економіки, що 

призвело до поглиблення негативного співвідношення між експортом та 

імпортом та фінансового забезпечення імпорту енергоносіїв за рахунок 

іноземних кредитів, у тому числі й кредитів МВФ; 

–  інституційна слабкість, втрата багатьох ринків вітчизняної 

продукції, формування в Україні олігархічної економіки, що насамперед 

задовольняла кланові інтереси, завдяки чому вони взяли під контроль 
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державну власність, отримали доступ до національних ресурсів та 

переорієнтувалися на зовнішні ринки сировини, попит на яку стабільно 

зростав; 

–  недостатність професійних кадрів як у бізнес-сфері, так і в 

державному керівництві на всіх рівнях, недоінвестування, «проїдання» 

основного капіталу і залучених фінансових ресурсів, деіндустріалізація й 

деградація інфраструктури, ненадійність соціальних систем. 

У результаті в Україні сформувалась екзогенна модель розвитку 

сировинної економіки, надзвичайно залежна від зовнішніх цін на сировину з 

переважно ресурсовитратним характером виробництва та низькою 

конкурентоспроможністю промислових товарів, накопиченням критичного 

зовнішнього державного боргу, широкомасштабною доларизацією 

економіки, що стало результатом недовіри як до владних інститутів, так і до 

політики, яку вони здійснювали.  

Власне саме тому головною проблемою найближчого і подальшого 

майбутнього постає визначення домінанти розвитку економіки України в 

контексті її подальшої інтеграції в структури світового господарства. 

Специфіка сучасного стану економіки країни, нерівномірність і переважно 

нестаціонарний розвиток більшості  соціально-економічних процесів на тлі 

розгортання нової хвилі глобалізації й перерозподілу сфер впливу в світовій 

економіці, її реструктуризації та формування нових економічних систем, 

вимагають нових підходів до забезпечення динамічного розвитку економіки 

України на середньо- та довгостроковий періоди.  

Зважаючи на обмеженість і безперспективність екзогенної моделі 

розвитку економіки України, що склалася, для забезпечення стійкої 

економічної динаміки необхідний перехід до переважно ендогенно  

орієнтованої економічної моделі розвитку як процесу формування системи 

мотивів і стимулів, що забезпечує випереджаюче відтворення інноваційних 

переваг національної економіки, активізацію внутрішніх факторів та 
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зменшення негативного впливу зовнішніх чинників у соціально-

економічному розвитку країни. 

Для переходу до ендогенізованої моделі розвитку необхідно 

забезпечити: 

–  розширення внутрішнього ринку основних груп 

конкурентоспроможних товарів вітчизняного виробництва та послаблення 

економічної залежності від імпорту; 

–  розвиток інноваційної економіки та адекватну адаптацію 

національного виробника до умов  світового ринку;  

–  активізацію внутрішніх інвестиційних ресурсів та використання 

наукового потенціалу;  

–  удосконалення системи державного управління, що складається із 

збалансованої та взаємоузгодженої системи заходів у різних сферах 

економічної діяльності;  

–  проведення політики щодо захисту національних інтересів в умовах 

глобалізації;  

–  поліпшення добробуту населення через підтримку мотивації до 

високопродуктивної праці, отримання професійної освіти та згладжування 

суперечностей, що виникли  в суспільстві між різними соціальними групами; 

–  участь у регіональних та світових торговельних угрупованнях на 

взаємовигідних, рівноправних, партнерських умовах. 

Ендогенно орієнтована економічна модель має стати конструктивним 

середовищем реалізації системної стратегії ефективного розвитку на 

довгострокову перспективу, за якою необхідно узгодити та гармонізувати 

цільові орієнтири стійкого зростання, підвищити якість життя, сприяти 

інституційним перетворенням, інноваційно-інвестиційній модернізації, 

структурно-технологічному оновленню, антикризовому регулюванню, 

інтеграції в світову економіку на конкурентних засадах. 
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Методологічні підходи щодо оцінки факторів виробництва в 

моделях економічного зростання  

Огляд класичної та неокласичної теорії 

Основними джерелами зростання у класичній економічній теорії є 

зростання робочої сили і капіталу, підвищення ефективності, з якою капітал 

застосовується до робочої сили завдяки більшому поділу праці й 

технологічному прогресові, та зовнішня торгівля, що розширює ринок і 

зміцнює два інші джерела зростання. 

Коли процес зростання розпочинається за підтримки ефективної 

державної політики, то стає самопідтримуючим. До тих пір, поки збільшення 

багатства сприяє отриманню прибутків, до того часу зростатимуть 

заощадження і відбуватиметься накопичення капіталу, а звідси – й подальше 

зростання економіки. При накопиченні капіталу попит на робочу силу і сама 

робоча сила, яка поглинається продуктивною зайнятістю, зростають.  

Поділ праці сприяє зростанню добробуту, що в свою чергу розширює 

ринок, даючи змогу продовжувати цей поділ далі. 

Якщо нагромадження капіталу, поділ праці й зовнішня торгівля є 

джерелами економічного зростання країни, тоді, за Адамом Смітом, цьому 

зростанню можуть сприяти розширення ринкових установ і активна 

конкуренція. 

Деякі з ідей Адама Сміта дуже доречні і в наш час. Як для Сміта, так і 

для сучасних економістів зростання є результатом логічного процесу. Як 

перший, так і другі намагаються знайти закони та зробити узагальнення. 

Сучасні економісти, услід за класиком, підкреслюють важливість 

накопичення капіталу як рушійної сили зростання. Так само вони 

зосереджують увагу на підвищенні продуктивності, на можливостях розвитку 

на основі зовнішньої торгівлі. А в сучасних дискусіях про розвиток 

економісти намагаються віднайти правильний поділ між опорою на систему 

ринкових сил і залежністю від урядових дій. 
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Ставлення класичних економістів до думок Томаса Мальтуса, Девіда 

Рікардо і Джона Стюарта Мілля також є важливими. 

В основному варіанті неокласичної моделі, розробленому лауреатом 

Нобелівської премії 1987 року Р. Солоу7, враховано фактор нагромадження 

капіталу, при цьому виробнича функція характеризується постійною 

віддачею від масштабу й узагальнюється, як: 

                                                    ),( ANKFY  ,                                   (1.1) 

де А – міра рівня технології8. Величину АN, що враховує кількість і 

продуктивність праці залежно від наявності технології, називають робочою 

силою, виміряною в одиницях ефективності. Змінні К і АN вважаються 

незалежними. Нехай випуск на одиницю ефективності праці дорівнює: 

                                )/(ANYy                                            (1.2) 

капітальні фонди  на одиницю ефективності праці становлять: 

                                                )/(ANKk                                                 (1.3) 

Оскільки функція (1.1) має постійну віддачу від масштабу, то: 

            )1,()1),/()/(),()( kFANKFANANKFkf         (1.4) 

Джерелом зростання є нагромадження питомого запасу капіталу k, 

який еволюціонує згідно з:  

                                      kgnksfdtdk )()(/                        (1.5) 

де s – частка заощаджень, g – (експоненційний) темп зростання у технології, 

  – частка амортизації, n – темп зростання населення; 

                                          
)exp(0 ntNNN t                                           (1.6) 

де 
tN
 – робоча сила, яка використовується в момент часу t для випуску. 

Коли функція F не спадає і має досить виразний позитивний тренд, то 

описана вище модель з часом наближається до сталого стану, що 

визначається: 

                                                      
7 Solow R. Technical Change and Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics. 1957. № 39. 

Р. 312–320. 
8 Дагаев А.А. Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим процессом 

Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 6. C. 40–51. 
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                                              0/ dtdk                                                 (1.7) 

Із формул (1.5), (1.7) випливає:  

                                       
** )()( kgnksf  ,                                         (1.8) 

тобто при підтримці капіталу на рівні *k заощадження дорівнюють певному 

(беззбитковому) обсягу інвестицій. Згідно з (1.2), (1.4) у сталому стані дохід 

на одиницю ефективності 

                                                    
** )( ykf                                                (1.9) 

постійний, дохід на душу населення ** ),( AyNANKY   зростає з 

темпом g, а загальний дохід ** ),( ANyANKY   з темпом (g+n). 

 

Передумови створення моделей економічного зростання з 

ендогенним технологічним процесом 

Протягом трьох десятиліть, із середини 50-х до середини 80-х в 

економічній науці панувала розроблена в рамках неокласичної теорії 

концепція екзогенного, тобто такого, що впливає на економічну систему 

ззовні, технологічного прогресу. Вона була розроблена і запропонована в 

роботах Я. Тінбергена, Р. Солоу, Р. Харрода, Дж. Хікса та інших відомих 

економістів. 

Різноманітні дослідження, що проводилися в рамках трифакторних 

неокласичних моделей зростання з виробничою функцією вигляду 

]),(),([)( ktLtKtY   на статистичному масиві показників динаміки розвитку 

економіки США, в різні періоди часу давали не співпадаючі, але завжди 

достатньо високі оцінки впливу науково-технічного процесу на економічний 

розвиток. Згідно зі зведеними даними М.Дж. Боскіна та Л.Дж. Лоу9, без 

урахування поправок на підвищення якості робочої сили і капіталу вони 

коливались від 33% у статистичних рядах за 1909–1929 рр. у Денісона до 

78% в рядах 1929–1957 рр. у Кузнєца і 69% в рядах за 1948–1979 рр. 

                                                      
9 Boskin M.J., Lau L.J. Generalized Solow-Neutral Technical Progress and Postwar Economic Growth. National 

Bureau of Economic Research Working Paper. 2000. № 8023. 39 p. 
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(Джоргенсона, Голлопа, Фраумені10). Враховуючи зазначені поправки, вплив 

третього узагальненого фактора, що насамперед характеризується перебігом 

науково-технічного процесу, хоча й зменшувався до 20–30%, проте все ж 

залишався досить високим. Усе це підтверджувало гіпотезу про важливу 

роль технологічного процесу в сучасній економіці. 

Однак, незважаючи на багаторічні зусилля теоретиків, сам науково-

технічний прогрес був представлений в рамках неокласичних моделей в 

основному лише як певний узагальнюючий аргумент виробничої функції, що 

поєднував усі інші, крім праці й капіталу, фактори виробництва. Підвищення 

продуктивності праці в умовах рівноважного зростання забезпечувалося в 

таких моделях за рахунок нейтрального, за Харродом11, науково-технічного 

прогресу і відбувалося паралельно зі збільшенням капіталоозброєності праці 

і за постійної капіталоємності продукції. 

Із неокласичних моделей випливало, що всі країни, які отримують 

однаковий доступ до сучасних технологій, повинні характеризуватися 

наближеними темпами підвищення продуктивності праці (звісно, з 

поправками на відмінності в стартових можливостях, темпах приросту 

населення, нормах заощадження капіталу і факторах, що виходять за рамки 

економічних процесів, що моделюються). Але, як визнає Солоу, говорити про 

щось подібне щодо такої конвергенції в реальній економіці можна лише 

стосовно найбільш розвинених індустріально країн і недоречно при їх 

порівнянні з країнами Латинської Америки, Африки і більшістю країн Азії. 

Ці обставини зіграли у 80-ті роки важливу роль у стимулюванні 

зусиль із розробки моделей ендогенного науково-технічного прогресу, 

заснованих на ідеї накопичення людського капіталу. 

Поява нового класу моделей економічного зростання з ендогенним 

технологічним прогресом викликала помітне підвищення зацікавленості 

                                                      
10 Jorgenson D.W., Gollop F.M., Fraumeni B.M. Productivity and U.S. Economic Growth. Cambridge, Mass. : 

Harvard University Press, 1987. 101 p. 
11 Харрод Р.Ф. К теории экономической динамики. Москва: Гелиос АРВ, 1999. 160 с. 
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проблемами економічної динаміки. Особливу роль у цьому відіграли три 

важливі наслідки із цих моделей, які могли би мати серйозне практичне 

значення. Ідеться про: 

(1) передбачений ефект від масштабу при збільшенні ресурсів, що 

використовуються для отримання нового знання;  

(2) можливість впливати на темпи довгострокового економічного 

розвитку за допомогою відповідної політики держави, що стимулює 

накопичення людського капіталу;  

(3) кордони економічного простору, зокрема про обсяги міжнародної 

торгівлі, а також процеси глобалізації та дезінтеграції. 

Так, наприклад, Дж. Гроссман і Е. Хелпман12 побудували трисекторну  

модель (сфера НДДКР, виробництво проміжних товарів, виробництво товарів 

для кінцевого споживання), в якій допускається перерозподіл людського 

капіталу між двома країнами, і в рамках цієї моделі показали, що із 

наближенням до рівноважної траєкторії зростання можливе формування 

транснаціональних корпорацій. На основі цієї моделі були зроблені деякі 

цікаві висновки. Зокрема, із неї випливало, що додаткове фінансування 

НДДКР у країні, що в сфері досліджень і розробок має відносну перевагу, 

веде до підвищення загальних темпів економічного розвитку системи, що 

моделюється. Аналогічне фінансування в країні, де більш розвинене 

виробництво кінцевої продукції, а не інноваційна діяльність, можуть дати 

обернені результати. Протекціоністська торгова політика сприяє 

економічному зростанню в тому випадку, якщо проводиться країною з менш 

високим рівнем розвитку сфери НДДКР, але має протилежний ефект, якщо 

здійснюється країною, що має відносні переваги у сфері досліджень та 

розробок. 

Теоретичні висновки щодо представлених моделей зростання з 

ендогенним технологічним прогресом підтверджуються багатьма 

                                                      
12 Grossman G.M., Helpman E. Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, MA: The MIT Press, 

1991. 359 p. 
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тенденціями світового економічного розвитку, пов’язаними із поглибленням 

процесів глобалізації. Так, наприклад, у середині 90-х років 18% витрат на 

НДДКР у США та 14% у Великій Британії забезпечувалися за рахунок 

іноземного капіталу. Разом із здійсненням великих програм міжнародного 

співробітництва на двосторонній і багатосторонній основі цьому процесу 

сприяє розвиток нових організаційних форм міжнародної технологічної 

кооперації на корпоративному рівні, зокрема міжнародних стратегічних 

альянсів. 

Проте залишається ще багато невирішених питань, пов’язаних із 

обґрунтованістю деяких теоретичних передумов, покладених в основу 

створення моделей зростання з ендогенним технологічним процесом, а також 

з емпіричним підтвердженням отриманих у цих моделях висновків. 

 

Теоретичні основи моделей ендогенного зростання: базисна модель 

Основну ідею ендогенного зростання можна продемонструвати на 

виробничій функції: 

                                                     KAY                                                     (1.10) 

яка має постійну піддачу накопичуваного фактора К замість постійної віддачі 

від масштабу функції (1.1). З формул (1.3), (1.5) випливає:  

           2)/(/(//)/(/)()( ANdtNdAKdtANdKdtANKddtdkkgnksf       (1.11) 

Тоді, враховуючи (1.2), (1.4), (1.6), маємо рівняння накопичення 

капіталу: 

  )(//)/(/)/(/

)()()(

ngKdtdkNdtdNAdtdAKdtdK

kANgnskANFKgnsY



 
 

KsYdtdK /                                                                                       (1.12) 

Звідси, враховуючи (1.10), 

  sAKsYKdtdK /)/(                                                        (1.13) 

Крім того, для заданого значення  А з (1.10) отримуємо: 

                                 ,// dtAdKdtdY   
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KdtdKYAdtdKYdtdY /)/(/)/(/)/(        (1.14) 

Співвідношення (1.11), (1.12) означають, що при: 

                  sA                                                                             (1.15) 

дохід завжди зростає і без припущення про екзогенне технологічне 

зростання. Отже, проста заміна виробничої функції (1.1) на (1.10) 

кардинально змінює передбачення моделі щодо економічного зростання: 

якщо в неокласичній моделі згідно з (1.13) значення s є основою зростання 

економіки тимчасово – до досягнення її сталого стану, де зростання не 

залежить від s відповідно до передбачення (1.3), то в моделі ендогенного 

зростання значення s є основою зростання економіки майже завжди. При 

уведенні неокласичної моделі зазначалося, що при певній поведінці 

виробничої функції модель не має сталого стану, а нагромадження капіталу 

теоретично може призвести до «вічного» зростання13. Така поведінка у теорії 

ендогенного зростання є канонічною. 

Модель (1.10) ендогенного зростання може розглядатися як 

граничний випадок неокласичної моделі (1.1) при 1 . Цей граничний 

випадок має важливі властивості:  

а) згідно з (1.13), (1.14) різні значення s серед країн викликають 

зростаючі з часом відмінності у доході;  

б) великі відмінності у доході не пов’язані з віддачею капіталу. Таким 

чином, у світі може існувати велика нерівність доходів без будь-яких 

стимулів для руху капіталу від багатих країн у бідні. 

Коли інтерпретувати змінну К лише як запас підприємств та 

обладнання в економіці, то природно було би припускати зменшувану 

віддачу К. Коли ж інтерпретувати К більш широко, то припущення про 

постійну віддачу К є більш прийнятним. Тому в літературі з ендогенного 

зростання при постійній віддачі часто розглядають капітал, що включає 

зовнішні ефекти та людський капітал. Найбільш привабливим способом 
                                                      
13 Панасюк Б., Сергієнко І., Гуляницький Л.Ф. Прогнозування розвитку економіки України Економіка 

України. 1996. № 1. C. 20–31. 
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інтерпретації моделі ендогенного зростання є розгляд знань як типу капіталу: 

наукові відкриття будуються на попередніх наукових відкриттях, знання 

використовуються для виробництва нових знань, а зменшувана віддача менш 

імовірна для виробництва знань порівняно з іншими формами капіталу. З 

огляду досить тривалих періодів історії економічне зростання трохи 

прискорюється з часом, а виробництво знань може виявляти збільшувану 

віддачу14. 

Варто розрізняти близькі поняття «знання» та «людського капіталу»: 

якщо знання стосується суспільного розуміння, як працює світ, то людський 

капітал стосується ресурсів, витрачених при передачі цього розуміння до 

робочої сили. Іншими словами, знання – це якість «підручників» суспільства, 

а людський капітал – обсяг часу, витрачений на їх читання. Якщо 

нагромадження знань не наштовхується на зменшувану віддачу, то 

накопичення людського капіталу, напевне, наштовхується. Тому джерелом 

ендогенного зростання є швидше знання, ніж людський капітал. 

 

Визначення точок ефективного розвитку  

У моделюванні ендогенного зростання зроблено кроки вперед 

порівняно із найпростішою моделлю (1.10), які дають більш ясний опис 

появи економічного зростання при нагромадженні знань: розроблено моделі 

за кількома секторами, наприклад, за сектором виробництва товарів і послуг 

та сектором виробництва технологічних інновацій; розроблено моделі, що 

пояснюють мікроекономічні рішення для дослідження економічних процесів. 

Розглянемо приклад ендогенного зростання економіки, що має два 

сектори:  

– сектор фірм обробної промисловості та сектор науково-дослідних 

університетів15. Фірми виробляють товари та послуги, а університети 

виробляють фактор виробництва, який називають знанням і який вільно 

                                                      
14 Терехов Л.Л. Производственные функции. Москва: Статистика, 1974. 128 c. 
15 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. Москва: Гелиос АРВ, 1999. 160 с. 
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використовується в обох секторах. Економіка описується, крім рівняння 

(1.12), виробничою функцією фірм і виробничою функцією університетів: 

                                           ,)1(, HNuKFY                                  (1.16) 

                                            ,)(/ HugdtdH                                         (1.17) 

де u – частка робочої сили в університетах; Н – запас знань; g(и) – не спадна 

функція. Як і функція (1.1), припускається, що виробнича функція (1.16) за 

своїми аргументами є однорідною функцією першого порядку. Тоді, як і 

модель (1.10), ця модель має постійну віддачу від масштабу накопичуваних 

факторів виробництва – капіталу та знання. Подібно до моделі (1.10) ця 

модель може генерувати «вічне» зростання без припущення про екзогенні 

зміни у виробничій функції: 

 
   

     )/(1/)/()(/)(/)1(/

,)(/)(/)1()/)(/(

)/9)(/)1(/)/(/

dKdYsdKdYYuNgdtdNHNddYHudtdY

uNgdtdNHHNddYuYdtsdYdKdY

dtHdNHNddYudtdKdKdYdtdY









  (1.18) 

Те, що згідно з (1.17) при будь-якому значенні u знання Н зростає з 

постійним темпом g, наближає модель, що розглядається, до неокласичної. 

Це означає, що модель (1.18) має відповідну перехідну динаміку та, на 

відміну від моделі (1.10), може пояснити умовну конвергенцію: коли 

значення K/(HN) нижче від свого значення сталого стану, то виробництво 

товарів і послуг в економіці зростає швидше. 

Моделі (1.12), (1.17), (1.18) мають дві ключові керуючі змінні: частка 

s випуску, що використовується для заощаджень та інвестицій, визначає 

запас капіталу, а частка u робочої сили, яка використовується в 

університетах, визначає запас знань. Як s, так і u впливають на рівень доходу, 

хоча лише u впливає на темп довгострокового зростання: з (1.12), (1.18) 

маємо 

     .)/)(/(/)/()(/)(/)1(/ dKdYKdtdKYdKdYYuNgdtdNHNddYHuYdtdY    (1.19) 

Таким чином, моделі (1.10), (1.16), (1.17) ендогенного зростання 

показують, які суспільні рішення визначають темп технологічних змін. Ця 

модель свідчить тільки про паростки створення знань. Хоча знання, як 

правило, є суспільним продуктом, багато досліджень виконують фірми, 
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керуючись мотиваціями прибутку. Дослідження є прибутковими, тому що 

інновації дають фірмам тимчасові монополії через патентну систему чи 

перевагу бути першим. Коли фірма здійснює інновацію, то інші фірми 

застосовують і розвивають цю інновацію для того, щоб виробити наступне 

покоління інновацій. Зв’язки цих мікроекономічних ефектів з 

макроекономічними моделями зростання, що розглядаються є 

обґрунтованими. Так, деякі роботи щодо ендогенного зростання спрямовані 

на охоплення зазначених ефектів стосовно досліджень та розробок шляхом 

інтеграції теорії монополістичної конкуренції у теорію зростання16. 

Важливою перевагою класу моделей ендогенного зростання є детальний опис 

процесу інновацій. Зв’язуючи технологічні зміни та ринкові відносини, ці 

моделі відновлюють та розвивають напрями тематичних досліджень, над 

якими працював Й. Шумпетер багато років тому17. Формалізація моделей 

важлива як для розвитку ідей минулого, так і для забезпечення нових 

конструкцій, де перевіряються властивості добробуту та макроекономічної 

рівноваги. 

 

Нова теорія ендогенного зростання 

На різних етапах розвитку економічної думки науковці пояснювали 

ендогенне економічне зростання підвищенням дохідності. Адам Сміт 

наголошував, що зростання продуктивності зумовлювалося поділом праці, 

який залежав від обсягів ринку. Альфред Маршалл також акцентував на 

тому, що роль природи у виробництві може залежати від зменшення 

дохідності, але роль людини має підпорядковуватися її зростанню. До цього 

ж раніше Дж.М. Кларк зазначав, що «знання є єдиним інструментом 

виробництва, який не залежить від зменшення дохідності». Еллін Янг 

пов’язував економічний прогрес зі збільшенням прибутків унаслідок 

прогресивного поділу та спеціалізації між різними галузями, а також 

                                                      
16 Дагаев А.А. Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим процессом Мировая 

экономика и международные отношения. 2001. № 6. C. 40–51. 
17 Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 1982. 456 с. 
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використання «кільцевих (карусельних)» методів виробництва у суміжних 

видах економічної діяльності. 

Нобелівський лауреат Кеннет Арроу18 навів динамічну інтерпретацію 

доходів, що зростають, наголошуючи на важливості практичного навчання. 

Це була рання спроба подати технологічний прогрес в моделях ендогенного 

зростання, перетворивши продуктивність певної фірми на зростаючу 

функцію кумулятивної сукупної інвестиції для промисловості. Слід 

зазначити, що Арроу підкреслював важливість сукупної інвестиції, а не 

сукупного випуску. 

Останнім часом з’явилися нові моделі ендогенного зростання, які 

пішли далі неокласичних моделей Роберта Солоу. Вони ґрунтуються на 

зменшенні дохідності капіталу і робочої сили окремо, а постійні доходи від 

обох головних ресурсів розглядаються спільно, в результаті чого 

технологічний прогрес стає залишковим. Нова теорія зростання досліджує 

функції виробництва, які показують збільшення доходів унаслідок 

спеціалізації та інвестицій у капітал «знань». Технологічний прогрес і 

формування людського капіталу ендогенізуються в межах кількох 

рівноважних моделей зростання. Нові знання генеруються інвестиціями у 

дослідницькому секторі. Залишковість технологічного прогресу пояснюється 

формуванням ендогенного людського капіталу. Якщо знання розглядається 

як суспільне благо, тоді «переливання» блага до інших фірм може збільшити 

доходи залежно від масштабів виробництва як наслідок сукупної інвестиції у 

знання. Це, у свою чергу, уможливлює неперервність інвестицій у капітал 

знань і може забезпечити довготривале зростання доходу на одну особу. 

Висновки для державної політики полягають у тому, що уряди можуть 

сприяти економічному зростанню, заохочуючи агентів у тих секторах 

економіки, які активно продукують знання і людський капітал. Країнам, що 

                                                      
18 Arrow K. Economic welfare and the allocation of resources for invention. The Rate and Direction of Inventive 

Activity: Economic and Social Factors / R. Nelson (ed.). Princeton: Princeton University Press for NBER, 1962. P. 

609–626. 
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розвиваються, можна також надавати допомогу у вигляді міжнародного 

трансферу технологій.  

Для менш розвинених країн за висновок з нової теорії зростання стала 

необхідність приділяти якомога більше уваги людському капіталу (навіть 

більше, ніж фізичному) і вигодам, які можна отримати від обміну ідей, що є 

наслідком відкритості національної економіки, інтегрованої у економіку 

світову. 

Згідно з деякими емпіричними дослідженнями, нові моделі 

ендогенного зростання краще узгоджуються з наявністю відмінностей у 

темпах зростання різних країн за останні три-чотири десятиліття, ніж 

неокласичні моделі19. 

На противагу критикам моделі Солоу інше дослідження відмінностей 

у доходах пояснює причину великої кількості змін із точки зору 

неокласичної виробничо-функціональної моделі приросту, яка передбачає 

накопичення людського, а також фізичного капіталу, але при цьому 

дотримується припущення Солоу про зменшення доходів фізичного капіталу 

від максимізації виробництва. Навіть якщо заперечувати акцентування нової 

теорії зростання на зовнішніх ефектах для накопичення капіталу, модель 

зростання Солоу може пояснити більшість міжнародних відмінностей у 

доходах на одну особу за допомогою відмінностей у заощадженнях, освіті та 

прирості населення. 

 

Міжнародний досвід практичного застосування моделей 

ендогенного зростання  

Найдинамічнішим прикладом моделі ендогенного зростання є нова 

довгострокова модель W8-D економіки Польщі, основою якої є розширена 

виробнича функція Кобба – Дугласа, спрямована на генерацію потенційного 

ВВП і сукупної продуктивності факторів виробництва (СПФВ). Зростання 

                                                      
19 Розмаинский И.В. Предпосылки человеческого поведения в моделях роста: посткейнсианский подход. 

Санкт-Петербург, 2003.  42 c. 
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СПФВ пов’язується зі збільшенням внутрішнього та іноземного НДДКР-

капіталу, а також людського капіталу. Всі ці зміни були ендогенізовані. 

 

Технологічний прогрес та основні виробничі засоби 

Технологічний рівень основних фондів розглядається як такий, що 

залежить від співвідношення «основний капітал – робоча сила»: як він 

відповідає сучасності та який рівень технологічної думки втілений в 

обладнанні. Альтернативні методи його виміру представлені у численних 

дослідженнях, огляд яких можна знайти у працях В. Вельфе20. 

Спільною рисою більш ранніх досліджень є те, що вони розглядали 

технологічний рівень обладнання як функцію часу: )(tfAK

t  . Зараз робляться 

спроби дослідити темпи зростання продуктивності основних фондів через 

ендогенні змінні21. У своїй основі такі спроби характеризуються ув'язуванням 

цих темпів з потоком інновацій до виробничого сектора (Еатон, 1998)22. На 

практиці важливими є два виміри: видатки на НДДКР та кількість патентів. 

За результатами розрахунків Фагерберга (1987)23, що ґрунтуються на 

структурному аналізі вибірки з 26 країн за 1960–1983 рр., темпи зростання 

ВВП представлені як функція темпів зростання кількості патентів, які були 

застосовані за межами країни їх реєстрації. У результаті було отримано 

значні додатні оціночні значення параметрів цієї змінної, щодо видатків на 

НДДКР аналіз не проводився через брак повної інформації). Єдине 

застереження випливає з використання даних стосовно патентів поточного 

періоду, оскільки тут вплив технологічного прогресу краще виражається 

кумулятивною сумою патентної діяльності.  

                                                      
20 Вельфе В. Детермінанти зростання у формі економічного потенціалу. Економіка і прогнозування. 2002. № 

4. С. 9–34. 
21 Казинец Л.С. Темпы роста и абсолютные приросты (Измерение и анализ). Москва: Статистика, 1985. 540 

с. 
22 Eaton, J., Gutierrez E. and Kortum S. European Technology Policy. Econ. Pol. 1998. № 27. P. 403–438.  
23 Fagerberg, J. A technology gap approach to why growth rates differ. Research Policy. 1987. № 16 (2–4). Р. 87–

99. https://doi.org/10.1016/0048-7333(87)90025-4 
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У тому ж напрямі відбувалися дослідження Токарського (1995)24, де 

виробнича функція ),( LKfY   була доповнена незалежно уведеною 

змінною, що характеризує видатки на НДДКР (виражені у постійних цінах) з 

відповідним часовим лагом (зазвичай п’ять років). Результати дослідження 

стосовно шести найбільш розвинених країн (вибірка 1971–1989 рр.) 

демонструють еластичність стосовно реальних видатків на НДДКР у розмірі 

0,12–0,29, що забезпечує значний внесок відповідного впливу на зростання 

ВВП. 

У методичному сенсі найбільш досконалим є дослідження Кое та 

Хелпмен (1995)25, в якому сукупна продуктивність факторів виробництва At  

розглядається як функція кумулятивних (а не поточних) реальних видатків на 

НДДКР. Автори враховують не тільки видатки всередині країни, а й також, – 

щоб врахувати трансфер інновацій, – й видатки, здійснені за кордоном (і 

зважені стосовно імпорту з тих країн, де здійснюються ці видатки). Більше 

того, розмір останнього впливу був пов’язаний з імпортом товарів (через їх 

частку у ВВП). Звідси маємо: 

f

ttf

d

tdt SmaSaA lnlnln      де:
d

tS ,                       (1.20) 

де: 
d

tS – кумулятивні внутрішні видатки на НДДКР, тобто основні 

виробничі фонди, створені у процесі НДДКР, у постійних цінах; 
f

tS – 

кумулятивні іноземні видатки на НДДКР, зважені стосовно імпорту з країн, 

де здійснені відповідні видатки (у постійних цінах); mt – частка імпорту 

промислових товарів у ВВП. 

Кумулятивні видатки на НДДКР (St – на початок періоду) були 

розраховані за допомогою тотожності: 11)1(   ttt RSS  , де: Rt – поточні 

реальні видатки на НДДКР протягом року t, а  – «норма амортизації» знань. 

Дослідження по 22 країнах (440 спостережень) було побудовано на основі 

                                                      
24 Tokarski T. Nakłady na badanie i rozwój a wzrost dochodu narodowego i wydajność pracy, (R&D Expenditures 

and Growth of National Income and Labor Productivity). Wiadomości Statystyczne. 1995. No. 1. P. 33–41. 
25 Coe D.T., E. Helpman. International R&D Spillovers. European Economic Review. 1995. № 39. Р. 859–887. 
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часової структурної вибірки за 1971–1990 рр. Застосування відповідних 

тестів дозволило дійти висновку, що аналізовані змінні є коінтегрованими. 

Еластичності СПФВ по відношенню до реальних внутрішніх видатків на 

НДДКР перебувають в інтервалі від 0,06 до 0,10, що вже було показано у 

дослідженнях по окремих країнах, а їх середнє значення по 22 країнах 

дорівнює 0,078 та по країнах «сімки» – 0,156. З іншого боку, в еластичностях 

по відношенню до реальних зарубіжних видатків на НДДКР розбіжності є 

досить значними і залежать від абсорбції імпорту. В середньому у варіанті, 

який враховує абсорбцію імпорту, вони дорівнюють 0,294. 

Наведені результати видаються перспективними для застосування 

викладеної вище дослідницької стратегії для розширення виробничої функції 

в моделі W8-D для польської економіки. Проте було визнано доцільним 

додати вплив людського капіталу окремо від виробничих фондів, створених у 

результаті НДДКР, які можуть пояснювати іншу частину змінності СПФВ. 

Цей підхід також дає можливість перетворити «втілений» технологічний 

прогрес на повністю ендогенний: шляхом прив’язки видатків на НДДКР до 

джерел їх фінансування. В результаті було зроблено допущення, що: 

                            tttt

K

t BIRMSJVMBIRKSA ln)/7(lnln 21   ,                   (1.21)   

 де: ВІRKSt – кумулятивні внутрішні видатки на НДДКР у постійних цінах, 

ВІRMS – кумулятивні зарубіжні видатки на НДДКР, тобто видатки в країнах 

– найбільших торговельних партнерах Польщі (Франції, Нідерландах, 

Німеччині, США, Великій Британії, Італії), зважені за імпортом із цих країн 

(у постійних цінах), М7t  – імпорт інвестицій у постійних цінах та JVt – 

інвестиційні видатки на обладнання у постійних цінах. 

На основі функцій продуктивності основних фондів  для 

співвідношення «капітал – робоча сила», визначеного для обладнання і для 

загальних основних фондів, отримані еластичності є значно нижчими 

стосовно абсорбції впливу зарубіжного виробничого обладнання, створеного 

в результаті НДДКР (зокрема, це свідчить, що імпорт обладнання до Польщі, 
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у тому числі у формі прямих іноземних інвестицій, не включав найновіших 

зразків).  

 

Ефективність людського капіталу 

У 90-х роках стали важливими дослідження ефективності людського 

капіталу. Людський капітал можна знайти у всіх наведених вище моделях, 

які постулюють ендогенне зростання. Звичайно людським капіталом 

називають сукупність знань, здобутих у процесі навчання на різних рівнях 

шкільної освіти, підвищення кваліфікації і набутий досвід. Однак сумарні 

виміри, які представляють всі форми набуття знань, як правило, відсутні. 

Найчастіше можна враховувати характеристики освіти, отриманої у шкільній 

системі. Відповідно розрізняють чисельність зайнятих осіб з початковою і 

середньою освітою, інколи із включенням осіб з вищою освітою, або їхніх 

часток у чисельності осіб працездатного віку, а в деяких випадках 

розрізняють ще й статеві та вікові групи. Через колінеарність цих змінних їх 

деталізоване уведення у виробничу функцію не рекомендується. Тому 

знаходять їх сумарний вимір, який звичайно отримується шляхом зважування 

кількості осіб з однаковими рівнями освіти. Їхня сума визначає рівень 

людського капіталу:  

it

i

i
t N

W

W
H 

0

,                                                (1.22) 

де і – рівень освіти, а і = 0 – початкова освіта. 

Середній рівень людського капіталу на одну особу отримується з такої 

формули: 
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0

/ .                                  (1.23) 

Зазвичай застосовується два типи ваг. Першою вагою, що вико-

ристовується, коли необхідно визначити кількість років шкільного навчання 

на конкретних рівнях освіти, є співвідношення кількості років шкільного 

навчання до кількості років навчання у початковій школі wi =hti , де ht  – 
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загальна кількість років шкільного навчання на рівні і. Отже, у цьому 

випадку робиться припущення, що продуктивність праці є пропорційною 

кількості років навчання у школі. 

Для визначення змін у людському капіталі, тобто «людських 

інвестицій», необхідно визначити «норму амортизації» людського капіталу і 

знати кількість осіб, які прибувають до початкової кількості людей цієї 

категорії у групі й також залишають цю групу.  

Результати емпіричних досліджень, отримані на часових структурних 

вибірках і на різних версіях уведення людського капіталу у виробничу 

функцію, наприклад, результати, показані у моделях Манківа, Ромера та 

Вейля (1992), Лукаса (1998) і Ромера (1990) 26, мають великі розбіжності. 

Еластичності виробництва за людським капіталом, визначеним з 

використанням кількості років шкільного навчання, набувають значень від 

0,02 до 0,24 (усі статистично значущі) залежно від методології специфікації 

(структурної чи скороченої форми) і наявних даних, особливо даних 

стосовно людського капіталу. Коли беруть до уваги зовнішні впливи, то 

еластичності збільшуються до 0,4–0,69 (Герс, 1998)27. 

У моделі W8-D для польської економіки робиться допущення, що 

вплив підвищення освітнього рівня працівників ураховується шляхом 

уведення у виробничу функцію чисельності зайнятих, вираженої в одиницях 

ефективності (як пояснювальна величина). Конкретніше – проводиться 

зважування для початкового, середнього та вищого рівнів освіти, відповідно 

до початкових співвідношень зарплати. Одержано співвідношення між 

середніми валовими зарплатами, відповідно, 1 : 1,2 : 1,75. Технічно це 

означає, що у функції продуктивності праці та у функціях основних фондів 

продуктивність праці і, відповідно, співвідношення «капітал – робоча сила» 

                                                      
26 Mankiw N., Romer D. and Weil D.N. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of 

Economics. 1992. № 107. Р. 407–438; Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development. Journal of 

Monetary Economics. 1998. № 22. Р. 3–42; Romer P.M. Endogenous Technological Change. Journal of Political 

Economy. 1990. № 98. Р. S.71–S.102. 
27 Hers J. Human Capital and Economic Growth. GB Report no 2. Quarterly Review of CPB Netherland Bureau for 

Economic Policy Analysis, 1998. P. 36–41. 
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отримуються з використанням як знаменника людського капіталу Нt = t

N

t NA , 

а не чисельності зайнятих Nt. Це еквівалентно допущенню, що еластичність 

виробництва за людським капіталом на одного працівника (
N

tA ) дорівнює 

( 1 ), тобто приблизно 0,5 – за варіантом із співвідношенням «обладнання – 

робоча сила» та 0,4 – за варіантом із співвідношенням «основні фонди – 

робоча сила». 

 

Ендогенні моделі економічного зростання, що враховують 

інформаційний фактор   

Неокласична теорія зростання намагається пояснити темпи 

довготривалого зростання як результат накопичення таких чинників 

виробництва, як фізичний капітал і праця. В кейнсіанській теорії 

підкреслюється роль факторів попиту, за шумпетеріанського підходу 

робиться акцент на ролі пропозиції в економічному зростанні. Моделі, що 

реалізують теорію пропозиції, розглядаються як більш доцільні для 

дослідження впливу накопичення людського капіталу на економічне 

зростання.  

Економісти виявили значний внесок технічного прогресу, що 

розглядається як екзогенний фактор. Серед перших економістів, хто 

продемонстрував роль технічного прогресу, були Р. Солоу та Т. Сван. 

В основі неокласичної моделі лежить агрегована виробнича функція, 

що зазвичай записується в такому стандартному вигляді:  

Y= F (K, L),                                                      (1.24) 

де: Y – доход (обсяг продукції); K – запас фізичного капіталу; L – робоча сила 

(трудові ресурси). 

Виробнича функція виражає обсяг виробництва (доходу) при певному 

стані знань і наявних технологій, певному запасі фізичного капіталу та 

трудових ресурсів, інших ресурсів. Хоча модель Солоу – Свана показує, що 

технологічний прогрес суттєво впливає на економічне зростання, вона не 
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дозволяє пояснити, чому виникає сам технічний прогрес. Темп 

технологічного прогресу встановлюється рівним q без його теоретичної 

прив’язки до інших змінних моделі. Тобто темп технологічного прогресу 

встановлюється екзогенно, поза моделлю. 

Звичайне пояснення полягає в тому, що технологічні зрушення 

виникають завдяки накопиченню знань, вироблених фундаментальною 

наукою, що фінансується з громадських джерел (наприклад, університетами, 

громадськими дослідними інститутами), що лежать поза економічною 

(ринковою) системою, яку описує модель Солоу – Свана. Крім того, є 

підстави вважати, що сам економічний прогрес залежить від економічних 

рішень тією ж мірою, що і накопичення фізичного капіталу. Оскільки саме 

прагнення отримати великий прибуток ініціює виробництво нових знань та 

інновацій, створення нових знань і реалізацію інновацій, то створення нових 

знань та інновацій потрібно включити в модель економічного зростання 

таким чином, щоб вони не тільки породжували економічне зростання, а й 

самі ним обумовлювалися. Іншими словами, технологічний прогрес потребує 

ендогенізації. 

Ендогенна модель зростання ставить НДДКР у центр своєї схеми 

аналізу. Вона передбачає, що зростання доходу на душу населення 

визначається величиною ресурсів, спрямованих на розвиток НДДКР. 

Перший підхід міститься в теорії людського капіталу Г. Беккера28, на 

нього звернув увагу в статті Р. Лукас29. Цей підхід засновано на ідеї, що 

економічне зростання уводиться в дію накопиченням людського капіталу і 

відповідно до нього відмінності в темпах економічного зростання доходу на 

душу населення між країнами і регіонами виникають здебільшого через 

відмінності в темпах, з якими вони накопичують людський капітал. 

                                                      
28 Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический поход: избран. труд. по экономич. теор. / пер. с 

англ.; сост., науч. ред., послесл. Р. И. Капелюшников; предисл. М.И. Левин. Москва: ГУ-ВШЭ, 2003. 672 с. 
29 Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1998. № 22. Р. 3–42. 
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Другий підхід більш ранній і бере початок у роботі Р. Нельсона та 

Є. Фелпса30, а згодом був розвинений у роботах із економічного зростання 

шумпетеріанського напряму31. За нього передбачається, що запас людського 

капіталу визначає здатність економіки до інновацій і/або переймання 

технологій у більш розвинених країн, що, у свою чергу, сприяє прискоренню 

економічного зростання. Отже, з цієї точки зору, величина запасу людського 

капіталу є, хоч і побічно, чинником, який сприяє зростанню доходу на душу 

населення. 

У схемі, описаній Р. Лукасом32, індивідууми в кожен момент часу 

вибирають, в якій пропорції розподілити свій час між поточним 

виробництвом і навчанням, маючи на увазі майбутнє зростання своєї 

продуктивності праці та заробітної плати завдяки інвестиціям у певний 

період часу в освіту і підвищення майстерності. 

Якщо h позначає поточний запас людського капіталу однієї людини, і 

u позначає частку часу цієї людини, присвячену поточному виробництву, то 

модель Р. Лукаса може бути записана у вигляді: 

,                                            (1.25) 

е: k – позначає величину фізичного капіталу на одного працівника, і: 

.                                             (1.26) 

Друге рівняння показує, що темп зростання людського капіталу 

визначається часом, витраченим на освіту і професійну підготовку, тоді як 

перше рівняння описує спосіб, у який людський капітал впливає на поточне 

виробництво. 

Перше рівняння показує, що зростання доходу на душу населення 

виникає завдяки накопиченню людського капіталу (так само як і фізичного 

                                                      
30 Nelson R.R., Phelps E. Investment in humans, technological diffusion and economic. American Economic 

Association. 1966. № 2. Vol. 61. P. 69–75. 
31 Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 1982. 456 с. 
32 Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1998. № 22. Р. 3–42. 
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капіталу), як і в моделі Солоу – Свана. Якщо припустити постійну віддачу 

запасу людського капіталу, то зростання в стабільному стані економіки 

виражається рівнянням: 

,                                            (1.27)           

де: u* є оптимальною часткою часу людини, витраченого на поточне 

виробництво. 

З іншого боку, на думку Р. Нельсона та Є. Фелпса, стандартний 

погляд на людський капітал як на додатковий фактор виробництва є великою 

помилкою специфікації виробничого процесу. Вчені доводять, що освіта та 

професійна підготовка посилюють здатність до використання нових 

технологій, які безперервні, але реалізуються в економічному зростанні. З 

цієї точки зору зростання параметра А виробничої функції Солоу – Свана, 

може бути виражене таким чином: 

                                (1.28) 

де: Tt позначає теоретичний рівень знань у момент t (максимально можливий 

рівень At в момент t). Очевидно, що темп зростання А залежить від величини 

розриву між теоретично можливим Tt і фактично досягнутим рівнем At, і 

функції C (H), що залежать від величини накопиченого людського капіталу, 

причому: 

                                         (1.29) 

І. Бенхабіб та М. Шпігель33 розвинули цю модель, припускаючи, що 

заповнення розриву між Tt і At відбувається за допомогою запозичення 

(«перехоплення») технологій слаборозвиненими країнами у більш 

                                                      
33 Benhabib І., Spiegel M.M. The role of human capital in economic development: evidence from aggregate cross-

country data. Journal of Monetary Economics. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 1994. Vol. 34. Is. 2. P. 143–173. 
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розвинених. Згідно з І. Бенхабібом та М. Шпігелем темп зростання параметра 

продуктивності А для i-ї економіки може бути записаний таким чином: 

                   (1.30)            

де ендогенний темп зростання g (Hi) не є спадною функцією від Hi. Іншими 

словами, рівень людського капіталу не тільки посилює здатність економіки 

розвивати свої власні технології (як описано в моделі зростання, заснованій 

на НДДКР), а й збільшує здатність адаптувати та впроваджувати у себе 

технології, розвинені в інших країнах. 

Існують також розбіжності у трактуванні результатів емпіричних 

перевірок на основі статистичних даних, – що саме впливає на економічне 

зростання: процес нагромадження людського капіталу або рівень запасу 

людського капіталу на певний момент. У процесі крос-секційного аналізу 

міждержавних даних про зростання ВВП на душу населення протягом двох 

періодів (з 1965 р. по 1975 р. стосовно 87 країн і з 1975 р. по 1985 р. стосовно 

97 країн), Р. Барро та Ф. Сало-і-Мартін34 отримали такі результати: 

а) освітні досягнення населення (виміряні середнім рівнем освіти) 

значно корелюють із неперервним зростанням (з коефіцієнтом кореляції 

близько 0,05), хоча в агрегованому вимірі освітніх досягнень, розкладеному 

за рівнями освіти, вплив початкової освіти залишається більшою частиною 

незначно; 

б) суспільні витрати на освіту також мають значний позитивний вплив 

на економічне зростання: збільшення відношення суспільних витрат на 

освіту до ВВП упродовж періоду 1965–1975 рр. на 1,5% збільшило темпи 

зростання протягом цього ж періоду на 0,3% за рік.  

Вони взяли, що функція для темпу зростання доходу на душу 

населення в країні в період t – DY – має такий вигляд:  

                                                      
34 Barro R.J., Sala-I-Martin F.R. Economic Growth. New York: McGrow-Hill, 1995. 539 p. 



44 

                                 (1.31) 

Н.Г. Менк’ю, Д. Ромер і Д.М. Вейл35 провели статистичну перевірку 

наявності впливу людського капіталу, використовуючи модель Солоу – 

Свана, аргументованої таким чином: 

                       (1.32) 

де Ht є запасом людського капіталу. Якщо частка доходу, що інвестується у 

фізичний капітал, дорівнює Sk, а частка доходу, що інвестується у людський 

капітал, дорівнює Sh, розвиток економіки визначається такими рівняннями: 

                                (1.33) 

де: 

                           (1.34) 

де: n – є темпом зростання L, g – темп зростання А, δ –символ норми 

амортизації. 

У стаціонарному стані економіки можна записати: 

.  

(1.35) 

Автори представленої вище моделі вважали, що економіка перебуває 

в стабільному стані, а як вимірювач темпу накопичення людського капіталу 

використовували частку населення у працездатному віці, яке навчається в 

середній школі. 

При статистичній перевірці, де як залежна змінна використовувався 

показник ВВП на одну людину працездатного віку в 1985 р. для 98 не-

                                                      
35 Mankiw N., Romer D. and Weil D.N. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of 

Economics. 1992. № 107. Р. 407–438. 
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нафтовидобувних країн, Н.Г. Менк’ю, Д. Ромер і Д.М. Вейл36 знайшли, що 

коефіцієнт при показнику нагромадження людського капіталу є статистично 

значущим, тож можна зробити висновок, що нагромадження людського 

капіталу спільно з накопиченням фізичного капіталу сприяє прискоренню 

зростання ВВП на одну працездатну особу. 

І. Бенхабіб та М. Шпігель37 оцінили запас людського капіталу і 

провели емпіричну перевірку моделі Солоу – Свана без використання 

припущення про стабільний стан економіки. 

На основі даних по 78 країнах упродовж періоду 1965–1985 рр. вчені 

визначили, що різниця логарифмів людського капіталу в їх специфікації 

завжди є незначною і майже завжди із від’ємним коефіцієнтом. Іншими 

словами, накопичення людського капіталу, за їхніми розрахунками, веде до 

зниження темпів зростання економіки, хоча його вплив виявився статистично 

незначущим. 

Вони використовували виробничу функцію, з такими аргументами: 

                                 (1.36) 

і використовували для статистичного тестування впливу нагромадження 

людського капіталу таке рівняння: 

(1.37) 

Потім І. Бенхабіб та М. Шпігель провели тестування, використовуючи 

різні моделі, які включали запас людського капіталу замість показників 

процесу нагромадження людського капіталу. У першій моделі 

використовувалася така специфікація: 

                 (1.38) 
                                                      
36 Mankiw N., Romer D. and Weil D.N. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of 

Economics. 1992. № 107. Р. 407–438. 
37 Benhabib І., Spiegel M.M. The role of human capital in economic development: evidence from aggregate cross-

country data. Journal of Monetary Economics. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 1994. Vol. 34. Is. 2. P. 143–173. 
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У цій моделі, що включала середній запас людського капіталу за 

період дослідження, коефіцієнт регресії при змінній «запас людського 

капіталу» виявився статистично незначущим із негативним знаком. Тим не 

менше, у випадку, якщо початковий рівень доходу включений у модель, 

запас людського капіталу стає статистично значимим із позитивним знаком. 

І. Бенхабіб та М. Шпігель припустили, що трансфер технологій 

залишається значним фактором, і країни з більш високим рівнем освіти 

мають тенденцію скорочувати технологічний розрив швидше за інших. 

У другій моделі, що включає як ендогенне зростання, так і фактор 

трансферу технологій, у вигляді рівняння: 

.                      (1.39) 

Модель загалом структурно визначена таким чином: 

.  (1.40) 

Елемент «трансфер» є позитивним і статистично значущим для 

повного набору з 78 країн. Тим не менше, коефіцієнт, що оцінює 

специфічний для країни технологічний прогрес, є негативним та статистично 

незначущим. 

І. Бенхабіб та М. Шпігель тестували цю ж модель для підгруп свого 

набору країн, припускаючи, що відносна сила впливу елемента перехоплення 

змінюється з відносним положенням  країни. 

Вони знайшли, що: 

а) для найбіднішої третини країн цього набору елемент «трансфер» 

позитивний і статистично значущий, тоді як показник ендогенного зростання 

негативний і статистично незначущий; 

б) для середньої за рівнем доходів групи країн обидва показники є 

статистично незначущими; 
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в) для більшої третини країн цього набору, показник ендогенного 

зростання стає позитивним і статистично значущим із 6% рівнем довіри, тоді 

як показник «трансфер» стає статично незначущим із коефіцієнтом 

позитивним, але близьким до нуля. 

 

Модель ендогенного розвитку технології і зростання населення 

Моделі ендогенних змін технології, такі як модель Агіона – Хауітта, 

Гроссмана – Хелпмана (Aghion – Howitt, 1992 р.38; Grossman – Helpman, 1991 р.39) 

та інші зазвичай мають на увазі, що високий рівень населення стимулює 

зміни технологій. Це припущення природно випливає з 

неконкурентноспроможності технології. Ерроу і Пол Ромер (Arrow, 1962 р.40; 

Romer, 1990 р.41) підкреслювали, що витрати на винаходи нових технологій 

не залежать від кількості людей, які їх використовують. 

Таким чином, при незмінній величині ресурсів, відведених 

дослідженням, зростання населення призводить до наростання технологічних 

змін. Однак це положення зазвичай ігнорувалося як емпірично незручне і 

таке, що не можна перевірити. 

У роботі Майкла Кремера (Kremer, 1993 р.)42 залежність 

технологічних змін від кількості населення комбінується з мальтузіанським 

припущенням про обмеженість кількості населення доступним рівнем 

технології, тобто темп зростання технології пропорційний темпу зростання 

населення. 

                                                      
38 Aghion P., Howitt P. A model of growth through creative destruction. Econometrica. 1992. Vol. 60(2). P. 323–

351. 
39 Grossman G.M., Helpman E. Quality ladders in the theory of growth. Review of Economic Studies. 1991. 

Vol. 58(1). P. 43–61. 
40 Arrow, K. Economic welfare and the allocation of resources for invention. The Rate and Direction of Inventive 

Activity: Economic and Social Factors / R. Nelson (ed.). Princeton: Princeton University Press for NBER, 1962. P. 

609–626. 
41 Romer P.M. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy. 1990. № 98. Р. S71– S102. 
42 Kremer M. Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990. Quarterly Journal of 

Economics. August 1993. №108(4). P. 681–716. 
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Поєднання цих положень передбачає, що темп зростання населення 

пропорційний кількості населення. Кремер на історичному матеріалі 

проводить цікаву верифікацію цих положень. 

 

Модель Пола Ромера 

Модель Пола Ромера43 показує можливість існування стійкого 

зростання з постійним темпом приросту на основі впровадженого технічного 

прогресу (ендогенного зростання). Темп приросту залежить від поведінкових 

параметрів: у базовому випадку – від суб’єктивної дисконтної ставки (ставка 

міжчасової переваги корисності споживача), а також від аналізу параметрів 

державної політики. 

Технічний прогрес полягає в розширенні видів виробничих 

(проміжних) продуктів (горизонтальний тип технічного прогресу), кожен з 

яких спрощено ідентифікується з певною технологією. Джерелом покриття 

витрат на НДДКР (research and development) виступає монопольний прибуток 

виробника проміжного продукту, для отримання якої він проводить 

фінансування досліджень. 

Модель зміни якості продукту 

Модель зростання з вертикальними інноваціями має особливість: нові 

відкриття сприяють старінню технології або продуктів. Старіння або творче 

знищення (creative destruction) має позитивні та нормативні наслідки. 

Із позитивного боку мається на увазі негативне взаємовідношення між 

поточними і майбутніми дослідженнями, які узагальнюються в існуванні 

єдиного стійкого стану рівноваги (або збалансованого зростання) і за 

можливості циклічного зростання. 

З нормативного боку – хоча поточні інновації мають позитивні 

екстерналії для майбутніх досліджень і розроблення, вони негативно 

                                                      
43 Romer Paul M. Increasing Returns and Long-run Growth. Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94(5). P. 

1013. 
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впливають на виробників. Бізнес – скорочує ефект, у свою чергу, створює 

ситуацію, коли зростання стає надмірним за умов вільного ринку. 

Освіта й ендогенне економічне зростання. Модель Лукаса 

Модель Роберта Лукаса44 розглядає можливість постійного 

економічного зростання на основі накопичення персоніфікованого людського 

капіталу, яке здійснюється в особливому секторі освіти. Сектор освіти є  

елементом економічної системи, що виробляє людський капітал відповідно з 

певною продуктивністю (технічний параметр), часткою часу навчання від 

загального обсягу часу кожного індивідуума (а отже, і суспільства загалом) і 

середнім рівнем наявного на цей момент людського капіталу (зовнішній 

ефект). 

Середній рівень людського капіталу уведено як зовнішній ефект і у 

виробничу функцію сектора кінцевої продукції, але це не має вирішального 

значення для реалізації ендогенного зростання. Час утворення є результатом 

індивідуального вибору кожного репрезентативного споживача, який 

максимізує майбутній дохід, обирає оптимальне співвідношення між часом 

навчання і часом роботи. Загалом у моделі проводиться максимізація 

довгострокового рівня споживання за оптимального накопичення фізичного і 

людського капіталу, відповідно оптимальної частки часу, відведеної 

споживачем кожному сектору.  

Останніми десятиліттями інформаційний фактор стає одним із 

найбільш вагомих чинників економічного зростання. Його вплив тим 

більший, чим розвиненішою є економіка країни. А отже, з розвитком України 

зростає і необхідність у аналізі та оцінці цього фактора в моделях 

ендогенного економічного зростання. 

При аналізі впливу інформаційного фактора макроекономічної 

нестабільності на економіку України загалом і темпи економічного зростання 

зокрема постає проблема складності його оцінки. На поточний момент в 

                                                      
44 Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1998. № 22. Р. 3–42. 
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Україні відсутні якісні, регулярні статистичні дані, які можна було би 

безпосередньо використовувати для оцінки інформаційного фактора 

макроекономічної нестабільності. Для вирішення цієї проблеми існує 

можливість розроблення комплексного показника інформаційного рівня 

країни, в основу якого варто покласти такі дані, як: витрати на виконання 

наукових та науково-технічних робіт; чисельність людей, яка задіяна в 

наукових роботах; інформацію про впровадження інновацій; частку 

населення, яке має вищу освіту; рейтинги міжнародних організацій рівня 

інформаційної прозорості в суспільстві; доступу населення до інформаційних 

ресурсів різного рівня. 

При виборі моделі економічного зростання, що враховує 

інформаційний фактор як ендогенний, необхідно звертати увагу на початкові 

умови моделі. Так, наприклад, модель зміни якості продукту не може бути 

застосована для України, тому що більшість інноваційних продуктів і 

технологій є імпортованими, тому говорити про поняття вертикальної 

інновації для продукції українського виробництва поки що рано. Модель 

розвитку технологій і зростання населення в реаліях скорочення населення 

України також не є дієвою. 

З усіх ендогенних моделей економічного зростання, що розглядалися, 

найбільш оптимальними для оцінки економіки України є моделі Поля Ромера 

і Лукаса45, оскільки вони базуються на використанні даних та явищах, які 

характерні й для української економіки. 

У наступних розділах монографії розкриваються історико-логічні 

основи та зміст ендогенізації економічного розвитку України. Наведено 

обґрунтування методологічних підходів щодо ендогенізації зростання 

національної економіки, виявлено і розкрито національну специфіку та 

особливості динамічного розвитку економіки України в частині впливу 

чинників ендогенного характеру на економічне зростання. Здійснено 

                                                      
45 Romer P.M. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy. 1990. № 98. Р. S71–S102; Lucas 

R.E. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1998. № 22. Р. 3–42. 
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кількісний аналіз умов і ризиків забезпечення стабільного економічного 

розвитку на базі теорії і моделей ендогенного зростання за альтернативними 

сценаріями розвитку макроекономічної ситуації у середньо- та 

довгостроковій перспективах. На основі використання методів економіко-

математичного моделювання, оптимізації, кореляційного-регресійного 

аналізу, економетричного моделювання проведено кількісну оцінку впливу 

ендогенних та екзогенних факторів на економічне зростання в Україні, 

здійснено обґрунтування методологічних підходів та розробку модельного 

інструментарію оцінки впливу ефективних ендогенних факторів на динаміку 

і структуру вітчизняної економіки. За розробленими сценаріями здійснено 

оцінювання макроекономічних умов для реалізації політики ендогенізації 

розвитку економіки України та обґрунтовано заходи політики ендогенізації 

щодо забезпечення стійкого економічного зростання в Україні. 

 

Економічні погляди представників шкіл економічної думки на 

дослідження ендогенних складових економічного зростання та розвитку 

країни (зокрема, конкурентоспроможність) 

Теорія економічного розвитку видатного представника австрійської 

школи економіки Й. Шумпетера46є гарною відправною точкою для аналізу 

процесу економічного зростання. Акцент на логіці економічного розвитку 

вимагає від економіста аналізу факторів зміни, що передбачає вихід за межі 

звичного статичного порівняльного методу в економічній теорії. 

Статичний характер економічної теорії підкреслюється 

Й. Шумпетером через опис системи економічних відносин за аналогією з 

циркуляцією крові в організмі людини (тобто як кругообіг господарського 

життя). У теорії кругообігу «економічне життя розглядається з позиції 

тяжіння економічної системи до положення рівноваги ... Позиція ідеального 

стану рівноваги економічної системи ... завжди `досягається після» ... змін у 

                                                      

46 Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 1982. 456 с. 
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системі, і новий рівноважний стан може бути досліджений тільки після того, 

як ці зміни відбулися. 

Зміна в каналах кругового потоку є якісною зміною, а не процесом 

адаптації, і, отже, не може бути проаналізована з позиції дослідження 

економічної рівноваги. За словами Шумпетера: «Саме ця поява 

"революційних" змін і є проблемою економічного розвитку в дуже вузькому і 

формальному сенсі». Для аналізу якісних змін в економіці (наприклад, 

новаторської діяльності) та економічного розвитку потрібен інший спосіб 

концептуалізації динамічного процесу. 

Отже, із викладеного вище випливає, що зміни в економіці можуть 

бути згруповані у дві основні категорії: ті, які вимагають повільного процесу 

адаптації (екзогенні фактори в теорії економічного зростання) і ті, які 

потребують якісного коригування (ендогенні фактори в теорії економічного 

зростання, тобто структурні зрушення, які б забезпечили економічне 

зростання і розвиток). До першої групи належать такі фактори: порушення 

статичної рівноваги, зміни в «несоціальних даних (природні умови), і 

неекономічних соціальних даних (... наслідки війни, зміни в комерційній, 

соціальній, або економічній політиці)». Для усвідомлення суті процесу 

ендогенізації необхідно ретельне ознайомлення із «Теорією економічного 

розвитку» Й. Шумпетера. 

Й. Шумпетер виокремлює два критерії для ідентифікації ендогенних 

змінних. За першим критерієм, до числа цих змінних економіст відносить ті, 

що використовуються для обліку якісних змін, а саме: зміни в круговому 

потоці, в структурі економіки. За другим критерієм – ендогенні змінні 

виникають «всередині» економічного життя; в іншому випадку ми мали би 

парадокс економіки, якою рухає не її власна динаміка, а «… зміни в 

навколишньому світі»47. З цієї причини всі економічні змінні поділяються 

видатним економістом на ті, що повинні бути внутрішніми по відношенню 

до системи, та інші змінні, які, незважаючи на те, що відіграють важливе 

                                                      
47 Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва:  Прогресс, 1982. 456 с. C.63. 
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значення для фактичного зростання, не є частиною механізму економічного 

розвитку. 

Посилення процесів економічної інтеграції привернуло увагу вчених 

до робіт представників історичної школи і, особливо, Ф. Ліста48. Так, 

наприклад, Ф. Ліст поглиблено вивчав методологічні проблеми науки, 

розглядаючи міжнародну торгівлю як екзогенний фактор розвитку. З огляду 

на низький рівень економічного розвитку абсолютної більшості країн, Ф. 

Ліст, не заперечуючи принципів свободи торгівлі, вважав, що всесвітня 

асоціація вільної торгівлі в найближчому майбутньому неможлива. Відомий 

економіст відзначав, що «... як, з одного боку, для кожного народу на перших 

щаблях його розвитку була вигідна повна свобода торговельних відносин із 

націями, які його випередили, так, з іншого боку, кожна країна, що вже 

пройшла певний шлях, могла йти далі тільки за допомогою обмежень у своїх 

міжнародних торговельних відносинах і, таким чином підносячись, стати 

нарівні з іншими  націями, які її випередили ... »49. 

Ф. Ліст вважав, що сучасному періоду розвитку цивілізації у світі 

відповідає повною мірою держава50, економічна політика якої – одна з 

вирішальних умов розвитку країни, «що раніше бідні й відсталі країни стали 

багатими й могутніми державами, головним чином внаслідок своєї мудрої 

торговельної політики, інші, навпаки, занепали, бо не мали гарної системи. З 

наведеного вище не можна зробити висновок про те, що Ф. Ліст заперечував 

свободи торгівлі. Навпаки, він вимагав не нав’язувати якусь політику всім 

підряд, а застосовувати її відповідно до рівня досягнутого розвитку. 

Головними ендогенними факторами економічного розвитку Ф. Ліст 

вважав продуктивні сили й освіту. Зазначаючи, що «... продуктивні сили 

народів залежать не тільки від праці, заощаджень, моральності та здібностей 

                                                      
48 Лист Ф. Национальная система политической экономии / перевод с нем. под ред. К.В. Трубникова. С.-

Петербург, 1891. 452 c. 
49 Там само.  
50 Витте С.Ю. По поводу национализма : Национальная экономия и Фридрих Лист. 2-ое изд. Санкт-

Петербург: Тип. АО Брокгауз-Ефрон, 1912. 75 c. 
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людей або від володіння природними скарбами і матеріальними капіталами, а 

й також від соціальних, політичних і цивільних установ і законів, а головним 

чином від забезпеченості їх буття, самостійності та їх національної 

могутності ... » Ф. Ліст робить акцент на тому, що «... без національної 

єдності, без національного поділу праці та без національної кооперації 

продуктивних сил нація ніколи не буде в змозі досягти високого ступеня 

добробуту і могутності або забезпечити собі довготривале володіння своїми 

інтелектуальними, соціальними і матеріальними багатствами». 

Ф. Ліст протиставив класичній ідеї накопичення капіталу як головного 

чинника розвитку ідею накопичення знань і консолідації продуктивних сил 

під керівництвом держави. З точки зору Ліста «... будь-які витрати на освіту, 

на правосуддя і на військо (які, на думку деяких економістів ліберального 

спрямування, представляються витратами непродуктивними, тому що вони 

не тільки не створюють безпосередньо цінностей, а й, навпаки, їх знищують), 

є продуктивним, бо знищення цінностей відбувається для посилення 

продуктивних сил». 

Ф. Ліст виводив свої теоретичні міркування з аналізу зовнішніх 

впливів на економіку, тоді як інші представники історичної школи йшли 

іншим шляхом, вони брали за основу ендогенні фактори. Наприклад, Карл 

Бюхер, Густав Шмоллер, які в основному працювали над проблемою 

розподілу праці51. 

Розвиток теорії ендогенізації економічного розвитку країни знайшов 

відображення також і в моделях ендогенного зростання в неокласичній 

традиції, наприклад, модель Френкеля – Ромера52 (де економічне зростання 

представлено як результат розширення запасу технічних знань, що є 

наслідком нагромадження фізичного капіталу), модель П. Ромера (де темпи 

зростання безпосередньо залежать від характеристик поведінки 

                                                      
51 Bucher K. Die gewerbliche Bildungsfrage und der industriesse Rückgang. Kessinger Publishing, LLC, September 

10, 2010. 76 p.; The Economics of Gustav Schmoller, from Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre / 

translated by Walter Abraham and Herbert Weingast. Brooklyn, NY: Brooklyn College, 1942. ASIN B0007F1318 
52 Romer P. Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill Companies, 1996. P. 129–137; Nelson R.R., Romer P.M. 

Science, Economic Growth and Public Policy. Taylor and Francis Journals. 1996. Vol. 39(1). P. 9–21; Romer P.M. 

The Origins of Endogenous Growth. The Journal of Economic Perspectives. 1994. Vol. 8(1). P. 3–22. 

https://www.amazon.com/dp/B0007F1318
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домогосподарств – їхньої суб’єктивної норми дисконту і бажання мати 

згладжену в часі структуру споживання). 

Інший тип моделей ендогенного зростання пов’язаний з 

нагромадженням не технічних знань, а людського капіталу. Тут слід 

відзначити моделі Р. Лукаса, Азаріадіса – Дрейзена, Асемоглу – Реддінга 

тощо53. Отже, з теоретичних витоків моделей ендогенного зростання 

визначено, що одним із ендогенних факторів є людський капітал.  

У подальшому фактори, запозичені з ендогенних моделей 

економічного зростання, використані при дослідженні проблем 

конкурентоспроможності. Так, у свої працях видатний американський 

економіст Майкл Портер54 підкреслює роль у сучасній конкуренції таких 

факторів, як нововведення, зростання кваліфікації працівників (яка веде до 

збільшення продуктивності праці і, звичайно, його оплати), розширення 

сектора інтелектуальних послуг, вплив державної політики, тобто «нецінових 

аспектів конкуренції». Стверджуючи, що кінцевою метою зростання 

національної конкурентоспроможності є підвищення якості життя населення, 

Майкл Портер тим самим виявляє залежність між зростанням 

конкурентоспроможності національної економіки та збільшенням темпів 

зростання самої економіки. 

У 1992 р. експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі 

опублікували Комплексну доповідь: «Стан світової економіки», де 

розглядається понад 300 чинників конкуренції, які поділені на «жорсткі» і 

«гнучкі»55. До перших автори доповіді відносять традиційні фактори 

                                                      
53 Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1998. № 22. Р. 3–42;  

Azariadis C., Drazen А. “Threshold Externalities in EconomicDevelopment”. Quarterly Journal of Economics. 

1990. № 105(2). Р. 501-26; Acemoglu, D A Microfoundation for Social Increasing Returns in Human Capital 

Accumulation. Quarterly Journal of Economics. 1996. №111(3). Р.779–804; Redding S. The Low-Skill, Low-

Quality Trap: Strategic Complementarities Between Human Capital and R&D. Economic Journal. 1996. №106: 

458-70. URL: https://econpapers.repec.org/article/ecjeconjl/v_3a106_3ay_3a1996_3ai_3a435_3ap_3a458-70.htm 
54 Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press; 1 edition (Junе 1, 

1998). 592 p.; Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press; 

1 edition. Junе 1, 1998. 392 p.; Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. Free Press; 1 edition.June 1, 

1998. 896 p.; Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. Альпина 

Паблишер, 2016. 952 c. 
55 Формирование модели эндогенного качественного экономического развития: теория, методология, 

практика. Саранск: Издательство Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, 2009. 196 с. 
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конкуренції: питому вагу продукції підприємства на ринку, ціну товару, 

підтримку держави і т.ін. До категорії «м’яких» факторів конкуренції 

експерти ВЕФ включають: ступінь освіченості та кваліфікації кадрів, імідж 

підприємства в очах суспільства та інші чинники, пов’язані в основному з 

людським виміром. Переважна кількість факторів глобальної 

конкурентоспроможності, що розглядається Всесвітнім економічним 

форумом, запозичені з ендогенних моделей економічного зростання, що були 

розвинені з середини 80-х років XX сторіччя (наприклад, інституційні 

фактори запозичені з моделі П. Ромера56, інфраструктурні фактори – з моделі 

Р. Дж. Баро57, фактори розвитку системи охорони здоров’я та початкової 

освіти – з моделі Р. Лукаса58, фактори розвитку фінансового ринку – з моделі 

Пагано тощо)59.  

Беручи за основу представлене вище, а також існуючі в літературі 

підходи до трактування поняття «ендогенізація», запропоновано таке 

визначення поняття «економічна ендогенізація» в напрямі його розширення: 

«процес, який забезпечується та підтримується внутрішніми для економічної 

системи ресурсами (державні видатки, інвестиції, інновації, соціальний та 

людський капітал тощо), що позбавляють від необхідності в трансфері 

«іноземного» людського капіталу та виступають джерелами інтенсивного 

економічного зростання країни і підтримання його оптимальних темпів у 

довгостроковому сенсі)». 

                                                      
56 Romer P.M. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy. 1990. № 98. Р. S71– S102. 
57 Barro R.J., Sala-I-Martin F.R. Economic Growth. New York : McGrow-Hill, 1995. 539 p. 
58 Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1998. № 22. Р. 3–42. 
59 Pagano  M. Financial Markets and Growth: An Overview. European Economic Review. 1993. Р. 613–622. 
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РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА В ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

Ендогенний характер соціалізації як форми соціального прогресу 

Епоха Просвітництва виносила ідею соціального прогресу як процесу, 

що має суспільний вимір. Теоретичне трактування соціального прогресу 

відносять до абата Сен-П’єра (1737, Франція), чий вклад детально 

проаналізував А.І. Фет60. Соціальний прогрес має не тільки суспільний, а й 

особистісний вимір і представляє прогрес саморозвитку особистості. Якщо 

соціальний прогрес суспільства пов’язують із такими суспільними 

цінностями, як свобода, рівність, безпека та ін., то прогрес особистості – з 

його соціальною складовою, з оцінкою базових потреб людини, основ її 

добробуту та можливостей, які у сукупності дають змогу сформувати індекс 

соціального прогресу. Його методологія і методика розроблені групою 

вчених під керівництвом М. Портера і представлені в 2013 р. на форумі 

міністрів ООН61. Індекс соціального прогресу ґрунтується на неекономічних 

вимірах соціальної діяльності в частині: забезпечення доступності до 

основних знань, інформації, комунікацій, здоров’я, стійкості екосистеми, що 

становлять основу добробуту та реалізації можливостей, особистих прав, 

особистої свободи та вибору, толерантності й інтеграції, а також розширеної 

освіти. Індекс соціального прогресу суспільства як такий трактується як 

здатність суспільства задовольнити гуманітарні потреби населення, будувати 

базу для того, щоб окремі громадяни і спільноти могли підтримувати та 

покращувати якість життя, створювати умови, за яких кожна людина могла 

би реалізувати свої нагальні потреби62.  

Механізм, що формує підвищення соціального прогресу, діє 

насамперед через соціальні взаємодії, які відбуваються в суспільстві завдяки 

                                                      
60 Фет А.И. Инстинкт и социальное поведение. URL: http://modernproblems.org.ru/capital/86-

instinct2.html?start=16 (дата звернення – 07.06.2019). 
61 Porter M.E., Stern S., Green M. Social progress index 2015. The Social Progress Imperative. 2015. URL: http:// 

www.socialprogressimptrativ.org/ 
62 Индекс социального прогресса: никакой экономики. URL: http://nb-forum.ru/useful/social_investing/index-

soc-progressa  
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функціонуванню, у тому числі й широко розгалужених інститутів 

соціалізації, що є соціально значущими формами взаємодії. Ступінь 

щільності та інтенсивності взаємодії у соціально значущих інститутах 

соціалізації за виокремленими компонентами індексу соціального прогресу 

врешті-решт визначає рівень і динаміку накопичення в особистості 

можливостей та знань, а також досвіду. У сукупності вони є складовими 

продуктивної сили праці, завдяки якій дійсність перетворюється відповідно 

до соціальної сутності людини, яка володіє такими виключними ознаками, як 

свідомість, розум, творчі здібності63.  

Соціальні взаємодії є процесами, в результаті дії яких у суспільстві, з 

одного боку, функціонування економіки соціалізується відповідно до 

інтересів людини, а з іншого – відбувається і соціалізація особистості. 

Соціалізація особистості є способом, а також доступним і неперервним 

джерелом отримання знань, навичок, вміння взаємодіяти в суспільстві на 

принципах загальнодоступності та її творчої самореалізації упродовж усього 

життя. Як результат, за рахунок універсальних можливостей процесів 

соціалізації архетипи поведінки особистості і зберігаються, і розвиваються. 

Остання забезпечує формування у населення не тільки навичок до 

продуктивної діяльності, а й до генерації соціальних інновацій і, як і 

народжуваність, має ендогенний характер. 

Соціалізація є соціально-психологічним способом впливу на 

свідомість й, оскільки – за Габермасом – соціалізація особистості в одній із 

частин своєї свідомості забезпечує діяльність особистості в суспільстві, що 

включає і економічну діяльність, то економічний розвиток як процес, за 

Боулдінгом, майже повністю відбувається у свідомості людини. Із цим можна 

погодитися  через те, що економічний розвиток включає суб’єктивну 

діяльність людей, яка є результатом їхньої свідомої діяльності. У свою чергу 

внутрішнє психологічне особистості, сформоване в результаті інтеріоризації, 

зовні отримує виражену форму через екстеріоризацію. Екстеріоризація 
                                                      
63 Гриценко А. А. Капитализация и социализация экономики в ретроспективе и перспективе. Методологія, 
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внутрішніх потенцій, сформованих у результаті соціалізації, суперечить 

оточуючому суспільному середовищу. Результатом розв’язання цієї 

суперечності є соціальна інновація. Соціалізація, здійснюючись за 

допомогою інтеріоризації, формує у кожного суб’єкта індивідуалізований 

характер через наявні відмінності в оточуючому суспільному середовищі.  

Соціалізація, внаслідок того, що її складові є доволі різноманітні, 

охоплює і суспільство, і державу, і бізнес, і громадські організації64, формує 

соціальну реальність й одночасно є способом усвідомлення цієї ж реальності, 

тим самим поєднуючи і процес, і результат. Соціалізація як процес 

насамперед є соціально-психологічним способом засвоєння як образів, так і 

взірців життя та поведінки людей. Така соціалізація є процесом соціалізації 

індивідууму. Результат же соціалізації особистості може проявлятися через 

розробку нових ідей, способів, механізмів, орієнтованих на вирішення 

соціально-економічних проблем особистості в частині охорони її здоров’я, 

забезпечення отримання освіти, боротьби з бідністю, алкоголізмом, 

безпритульністю тощо. Цей аспект соціалізації – як її результатів та 

відповідних ініціатив – пов’язаний з реалізацією ідеї покращення соціального 

стану окремого індивіда та є традиційним способом впливу на механізми 

боротьби із суспільними негараздами в частині незадовільного рівня життя 

населення. Це все насамперед характерне для діяльності соціальної держави 

(держави добробуту). У нашому же випадку йдеться про ті способи 

соціалізації та відповідні соціальні інновації, що передбачають оновлення й 

активізацію життєдіяльності особистості чи окремого колективу, які, у свою 

чергу, породжують ініціативи. Останні є результатом соціальних інновацій, 

які народжуються в результаті, як уже йшлося вище, розв’язання 

суперечностей між внутрішніми потенціями особистості та оточуючим 

суспільним середовищем. Соціальні інновації такого характеру в часі, 

імплементуючись у суспільне життя, формують не тільки здатність до 

діяльності, що сама собою є конкурентною перевагою особистості, а й її  
                                                      
64 Геєць В.М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку. Київ: ВД «Академперіодика», 2020. 

С. 178–258. 
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здатністю до генерації соціальних інновацій. Останні становлять ще одну із 

форм накопичення нематеріальних активів, які, як відомо, існують, зокрема, 

у формі навичок людського капіталу65. Такі навички є конкурентними та 

характеризуються винятковістю, що в сукупності є чи не найголовнішими 

умовами ендогенного характеру в моделі економічного зростання. Навички 

людського капіталу є нематеріальними активами, завдяки яким їх «... спільне 

використання ... може привести до істотної економії»66. 

Соціалізація в економіці це:  

  і розвиток у людини здібностей, необхідних для виробничої 

діяльності; 

  і перетворення характеру праці у процесі розвитку людини; 

  і перерозподіл створеного продукту з ціллю зменшення нерівності 

та досягнення справедливості, тобто в інтересах людини.  

У процесі інтеріоризації та екстеріоризації людина створює 

економічну реальність, яка починає над нею панувати. Це феномен 

відчуження, соціалізація ж – це процес «зняття» відчуженості, й у цьому 

вищий сенс соціалізації, включаючи усі попередні.  

«... взаємодія суспільства та індивіда як процес соціалізації через цей 

процес передає, а індивід освоює та перетворює норми, цінності та взірці 

поведінки. Відтворення соціального відбувається у фактичній єдності 

традицій та інновацій, як результат – у свідомості формується «інший»67 – і 

це, за Дж. Мідом,  вирішальна фаза соціалізації. Інший – тобто не такий, як 

був до цього, тож вже і соціальність у результаті генерації цими «іншими» 

соціальних інновацій, зміст яких подано вище, не сприймається такою, як 

була до цього. Таким є алгоритм функціонування і переформатування 

соціального завдяки сформованому «іншому». Індивід, який розв’язує 
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Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 43. 
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суперечність між внутрішніми потенціями і суспільним середовищем, 

намагається творити і змінювати соціальність на основі соціальних інновацій 

як відхилень – за Т. Фордом – від суворого повторення насамперед засвоєних 

норм і цінностей. У підсумку це означає соціальну еволюцію. Щодо 

соціальної взаємодії та, відповідно, соціальної еволюції Ю. Хабермас писав, 

що «Під тиском рухливих (завдань рекурсивних традицій і самостійно 

випрацьованих норм (особистістю. – В.Г.) формується керована принципами 

моральна свідомість, яка змінює і взірець соціалізації»68. Разом із тим, ми 

усвідомлюємо, що кожна інновація, в тому числі й соціальна, має не тільки 

позитивні, а й негативні наслідки. Суб’єкт, який її згенерував та 

започаткував, поніс певні витрати, які слід порівнювати з очікуваними 

вигодами. Крім того, позитивний результат для одного може означати втрати 

для інших суб’єктів, таким чином виникає проблема порівнянності витрат і 

результатів, які може і реально успішно вирішує ринкова взаємодія, якщо 

відношення власності, згідно з умовою теореми Коуза, врегульовані 

відповідним чином. У протилежному випадку дисбаланс врегульовується за 

допомогою державних інститутів іншими засобами регуляторної політики. 

Здатність особистості до життєдіяльності у суспільстві, зокрема, в 

економіці, та її здатність до генерації соціальних інновацій в результаті 

соціалізації, є і конкурентною, і виключною «... тому що людина має цю 

властивість, не може буди більш як в одному місці одночасно, і де людина на 

може одразу вирішувати багато проблем. Суперництво (конкуренція, Rivalty) 

призводить до презумпції того, що людський капітал є виключним. Таким 

чином, людський капітал (у тому числі і як результат втілення знань та 

навичок завдяки соціалізації та соціальним інноваціям. – В.Г.) може 

надаватися приватним шляхом і ним можна торгувати на конкурентних 

ринках»69. Послуговуючись відповідними передумовами, сформованими 

Полом М. Ромером, у моделі зростання за ендогенних технологічних змін 
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соціалізована особистість генерує і соціальні інновації, що, як і в випадку 

технологічних дій, «... виникають значною мірою через навмисні дії людей, 

які реагують на ринкові стимули»70. Саме  тому є всі підстави стверджувати, 

що модель, в якій реалізуються навмисні дії особистості в результаті 

згенерованих нею соціальних інновацій і, відповідно, соціальних дій, які є 

однією з форм нематеріального знання, є своєрідною моделлю ендогенних 

соціальних змін. Зауважимо, що соціалізація та соціальні інновації у 

контексті зазначеного вище не можуть розглядатися як неконкурентні та 

невиключені, оскільки в нашому випадку вони реалізуються приватно і ними 

можна торгувати.  

Якість людського капіталу, до якого чутлива ендогенна модель 

зростання економіки71, є не тільки результатом,  що визначається системною 

освітою, станом ринків тощо, а й, як показано вище, соціалізацією 

особистості та соціальними інноваціями, що на соціально-психологічному 

рівні мають частково виключений характер, оскільки «Процес соціалізації 

передбачає, перш за все, деяке якісне просування людини в культурі, в 

результаті якого вона знаходить той необхідний досвід і властивості, що 

дозволяють їй відбутися у відпущеному їй просторі і часі як цілісній і 

неповторній особистості»72. Завдяки цьому особистість виняткова і на ринку 

праці може реалізовуватися згідно з її неповторними якостями, що 

сформовані, в тому числі, а іноді й виключно в результаті соціалізації. 

Ми відштовхуємося від того, що соціальним інноваціям та соціальним 

технологіям, як і інноваціям технологічного характеру, властива 

винятковість, що є беззаперечною умовою ендогенної моделі економічного 

зростання. Винятковість соціальних інновацій та соціальних технологій 

інноваційного характеру можна довести також і тим, що користувачів цих 

технологій не можна позбавити можливості і права споживати благо у 
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вигляді соціальної інновації, яка ними згенерована і не використовується. 

Наприклад, такою може бути інновація, згенерована особистістю, чи 

інновація, засвоєна в рамках трудового колективу чи окремої групи. На 

шляху розповсюдження соціальних інновацій присутні так звані бар’єри 

розповсюдження, що за формою схожі на так звані бар’єри мобільності, які 

захищають від конкурентів. Бар’єрами розповсюдження соціальних інновацій 

є наявність у їх новаторів тих стійких характеристик, які отримані ними у 

процесі соціалізації кожним суб’єктом в індивідуальному порядку внаслідок 

оточуючого суспільного середовища. Може йтися, наприклад, про 

регіональні та галузеві відмінності та багато-багато інших. Така винятковість 

часто сама по собі слугує бар’єром, для подолання якого, необхідно 

витратити час, організувати спеціалізовану підготовку, приростити ресурси, 

що сукупно можуть бути незіставними з отриманими здобутками. До певної 

міри винятковими можуть бути навіть інновації, що втілюються в рамках 

політики соціальної держави, яка реалізує певне суспільне благо шляхом 

соціальних інновацій, котрі окремий суб’єкт опанував чи опановує завдяки 

тому чи іншому способу доступу до блага, завдяки якому інновація 

генерується. Зауважимо, що суспільні блага не завжди і не скрізь доступні 

повною мірою – навіть тим верстам населення, які їх потребують, і тільки з 

часом, а іноді навіть тільки у довгостроковому сенсі вони стають доступними 

для більшості членів суспільства.  

У ході навчання, перепідготовки, участі у майстер-класах тощо, окрім 

отримання професійних навичок, одночасно відбуваються і процеси 

соціалізації. Завдяки їм особистість має можливість посісти більш високе 

місце в соціальній ієрархії і діяти у соціальній групі, де реалізується 

можливість упровадити здібності, надбані в результаті соціалізації. У такому 

разі соціальне благо, отримане через соціальну інновацію в результаті 

соціалізації, є частково винятковим – як і для інновації технологічного 
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характеру, що в теоретичній моделі Ромера73 дає можливість забезпечити 

властивість ендогенності в моделі економічного зростання. 

Соціалізація, що відбувається на кожному етапі розвитку суспільства 

та в результаті якої виникають соціальні інновації, подібна до технологічної 

розробки, що для більшості є винятковою на певний час. Це дає монопольне 

право на її використання, і тільки з часом вона стає загальнодоступною і при 

цьому реалізується за власним вибором окремого суб’єкта. Так і соціальні 

інновації тільки з часом стають загальнодоступними в результаті нового 

етапу соціалізації, що сприяє суспільному розвитку за рахунок надскладних і 

соціально організованих у суспільстві структур, якими є інститути 

соціалізації. Спільні та відмінні тенденції в діяльності та розвитку інститутів 

соціалізації населення в Україні та, зокрема, в країнах Європейського Союзу, 

були виявлені у 2010–2011 рр. на основі результатів проведеного Інститутом 

дослідження, виявлені успішні зарубіжні зразки їх функціонування та 

обґрунтовано шляхи їх розвитку в Україні74. 

Вторинна соціалізація індивідууму – явище ендогенне, оскільки це 

наслідок його вибору під впливом обставин та умов, які змінюються залежно 

від ієрархії в суспільстві, службової ієрархії, походження чи зміни місця 

проживання тощо, внаслідок чого, зокрема, змінюється навколишнє 

соціальне середовище. Людина, вкладаючи в його пізнання ресурси, тим 

самим використовує можливості нового життєвого простору, в який вона 

перемістилася. Завдяки такій зміні, проте не тільки, у людини з’являється 

можливість генерувати як ідеї, так і дії, а також одночасно те й інше.  

Необхідно зауважити, що протягом життєдіяльності особистості 

формується і підтримується характер винятковості соціальної інновації, 

результатами якої користується та особистість у групі, яка згенерувала ідею і 

                                                      
73 Romer P. Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization. American Economic Review. 1987. Р. 56–

62. 
74 Геєць В.М. Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності . 

Український соціум. 2011. № 2. С. 7–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2011_2_3; Геєць В.М. 

Соціально-значущі форми взаємодії населення та виклики життєдіяльності українського суспільства і 

держави. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку. Київ: ВД «Академперіодика», 2020. С. 

161–251. 
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реалізувала можливість власними діями узагальнити досвід життєдіяльності 

групи. А далі – через соціальні взаємодії – передаються знання й емоції та 

виникає можливість користуватися інновацією такого змісту. Соціальні 

інновації мають соціально-психологічну основу і суттєво відрізняються від 

фізичних інновацій. Останні, як відомо, через патент дають право інноватору 

розвивати виробництво на основі використання його винаходу, що і 

використовується в ендогенній моделі економічного зростання. Соціальні ж 

інновації не патентуються, але це не означає, що вони не мають характеру 

винятковості, яким на ринку праці не може скористатися особистість. 

Особистість у своїх інтересах має можливість самостверджуватись, у тому 

числі й при наймі на роботу, на основі згенерованих нею і 

продемонстрованих нестандартних можливостей. 

І суспільство, і держава, і бізнес, на відміну від патентного підходу 

для розгортання нових видів діяльності на основі фізичних інновацій, 

визнають соціальні інновації особистості та надають особистості можливість 

ними скористатися. Можливість такого характеру реалізується шляхом 

надання не тільки унормованих здатностей, – тобто тих, яких вимагає певний 

вид діяльності, а й можливостей ексклюзивного характеру. Останнє формує 

конкурентні спроможності особистості на ринку праці та можливість 

використати їх не  як відкрите, а закрите джерело. Інновації, що мають 

соціальне призначення, не патентуються як фізичні, але в соціально-

психологічному плані мають нематеріальний характер і ними з успіхом 

можна користуватися на ринку як одним із нематеріальних активів.   

Неперервність соціалізації особистості в суспільстві досягається її 

вторинною складовою, що дає особистості змогу включитися в процес 

освоєння навичок без так званого відриву від виробництва. У результаті 

виникає ефект взаємодії в синергетичному трактуванні та синергетичному 

прояві, оскільки, як доводить Е. Глейзер75, члени колективу в процесі 

взаємодії чи співпраці максимізують індивідуальний дохід, або, скоріше, 

                                                      
75 Glaeser E.L. The Formation of Social Capital. URL: http://www.oecd.org/innovation/research/1824983.pdf 
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забезпечують корисність такої взаємодії. Кожен із них, за теорією ігор, 

оптимізує взаємодію, максимізуючи ефект взаємодії, що відбувається, коли є 

інклюзивність та відповідні їй інститути. На противагу – екстрактивність дає 

окремій групі можливість отримувати вигоду, а творча діяльність відходить у 

тінь і не формує нові, у тому числі соціальні, технології, а – значить – 

гальмує  економічне зростання. Питання змісту і ролі інституціональних змін 

і відповідних реформ, зокрема у природній державі з порядком обмеженого 

доступу, оскільки вони відіграють в економічному зростанні далеко не 

останню роль, розглядалося нами у раніше опублікованих роботах76. 

Викладене вище дає нам можливість стверджувати, що процес 

соціалізації та, відповідно, «навчання у процесі життєдіяльності в 

суспільстві» є важливим доповненням до теоретичної концепції К. Ерроу 

«навчання у процесі виробництва»77, що дозволяє долати спадну віддачу, 

котра надає моделі економічного зростання характеру ендогенності.  

Зазначене вище дає нам можливість говорити про ендогенний характер 

економічного зростання за рахунок навичок, придбаних у результаті 

соціалізації, що відбувається у соціальному просторі. Останній є 

«…ансамблем невидимих зв’язків, тих самих, що формують простір позицій, 

зовнішніх по відношенню один до одного, визначених один через іншого, за 

їх близькістю, сусідству або дистанцією між ними, а також за відносною 

позицією зверху, знизу, або посередині між ними»78. 

Процес розповсюдження інновацій у соціальному просторі 

відбувається тому, що «соціальний простір ... вписаний одночасно в 

об’єктивні просторові структури і в об’єктивні структури, які є частково 

продуктом інкорпорації об’єктивованих структур»79.   

                                                      
76 Геєць В.М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності стосунків держави, бізнесу та 

суб’єктів голосування. Економіка України. 2018. № 7. С. 3–19; Геєць В.М. Інституційна обумовленість 

ендогенізації економічного розвитку. Журнал європейської економіки. 2018. № 2. С. 155–166. 
77  Arrow K. The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of Economic Studies. 1962. № 7. P. 15–

-173. 
78 Бурдьё П. Начала. Москва, 1994. С. 185. 
79 Бурдьё П. Социология политики. Москва, 1993. С. 38. 
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Щодо дії та вибору агентів як біологічних індивідуумів, то слід мати 

на увазі, що «... фундаментальні економічні диспозиції, потреби, преференції, 

схильність до праці, до накопичення, до інвестицій – є не екзогенними, тобто 

тими, що залежать від універсальної людської природи, а ендогенними, і 

залежать від історії, саме тієї, що й історія економічного універсуму, в якій ці 

диспозиції затребувані й отримують підтримку. Звідси: замість канонічної 

відмінності цілей і засобів економічного поля нав’язують кожному (в різній 

мірі і залежно від їхніх економічних здібностей) свої цілі (індивідуальне 

збагачення)  та "розумні" засоби їх досягнення»80.  

Рішення щодо економічної взаємодії, спрямованої на пошук та 

використання інноваційного продукту, сприймаються учасниками процесу не 

всупереч, а завдяки соціально мотивованому примусу, що є результатом 

процесів соціалізації, як вмонтованих у суспільство загалом, так і тих його 

структур, де індивід формується (сім’ї, школи, групи, колективу тощо). Як 

результат, виникає так званий ефект усвідомленої дії, завдяки здатності 

передбачати і прораховувати наслідки своїх дій у результаті осмислення 

отриманих знань у соціальному полі взаємодії одного суб’єкта з іншим 

(іншими). При цьому поведінка кожного суб’єкта щодо дії за усвідомленими 

взаємозв’язками і взаємодіями у процесі соціалізації, врешті-решт, створює 

ефект, який розуміється «... як "вплив", як у Social network, коли всі інші 

агенти або соціальні норми впливають на кожного агента»81.  

Соціальні норми не є непорушними, навпаки, вони є змінними, що в 

результаті змін формує потенціал розвитку соціального поля, де далеко не 

останню роль відіграє культура. «Культурна спадщина є дивовижно 

довговічною»82, а тому, якщо в політиці реформ не врахувати умови, що 

формуються культурною спадщиною, така політика приречена на невдачу. 

«Типова помилка реформаторів (а звідси занепад економіки і нестабільність 

зростання. – В.Г.) полягає в тому, що вони намагаються впровадити передові 
                                                      
80 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. Москва, 2005. С. 137.  
81 Там само. С. 145. 
82 Вельцель К, Инглхарт Р. Как развитие ведет к демократии. Россия в глобальной политике. 2009. №3.   
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інститути, що не задовольняють технологічним, ресурсним, культурним, 

політичним або інституціональним обмеженням. В результаті 

трансплантовані інститути виявляються дисфункціональними; 

деформуючись, вони породжують інституційні пастки, що перешкоджають 

подальшому розвитку»83. 

Трансформації що відбувалися упродовж останніх 30-ти років, 

зокрема в Україні, та їх невдалість, у своїй основі пов’язана з 

невідповідностями в культурних зонах країн, що вибиралися як взірець і 

стадії людської емансипації. Дослідження К. Вельцеля на цю тему 

засвідчили, зокрема, що Україна, що відноситься до Православного Союзу, 

перебуває на найнижчому ступені із трьох можливих – так званих тяжких, – 

що відповідають помірно низькій стадії людської емансипації. Водночас на 

так званій благополучній стадії перебуває більшість європейських країн, 

досвід яких слугував для відбору тих чи інших складових політики реформи. 

Це так звані країни Старого Заходу та країн Заходу Реформації84.   

Для поглиблення з’ясування впливу таких розбіжностей у базових 

культурних особливостях українського суспільства та їх впливу і 

можливостей використання для цілей соціально-економічного розвитку 

України, в Інституті економіки та прогнозування, де працює автор, у 2014 р. 

було виконано проєкт «Соціокультурний вимір модернізації економіки 

України». У ньому проаналізовано виміри культури суспільства відповідно 

до підходу Г. Хофстеде. За результатами аналізу індексів за Г. Хофстеде та 

ряду макропоказників отримано результати, що засвідчують суттєвий вплив 

культурних цінностей на характер та успішність модернізації. Зокрема, 

притаманна українській культурі довготермінова орієнтація може бути 

використана для розбудови інститутів, сприятливих для зростання і 

відтворення людського капіталу. Проте висока дистанція влади (показник, 

що характеризує, наскільки велику нерівність у розподілі влади очікують і 
                                                      
83 Полтерович В.М. Институциональные реформы и гражданская культура. Историческая и социально-

образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 2/2. С. 225. 
84 Вельцель К. Рождение свобод. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. 2017. № 1. С. 289–290. 
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згодні сприймати природні підлеглі в соціальних інститутах та організаціях, 

– В.Г.) та переважання колективізму (показник, що характеризує міру власної 

відповідальності, – В.Г.), меншою мірою – надвисоке уникнення 

невизначеності ставить під сумнів швидке піднесення продуктивності 

економік і встановлення політичних інститутів, які будуть демократичними 

та підзвітними85.  

Зважаючи, що за такого результату реформ відображено довготривалі 

процеси, позначені культурною спадщиною, надалі важливо відштовхуватися  

від того, що проведення реформ має зосереджуватися не тільки на економіці, 

що є лише частиною соціальної системи, а від тих трансформацій, які 

розвивають індивідуальну свідомість населення. Формування свідомості 

перебуває під безпосереднім впливом процесів соціалізації, що відбуваються 

завдяки дії відповідних інститутів, – це особливо важливо у суспільствах, які 

трансформуються, де роль держави і громадянського суспільства суттєво 

змінюється, особливо в частині їх впливу на соціалізацію. Про це йтиметься в 

наступному розділі цієї монографії.   

Для суспільств, які трансформуються, як правило, характерною, 

зокрема в Україні, є діяльність, що не відповідає вимогам часу, оскільки старі 

інститути вже не діють, а нові не сформовані, або для них характерна 

діяльність екстрактивного характеру86. Це довготривалий процес, пов’язаний 

з інтерналізацією людської психіки, в результаті якої через процеси 

соціалізації засвоюється зовнішньо існуючий соціальний супровід і норми 

реальності. Ми маємо враховувати, що економічний розвиток, включаючи 

суб’єктивну діяльність, яка є результатом свідомої діяльності населення, має 

можливість активізуватися в разі, якщо в країні домінує інклюзивність. 

Висхідними умовам її є «... захищеність приватної власності, неупереджена 

система правосуддя та рівні можливості для участі всіх громадян в 

                                                      
85 Шестаковський О.П., Білоус Є.В. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх 

використання для соціально-економічного розвитку: наукова доповідь / .за ред. О.М. Балакірєвої; НАН 

України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2015. С. 30. 
86 Геєць В. Державність України на шляху до громадянського суспільства. Віче. 1995. № 5. С. 3–17.   

http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/Dop_Balakireva2015W.pdf
http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/Dop_Balakireva2015W.pdf
http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/Dop_Balakireva2015W.pdf
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економічній активності»87. У дотриманні відповідних умов провідну роль 

відіграє держава, яка за своєю участі формує середовище для поступового 

прогресу у відтворенні ініціативи відповідно до інноваційного шляху 

розвитку, у тому числі й з використанням соціальних інновацій, які 

трансформуються в часі та у  процесах соціалізації. Ефективна діяльність 

інститутів соціалізації перебуває під впливом, з одного боку, історичних 

традицій суспільного життя, а з іншого – забезпечується державою і 

громадянським суспільством.  

 

Вплив держави і громадянського суспільства на соціалізацію 

Про реальний стан справ у формуванні громадянського суспільства та 

можливості використання його ресурсів для цілей економічного розвитку 

автор уперше зазначав іще в 1995 р.88, розглядаючи питання формування 

моделі державності та перспективи розвитку громадянського суспільства з 

урахуванням внутрішніх та зовнішніх економічних та політичних чинників, 

зокрема в Україні. 

Державна політика, зокрема і в Україні, наразі переважно перебуває 

під впливом груп, для яких на словах переважають інтереси споживача, 

проте реальну політику, як стверджує П. Хейне, контролюють інтереси 

виробника89. Це означає, що державна політика визначається не стільки 

суспільними інтересами, скільки безкінечною чергою виключно приватних 

інтересів. При цьому – внаслідок існування егоїстичних інтересів 

державних службовців – стає зрозумілим, чому формування приватної 

власності в Україні відбувається при постійному порушенні суспільних 

інтересів,  насамперед на користь офіційного істеблішменту. Останній 

досить часто у своїй діяльності мотивує приватизувати і державу. У 

результаті системоутворюючий фактор, який становить основу 

демократичного співіснування держави та громадянського суспільства, 

                                                      
87 Аджемоглу Д., Робинсон Д.А. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, 

процветания и нищеты. Москва: АСТ, 2015. С. 65. 
88 Геєць В. Державність України на шляху до громадянського суспільства. Віче. 1995. № 5. С. 3–17. 
89 Хейне П. Экономический образ мышления. Москва, 1992. С. 704. 
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потрапляє під могутній вплив приватних інтересів, які часто суперечать 

суспільним інтересам. За таких умов розвиток громадянського суспільства і 

розвиток державності піддаються впливові стратегії негативного характеру, 

коли остання домінує, а економічне зростання не отримує стабільного 

ресурсу, яким, зокрема, є і соціальний прогрес та відповідні йому соціальні 

інновації.  

Найчастіше вважають, що для створення умов, які б забезпечили 

розвиток тенденцій, котрі їх унеможливлять, необхідно врегулювати все за 

допомогою законів. Досить часто робляться спроби реалізації цього на 

практиці, але, як засвідчуєть досвід, сила дії приватних, егоїстичного 

характеру інтересів – і представників державного істеблішменту, і  

представників бізнесу – є набагато більшою. Крім того, узагальнений досвід 

(а він слугує і теоретичним постулатом, оскільки бере початок з практики 

країн, що досягли розквіту, прав і свобод громадян і державності) свідчить 

про те, що загалом спроби законодавчого врегулювання усіх процесів 

безперспективні. 3 цього приводу Алексіс де Токвіль у роботі «Демократія в 

Америці» зазначає: «Немає такої країни, де все може бути відрегульовано за 

допомогою законів, або де політичні інститути можуть замінити собою 

здоровий глузд та суспільну мораль»90. Саме тому соціалізація виступає 

потужним джерелом, яке і дозволяє долати ту частину невизначеності у 

суспільному житті, шо не може бути врегульована законами.  

У процесі трансформаційних змін домінувала ідея лібералізації, що в 

суспільному вимірі демократизує життя, а в економіці автономізує та 

активізує індивідуальну поведінку населення. Через природні егоїстичні 

інтереси особистості остання, зокрема в Україні, максимально 

матеріалізувалася і мотивувалася у напрямі легкого збагачення. Це 

призвело до формування тіньової економіки. Особистість отримала 

можливість на основі егоїстичних інтересів генерувати ті «інновації», які у 

                                                      
90 De Tocqueville Alexis. Democracy in America. New York, 1984. Р. 141. URL: 

http://seas3.elte.hu/coursematerial/LojkoMiklos/Alexis-de-Tocqueville-Democracy-in-America.pdf  
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квазіринковому середовищі91 дозволили відступити від раніше засвоєних 

норм і цінностей, характерних для планово-розподільної системі минулого, 

і стати на шлях особистого збагачення. Дослідження на тему того, як 

зазначені процеси вплинули на економіку та її розвиток, зокрема, 

Р. Інглхарта, дали підстави стверджувати, що «Зрушившись у напрямі 

демократії в 1991 р., вони (росіяни, – В.Г.) не стали ... більш довіряти один 

одному, не стали більш толерантними чи більшою мірою 

постматеріалістичними. Загалом вони зрушились у протилежному 

напрямі»92. Подібне відбувалося і в Україні. Привласнення політично-

економічною елітою багатства стало результатом несправедливого 

нагромадження, насамперед у морально-психологічному сенсі. У результаті 

були сформовані екстрактивні інститути, що продовжують домінувати і 

після 30 років трансформації. Це підтверджують виконані нами в Інституті 

економіки та прогнозування НАН України дослідження по Україні щодо 

наявності ознак інклюзивності у понад 800 законодавчих актах. Результати 

засвідчили таку наявність, проте імплементація та їх практичне виконання є 

незадовільними. В результаті у реальності домінують ознаки екстрактив-

ності. 

Для великої кількості людей у нових умовах попередньо набуті 

навички в результаті насамперед діяльності тих інститутів соціалізації, що 

були притаманні ідеології попередньої моделі економіки, стали 

непотрібними і неприйнятними. Втратилася звичайна стабільність. Права і 

свободи часто стало неможливо реалізувати через їх декларативність або 

нездатність відповідних державних інститутів екстрактивного характеру 

забезпечити в суспільстві правову та економічну стабільність. Громадяни 

потрапили у замкнене коло невизначеності та проблем, які не вирішуються. 

Це, з одного боку, а з іншого – проявилася ностальгія за минулим, оскільки 

видається, що старі інститути і зміст соціального буття були більш 
                                                      
91 Геєць В.М. Подолання квазіринковості – шлях до інвестиційно-орієнтованої моделі економічного 

зростання. Економіка України. 2015. № 6(643). С. 4–17. 
92 Inglechart R. Hlobalization and Postmodern Values. The Washington Quarterly. Winter 2000/ Vol. 23. No. 1.. P 

227. 
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зрозумілими і ефективним. Такі очікування сьогодні є ірраціональними, 

хоча нижче наводяться дані соціологічного моніторингу в Україні, що  

підтверджують їх наявність. Зокрема, соціологічні дослідження проблем 

ностальгії за минулим в Україні засвідчили, що, в управлінні економікою в 

2017 р. 28,0% населення вважали, що потрібно повернутися до планової 

економіки, на основі державного контролю і обліку. У 2002 р. таких було 

29,3. Тобто за 15 років змін майже не було. У 2017 р. проти приватизації 

великих підприємств виступало 56,9% населення, за доцільність повернути 

у власність держави великі державні підприємства – 64,5% населення. 

Проти дозволу купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення 

в Україні було – 63,9%, і тільки в 2020 р. із великими зусиллями, за 

допомогою страйків і політичних тисків ухвалено закон, що дозволяє 

формувати ринок землі в Україні із поки що маловідомими наслідками. На 

вибори не сподівається 67,5% населення, оскільки – на їхню думку – їхнє 

життя від цих результатів не зміниться, хоча 59,4% населення 

погоджуються, що демократія забезпечує людині найбільші можливості. 

Що стосується норм поведінки, традицій і цінностей, які близькі населенню 

України, то ті, що характерні для країн Західної Європи, отримали 

підтримку у 16,5%, а ті, що скоріш характерні для Західної Європи, ніж 

східнословянських країн, – 14,6% населення, а скоріше східнословянських, 

ніж країн Західної Європи, то таких прихильників було 14,8% і щодо 

східнословянських країн, то такий вибір зробили 19,8% населення. Загалом 

на цьому тлі у суспільстві однозначно підвищується невдоволеність, яка 

посилює напруженість, – так вважає 55,9% населення93.   

Соціологічні дослідження Інституту економіки та прогнозування  

НАН України, проведені у травні 2020 року, засвідчили, що країна 

рухається в неправильному напрямі із показником 69,9%, і понад половину 

опитаних оцінили політичну ситуацію в Україні як напружену (55,8%), а 

14,1% – як вибухонебезпечну, що загалом становить 69,9% населення.   
                                                      
93 Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Інститут соціології НАН України. Київ, 2017. 

С.489–519. 
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Українські соціологи своїми дослідженнями засвідчили про те, що в 

Україні має місце суспільство без довіри94, а що стосується цінностей, то 

вони далекі від постматеріалістичних. Саме тому рух у зворотному напрямі, 

за означенням Р. Інглхарта, на нашу думку, не зумовив стабільного  

економічного зростання, а інституційні можливості у державі стали 

переважно не інклюзивними, а екстрактивними. У діяльності таких 

інститутів домінує проєкція тієї частини соціального простору, в якому бере 

участь і державна еліта, і колишня партійна еліта, й істеблішмент 

державних підприємств, які приватизувалися і продовжують 

приватизуватися, – у саме їх інтересах. Це саме та частина суспільства, яка 

отримала можливість несамперед незаконно або в моральному сенсі 

нелегітимно привласнити матеріальні блага. Пізніше на цій основі 

сформувалася система корупційного контролю над матеріальними і 

фінансовими ресурсами країни. Такого характеру поведінка світосистеми є 

результатом дій, що відбулися внаслідок трансформацій  в економіці та в 

соціальному просторі. «…фізичний простір є соціальною конструкцією і 

проєкцією соціального простору, соціальною структурою в об’єктивному 

стані…, об’єктивізацією та натуралізацією минулих і діючих соціальних 

відносин. 

Реалізований фізично соціальний простір являє собою розподіл у 

фізичному просторі різних видів благ і послуг, а також агентів і груп, 

локалізованих фізично … і таких, які мають можливості привласнення цих 

більш або менш значущих благ і послуг залежно від наявного у них капіталу, 

а також від фізичної дистанції, що віддаляє від цих благ, які, у свою чергу, 

залежать саме від їх капіталу»95. У результаті трансформацій «Самі 

фундаментальні економічні диспозиції, потреби, преференції, схильності: до 

праці, накопичення, інвестицій – є не екзогенними, тобто залежними від 

універсальної людської природи, а ендогенними, що залежать від історії, тієї 

ж самої, що й історія економічного універсалізму, в якій ці диспозиції 

                                                      
94 Общество без доверия / под ред.. Е. Головахи, Н. Костенко, С. Макеева. Киев: Институт социологии НАН 

Украины, 2014. 338 с. 
95 Бурдьё П. Социология политики. Москва, 1993. С. 40. 

https://i-soc.com.ua/assets/files/library/obshhestvo-bez-doveriya.pdf
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затребувані та отримують підкріплення. Звідси канонічні відмінності цілей і 

засобів економічного поля нав’язують кожному (різною мірою та залежно від 

економічних здібностей) свої цілі (індивідуальне збагачення) та розумні 

засоби їх досягнення»96. Незважаючи на те, що, зокрема, українське 

суспільство й українська економіка напередодні трансформаційних змін мали 

високий, за європейськими показниками, рівень освіченості, а економіка в 

технологічному сенсі була досить розвиненою і здатною випускати навіть 

ракетну техніку світового рівня та володіла і продовжує володіти ядерними 

технологіями, шлях в економіці до ринку був малоуспішним. У число 

основних причин, що зумовили такий результат, входять і соціальні 

відносини, що присутні в соціальному просторі. Наведене зумовлює 

підводить нас до висновку про необхідність реорганізації діяльності 

інститутів соціалізації в Україні, зміст і характер чого зазначалося автором та 

напрями їх розвитку було обґрунтовано в опублікованих роботах97.  

Правомірно виникає питання: чи може технологічне надбання 

позитивно впливати на економічне зростання у випадку відсутності  

відповідного супроводження соціальним капіталом, який формується, в тому 

числі, в результаті соціалізації, що дозволяє засвоїти норми і правила 

поведінки, що відповідають новій соціально-економічній і соцієтальній 

моделі життєдіяльності. Відповідь знаходимо у Ю.Н. Харарі, який відзначає: 

«... Китайцям та персам сповна вистачало технічних винаходів, подібно до 

парових двигунів (які можна було вільно скопіювати, або купити). Їм не 

вистачало цінностей, міфів, судового апарату та соціополітичних структур, 

які століттями формувалися та дозрівали на Заході та які було неможливо 

вільно скопіювати та швидко перейняти. Франція та Сполучені Штати 

Америки швидко пішли слідами Британії, тому що французи та американці 

вже поділяли найважливіші британські міфи та соціальні структури. 

                                                      
96 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. Москва, 2005. С. 137. 
97 Геєць В.М. Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності. 

Український соціум. 2011. № 2. С. 7–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2011_2_34; Геєць В.М. 

Соціально-значущі форми взаємодії населення та виклики життєдіяльності українського суспільства і 

держави. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку. Київ: ВД «Академперіодика», 2020. С. 

161–251. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж24215
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Usoc_2011_2_3


76 

Натомість китайці та перси не змогли зреагувати так швидко, бо думали та 

організовували свої суспільства зовсім інакше»98 .  

Соціальний лад, що є результатом насамперед процесів соціалізації 

(хоча не тільки), що реалізуються через надзвичайно широкий спектр 

діяльності інститутів соціалізації, масово переформатовуються досить 

повільно. Як доведено вище, в українському суспільстві  йдеться принаймні 

про життя одного покоління, яке пройде процеси соціалізації, властиві у тому 

числі ринковим стосункам в економіці та демократичним свободам у 

суспільстві. У результаті сформуються умови для стабільного економічного 

розвитку і, відповідно, це зумовить зростання економіки, в тому числі з 

використанням можливостей, що виходять за межі техніко-економічної 

парадигми, де будуть використовуватися і враховуватися фактори, що 

визначають нагромадження соціальних здатностей до діяльності, які є 

джерелом економічного зростання. Про це йдеться у наступному підрозділі 

наступної роботи. 

 

Соціалізація – спосіб нагромадження соціальних здатностей до 

діяльності як джерела економічного зростання 

Оцінки особистості щодо результативності її дій не є виключно 

економічною категорією, оскільки вони одночасно виступають результатом і 

відчуттям зміни свого стану, соціальної задоволеності, та соціального 

благополуччя. У реальності проведені дослідження з проблем формування 

індексу соціального прогресу, зокрема за підсумками 2019 р., показали, що 

«...відношення між економічним розвитком і соціальним прогресом не 

лінійні ... світ загалом неблагополучний за багатьма аспектами соціального 

прогресу відносно економічних ресурсів, виміряних у ВВП на душу 

населення...»99. 

                                                      
98 Харарі Ю.Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Харків, 2016. С. 353. 
99 Индекс социального прогресса 2019 года. Основные положения С. 8, 10. URL: 

https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2019/2019-Social-Progress-Index-executive-summary-

v2.0.pdf 
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За таких умов індивідуум упродовж життя зменшуватиме відчуття 

невдоволеності в разі, якщо має не тільки постійне прагнення, а й реально 

існуючу можливість бути включеним у неперервний процес соціального 

буття, оскільки фактори, що визначають рівень динаміки соціального 

прогресу багато в чому перебувають поза економічним розвитком. Зазначене 

має місце тому, що завдяки інтеріоризації, тобто переведення зовнішнього 

плану (соціальних форм діяльності) у внутрішній (формування людської 

психіки, внутрішніх патернів діяльності тощо) формується культурна форма 

поведінки особистості. Остання спочатку виникає як форма наслідування і як 

форма співробітництва з іншими людьми. Саме це і властиве соціалізації. У 

соціології Дюркгейма інтеріоризація вперше розглядалась як елемент 

соціалізації, тому що в результаті інтеріоризації формується людська психіка 

і відбувається соціалізація особистості.  в тому числі і в результаті діяльності 

індивідууму, який генерує соціальні інновації. Саме завдяки соціалізації 

знижується невдоволеність та досягається покращення стану особистості.  

Уже виконано ряд досліджень, які є доказовою базою для оцінки 

практичної значимості соціалізації, зокрема щодо результатів економічної 

діяльності. Наприклад, О’Нілл Кейт наводить результати оцінки діяльності 

окремого колективу працівників колцентру, що був обраний як об’єкт 

дослідження. Він зазначає, що «... коли всіх працівників заохочували до 

більшої соціалізації, колцентр виконував свою роботу дуже 

продуктивно»100. До викладеного можна додати і результати досліджень, які 

наводять М. Янхонен, Я.-Е. Йохансон. Вони засвідчують «... що за 

допомогою міжособистісної соціальної взаємодії різноманітні знання та 

досвід людей з різних функціональних областей можуть бути зібрані, 

інтегровані та використані для виконання конкретних завдань. Звідси 

випливає припущення, що структура соціальних мереж  команди  може бути 

важливим визначальним показником її ефективності»101 і, відповідно, далі в 

                                                      
100 О'Нілл Кейт. BIG DATA. Зброя математичного знищення. Як великі дані збільшують нерівність і 

загрожують демократії. Київ: Book Chef, 2020. С. 199. 
101 Janhonen M, Johanson J.E. Role of knowledge conversion and social networks in team performance. 

International Journal of Information Management. 2011. Nо 31. P.. 217–225. 

https://kniga.biz.ua/publisher-book-chef
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цій же роботі вони стверджують, що мережа комунікацій може підтримувати 

процес соціалізації і тим самим, за  твердженням Кейта О'Нілла, підвищувати 

результативність діяльності колективу. 

Ще одним доказом важливості соціалізації як складової політики 

підтримки діяльності і конкурентоспроможності бізнесу є аналіз базових 

ринкових сил, що покладено в основу його конкурентної стратегії. Залежно 

від масштабів і диверсифікації бізнесу та відповідно до стадії його розвитку, 

зокрема, в стадії зрілості актуалізуються «... важко помітні зміни 

мотиваційного клімату в організації ... в умовах зрілості конкурентного 

середовища стає дедалі менше можливостей для особистого зростання, 

менше чарівності та ентузіазму, дух новаторства й унікальності  затухає .... 

виникає необхідність підвищення уваги до людського фактора.... Зовнішні 

стимули і заохочення повинні замінюватися внутрішньою мотивацією і 

підтримкою, які слугуватимуть основою для здійснення складного процесу 

адаптації організаційного клімату до нових умов ... »102. Без сумніву, 

успішність конкурентної стратегії для окремо взятого бізнесу в умовах  

зрілості його розвитку важлива, як і використання внутрішньої мотивації для 

заохочення працівників компанії шляхом заохочення до більшої соціалізації 

серед працівників, на що звертає увагу О'Нілл. На нашу думку, заохочення 

для більшої соціалізації слід здійснювати протягом усього життєвого бізнес-

циклу, оскільки за рахунок здійснення інтеріоризації, тобто на основі 

переходу іззовні у психіку особистості, проявляється екстеріоризація. У 

результаті внутрішнє психологічне життя людини отримує зовнішньо 

виражену форму його існування, і тим самим збереження його як працівника, 

який не іде з компанії, а продовжує брати участь у підтримці 

конкурентоспроможності та підтримки розвитку бізнесу далі. Власне про це 

по суті і зауважує автор конкурентної стратегії. 

Завдяки процесу соціалізації, що є результатом інтеріоризації – за 

Дюркгеймом – в компанії присутні особистісні та психологічні бар’єри, які 

                                                      
102 Портер М.Е. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. Москва: Альпина 

Бизнес Букс, 2005. С. 305–306. 
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засвідчують те, що складності виходу з бізнесу, на думку М. Портера, 

пов’язані не з чисто економічними  факторами, а з психологічною 

прив’язаністю та відданістю «.... своєму бізнесу, гордістю своїми здібностями 

і досягненнями»103. А це, між іншим, і є результатом соціалізації, оскільки в 

результаті особистість засвоїла норми, цінності, культуру, які притаманні цій 

компанії та її менеджменту і завдяки якій посилилася згуртованість бізнесу. 

Важливо звернути увагу на те, що результати в розвитку окремо 

взятого бізнесу досягаються різноманітними методами, спрямованими на 

розширене відтворення його капіталу, в тому числі  шляхом накопичення як 

матеріальних, так і інтелектуальних та духовних цінностей, при цьому якісно 

їх перетворюючи104. Бізнес як окремо взята організація це «... соціальний 

центр, джерело цінностей і моральних норм, гарантія збереження цінностей 

та організаційної культури»105, що засвоюється і реалізується власне завдяки 

соціалізації, що дозволяє вбачати в організації форму невідчутного 

багатства106. Останнє є нематеріальним активом і як таким нематеріальним 

активом можуть виступати і реально виступають фундаментальна «... зміна 

способу мислення всіх співробітників на всіх рівнях організації ...  Для того, 

щоб перетворення в організації спрацювали, компаніям потрібно змінити 

мислення та поведінку (які напрацьовуються у тому числі й у результаті 

соціалізації. – В.Г.) персоналу правильними темпами із правильними 

витратами»107. У свою чергу оцінка таких витрат дає підстави для 

розроблення відповідних моделей для прогнозування наслідків соціалізації в 

розвитку діяльності як окремої організації, так і економіки загалом. Останнє 

є предметом подальших досліджень автора. 

Процес соціалізації індивідууму в межах діяльності окремої 

організації, як свідчать наведені результати проведених досліджень, можна 
                                                      
103 Портер М.Е. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. Москва: Альпина. 

Бизнес Букс, 2005. С. 319. 
104 Дороніна М.С. Нечепуренко А.І. Соціальний капітал виробничої організації. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 

С. 5. 
105 Клок К., Голдсмит Д. Конец менеджмента и становление организационной демократии / пер. с англ... – 

Санкт-Петербург: Питер, 2004. С. 151. 
106 Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента  / пер. с англ. Ю. Н. Каптуревского, Ю. Писаренок. М. [и др.]: 

Санкт-Петербург: Питер, 1999. 809 с. 
107 Раджу Н., Прабху Д. Економічні інновації: як створити більше з меншими ресурсами. Київ: K. Fund. 2015. 

с.165.  
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розглядати як спосіб нагромадження здатностей до продуктивної діяльності 

та відповідно до підвищення рівня її ефективності, що дозволяє суб’єкту 

отримати так званий ефект виробника. Оскільки процеси соціалізації є 

неперервними, то в разі, якщо соціалізація інституціалізована або 

інституціалізується в суспільному вимірі, економічне зростання отримує 

постійний ефект впливу. При цьому суб’єкт у процесі соціалізації отримує 

можливість реалізації своїх здібностей на ринку, який для нього розширився 

завдяки появі нової позиції, що здатна забезпечити успіх і тим самим надати 

доступ до підвищення його доходів і доходів окремо взятого бізнесу. Вони 

зростають і для особистості, оскільки задовольняють корисні мотиви та 

особисту зацікавленість і, відповідно, сприяють економічному зростанню на 

ендогенній основі через використання способів соціалізації. Таким чином 

соціалізація – це сукупність способів формування передачі, засвоєння та 

накопичення можливостей як свідомої, так і підсвідомої життєдіяльності, 

взаємовідносин і взаємодій людей, що включає формування і розвиток 

здібностей, здатних генерувати соціальні інновації, які додатково до 

ресурсів трудового і фізичного капіталу формуються та мобілізуються як 

нематеріальний актив, як джерело економічного зростання.  
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РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ 

ІНСТИТУЦІЙНИХ ДЕТЕРМІНАНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

В КОНЦЕПЦІЯХ ЕНДОГЕННОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Еволюція наукових підходів до визначення чинників ендогенного 

зростання та збільшення уваги до ролі інституційних чинників 

Визначення ендогенності надається різними дослідниками, які, 

зрештою, сходяться в тому, що ендогенною є економічна модель, в якій 

довгострокове економічне зростання пояснюється факторами, що властиві 

(inherent) економіці. Howitt, Hammond та Rodríguez-Clare виводять поняття 

ендогенності із ситуації, коли рушій зростання є частиною моделі, а його дія 

випливає з дій індивідуальних економічних суб’єктів щодо максимізації 

віддачі від належних їм ресурсів108. 

Визначення таких факторів дає «друге дихання» теоріям ендогенного 

зростання. Початково вони розроблялися як спроба подолання обмеженості 

неокласичних теорій зростання, які будувалися на припущенні про спадну 

віддачу факторів виробництва, що не дозволяло обґрунтовувати 

довгострокове економічне зростання як таке. Теоретиками ендогенного 

зростання (D.Romer, P.Romer, Lukas, Agion та ін) проблему ендогенності 

вирішено через чинники, що протидіють спадній віддачі через підвищення 

продуктивності основного та людського капіталів. Зокрема, Lucas109 обстоює 

думку, що продуктивність людського капіталу збільшується внаслідок 

рішень індивіда щодо інвестування у його розвиток. P.Romer110 розглядає як 

чинник збільшення продуктивності технологічні зміни, що, у свою чергу, є 

результатом інвестицій у дослідження та розробки, які є наслідком 

                                                      
108 Howitt P. Endogenous Growth Theory. The New Palgrave Dictionary of Economics. Second edition. 2008;  
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1993. Vol. 95, No. 4.  
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відповідного вибору (рішень) інвесторів111. Причому обидва із зазначених 

напрямів інвестування, крім безпосереднього впливу, породжують 

екстерналії у вигляді позитивного впливу на продуктивність  усіх факторів 

виробництва. 

Цінність теорій ендогенного зростання – в тому, що вони розглядають 

ендогенність як наявність властивих певній економічній системі рушіїв 

підвищення продуктивності факторів виробництва, а відтак – розкривають 

механізми мотивації до рішень власників факторів виробництва щодо такого 

підвищення. Формується сутнісне розуміння безперервності зв’язку «ресурси 

– фактори виробництва – продукти», з якого, власне, й формується тренд 

економічного зростання. Як зазначають Hammond and Rodríguez-Clare112, 

«якщо зростання не ендогенне, тоді теорії зростання не існує, лише складна 

система обліку (accounting system)». 

Теорії ендогенного зростання також формують теоретико-

методологічне підґрунтя для вирішення дилеми ендогенність/екзогенність у 

вимірі глобалізації. 

В умовах відкритої економіки спадна продуктивність факторів 

виробництва спонукає до пошуку шляхів її підвищення. За глобальної 

доступності ресурсів власник фактора виробництва може обирати 

підвищувати продуктивність завдяки зниженню вартості ресурсів та/чи 

підвищенню вартості капіталу. Відповідно, формуються екзогенні чинники, 

що надалі впливатимуть на економічний розвиток. Отже, екзогенність 

формується на основі сукупності мікроекономічних індивідуальних 

рішень/виборів113 щодо напрямів інвестування, вибору ринків постачання та 

збуту, комбінації факторів виробництва тощо. Відтак підвищення рівня 

ендогенності економіки потребує впливу на сукупність цих рішень, який 
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P. 323‒351. 
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може досягатися лише шляхом відповідної модифікації інституційної 

системи. 

Таким чином, ендогенізація економічного розвитку як свідомо 

визначений тренд стратегії розвитку суспільства може мати лише інсти-

туційну природу. 

Зв’язок теорії ендогенного економічного зростання з інститу-

ційною теорією 

Теоретиками ендогенного зростання встановлено та формалізовано 

зв’язок між віддачею основного капіталу та людського капіталу. Зокрема, 

доведено, що спадна віддача від основного капіталу може долатися шляхом 

збільшення інвестицій у людський капітал та зростання віддачі від нього. 

P. Romer114 сформував модель, в якій адекватне зростання інвестицій 

може забезпечити довгострокові високі темпи зростання. Інвестиції у 

підвищення продуктивності фізичного капіталу базуються на дослідженнях і 

розробках, отже, економічне зростання відбувається разом із технологічним 

прогресом, який відбувається внаслідок рішень компаній, які прагнуть до 

максимізації прибутків, інвестувати у дослідження та розвиток. А такі 

рішення стимулюються інституційними механізмами, що дозволяють 

інноваторам комерціалізувати інновації115. Розвиток технологій тим 

інтенсивніший, чим ефективніші мотиви до здійснення інноваційної та 

науково-дослідницької діяльності. Інтенсивність цих явищ залежатиме від 

стимулів, які породжені інститутами, що склалися у рамках певного 

суспільства116. 
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Проблематику мотивації до інвестицій в інновації розкривають 

представники еволюційно-інституційної теорії. Зокрема, велика роль 

приділяється національній інноваційній  системі – як мережі публічних та 

приватних інститутів, чия активність та взаємодія визначають 

започаткування, імпорт, трансформацію та дифузію нової технології117. Тобто 

компанії створюють інновації у взаємодії з іншими організаціями, що зміщує 

фокус аналізу з рішень індивідуальної компанії на колективну взаємодію118. 

Ця взаємодія обумовлена впливом освітніх інституцій, інтерактивним 

навчанням виробників та споживачів, накопиченням знань, прийняттям та 

адаптацією імпортованих технологій, роллю держави в інноваційній сфері – 

що загалом визначає інноваційну спроможність економіки119. 

Подібний показник – інституціалізовану здатність суспільства до 

навчання (institutionalized learning capacity of society) – запропонував 

Fedderke120. Політичні та соціальні інститути регулюють важливі 

функціональні взаємозв’язки: доступ до наявних знань, передачу знань на 

майбутнє, мотиваційні механізми, створення простору для підприємництва, 

визначення здорових прав власності для інтерналізації плодів інновацій121. 

Як зазначають Beg et al122, здатність застосовувати технологічні 

знання суттєво варіює в різних економіках, залежно від поведінки 

економічних агентів та економічної політики уряду. Отже, мотивація до 

технологічних змін вимагає соціальних інвестицій у людський та 

організаційний розвиток. Для підвищення своєї технологічної спроможності 
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кожна країна має підтримувати інвестування в соціальні та людські 

ресурси123. 

Lucas124 доповнює теорію ендогенного зростання формалізацією 

чинника інвестицій у збільшення продуктивності людського капіталу. Це 

збільшення, що розглядалося Ромером як екстерналія від інвестицій у 

фізичний капітал, наразі виступає як результат індивідуальних інвестицій 

власника людського капіталу у власну освіту. 

При цьому мотивація власника людського капіталу утриматися від 

безпосереднього включення у виробничий процес та присвятити час освіті 

має виражену інституційну природу, й різні дослідники дають їй різні 

пояснення. Ehrlich and Lui125 вважають, що вкладення в освіту людини 

(інвестиції в людський капітал) залежать насамперед від інституту сім’ї та 

спроможності забезпечити освіту дітей, Perotti126 розглядає вплив розподілу 

доходу та рівності, Cole, Mailath and Postlewaite127 вважають, що люди 

заощаджують/інвестують, щоб отримати певний соціальний статус, який 

дозволить їм споживати неринкові блага. Природно, що вибір 

«робота/навчання», зрештою, визначається, з одного боку доступністю 

системи отримання освіти, а з іншого – сприйнятливістю національної 

економічної системи до «доданої вартості», яку створює навчання для 

власника людського капіталу. 

P. Romer128 припускає, що екстерналії від створення знань не можуть 

бути інтерналізовані повною мірою, а отже, вони доступні усім фірмам у 

галузі через ефект навчання (learning-by-doing). У його моделі гранична 
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продуктивність капіталу не спадає саме завдяки екстерналіям від знань, 

поєднаним з процесом зростання запасу капіталу. Для цього знання повинне 

мати характеристики публічного товару. 

Між тим неясно, чому раціональний суб’єкт витрачає ресурси на 

розвиток нової технології, якщо він не має змоги одноосібно 

користуватися результатом такої інвестиції. Винахідники нових способів 

виробництва повинні мати можливість виключати із застосування їхніх 

винаходів частину інших суб’єктів. Ця мотивація здійснюється на основі 

ендогенізації екстерналій, які утворюються внаслідок інвестицій у 

людський капітал та технологічний розвиток, шляхом додаткового впливу 

на кінцеву продуктивність факторів. Цей вплив, як правило, 

опосередковується інституційними механізмами перерозподілу частини 

факторних результатів. 

Fedderke129 виділяє два типи знання: втілені у людському капіталі 

(передбачається можливість виключного користування цим капіталом його 

власником) та технологічний дизайн – який має характер змішаного блага, 

оскільки є доступним для всіх як складова технологічного прогресу – і 

водночас має властивість виключного користування через обмежений доступ 

до інформації (технологічні секрети) чи інституційне регулювання 

використання через інтелектуальну власність. 

Розвиваючи сформульовану Лукасом теорію інвестування у 

продуктивність людського капіталу, Fedderke130 пропонує бачення мотивації 

до таких інвестицій. На його думку, економічне зростання залежить від 

рішень власника людського капіталу щодо його інвестування у виробництво 

«рядового» продукту чи у виробництво знань. У першому випадку 

збільшення задіяності людського капіталу індиферентне щодо економічного 

зростання, оскільки заміщує інвестування у фізичний капітал. Лише 
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інвестування у виробництво знань досягає довгострокового підвищення 

темпу зростання в економіці. Заміщення людського капіталу фізичним і 

навпаки прямо залежить від рівня відсоткової ставки, яка регулює інвестиції 

у фізичний капітал. Чим вища відсоткова ставка, тим більше людського 

капіталу спрямовується у виробництво кінцевих товарів, і менше – у 

виробництво знань: 

                                  (3.1) 

 

де: Y – валовий випуск; Н – людський капітал; НА – людський капітал, 

інвестований у виробництво знань; HY – людський капітал, інвестований у 

виробництво «звичайного» продукту; r –відсоткова ставка. 

Принагідно зазначимо, що вплив відсоткової ставки на 

взаємозаміщення людського та фізичного капіталів є предметом окремої 

уваги представників теорії ендогенних грошей (фінансів). Зокрема, Hammond 

and Rodríguez-Clare, Bencivenga and Smith131 доводять, що фінансові 

інститути впливають на розміщення ресурсів: чим досконаліша їх система ‒  

тим більша схильність до інвестування в проєкти з меншою ліквідністю, але 

більшою віддачею через вищі ризики. Іншими словами, досконалість 

фінансових інститутів підвищує чутливість інвестиційних рішень до 

зниження відсоткової ставки, а також суттєво розширює напрями 

інвестування через більшу готовність до прийняття ризиків. 

Fedderke132 доводить, що існує потенційний бар’єр для зростання, 

який може призвести до «пастки бідності». Якщо людський капітал, задіяний 

в продукуванні знань, замалий, приріст знань може бути недостатнім, щоб 

виправдати «жертву» поточним випуском заради знань. Людський капітал – 
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ресурс, віддача якого обернено пропорційна рідкісності: чим більше 

накопичення – тим більша віддача. Для бідних країн зростання інвестицій у 

людський капітал веде до прискорення його відпливу до багатих133. Тоді 

відставання у накопиченні людського капіталу консервує відставання 

країни як таке й потрібні інституційні інструменти, які мотивуватимуть 

людський капітал залишатися в країні. 

Оскільки приватні граничні витрати на виробництво знання вищі, ніж 

суспільні, гранична суспільна віддача від знань вища, ніж їх гранична 

суспільна вартість, Тому існує хронічне недоінвестування приватного 

капіталу в знання, й потрібне субсидування виробництва знань134. 

Отже, ендогенне економічне зростання безпосередньо пов’язується з 

наявністю інститутів135, які визначають сукупність рішень економічних 

суб’єктів, що виявляються сприятливими чи несприятливими для 

економічного зростання як такого, а у вимірі ендогенності визначають вибір 

між залученням ресурсів, які належать до певної економічної системи – чи 

включенням у глобальні ланцюги вартості. Garlick, Taylor and Plumber136 для 

опису цього явища використовують поняття «інституційної включеності» 

ендогенності у процес розвитку. 

При цьому економічні суб’єкти у процесі інвестування у збільшення 

їхньої продуктивності шляхом набуття нових знань та навичок змінюють 

своє ставлення до чинних інститутів і, як результат, впроваджують нові 

форми взаємодії – відбувається еволюція інститутів, яка здійснюється 

спочатку на неформальному рівні, а потім (за потреби) – формалізується у 

нормативно-правовій сфері137. 

                                                      
133 Там само. 
134 Там само. 
135 Zak P. Institutions, Property Rights, and Growth. Recherches économiques de Louvain. 2002/1. Vol. 68. P. 55–

73. https://doi.org/10.3917/rel.681.0055 
136 Garlick S., Taylor M. Plummer P. An Enterprising Approach to regional Growth: The Role of VET in Regional 

Development / NCVER (National Council for Vocational Education Research)/ Australian National Training 

Authority Adelaide, 2006. 
137 Тамилина Л.В. Исследование роли институциональных детерминантов экономического роста в странах с 

переходной экономикой. Постсоветский институционализм / под. ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева 

Донецк: "Каштан", 2005. URL: https://uchebnikfree.com/ekonomika-institutsionalnaya/postsovetskiy-

institutsionalizm.html 
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Оскільки національна інституційна система визначає способи 

взаємодії національних економічних суб’єктів на основі їхньої 

функціональної визначеності, її досконалість обумовлює повноту задіяння 

національного ресурсного потенціалу, тобто, по суті, ендогенність 

економічного розвитку. Eggertson138 додатково до кривої виробничих 

можливостей пропонує розглядати криві трансакційних можливостей та 

соціальних можливостей. Крива трансакційних можливостей показує 

максимально можливий випуск в умовах, коли трансакційні витрати у 

суспільстві визначаються ідеальною системою інститутів. Крива соціальних 

можливостей характеризує максимально можливий випуск товарів за 

існуючої системи інститутів. Якщо крива трансакційних можливостей 

максимально наближена до кривої виробничих можливостей, розташування 

кривої соціальних можливостей визначається досконалістю інститутів. Саме 

тому країни з недостатнім розвитком інституційної системи можуть 

досягти швидкого зростання на основі удосконалення інституційної 

структури, яка має наблизити криву соціальних можливостей до кривої 

трансакційних можливостей. 

Основним інститутом, який лежить в основі прийняття рішень 

власниками факторів виробництва, є права власності. Саме вони визначають 

розподіл доходу від інвестиційних рішень економічних суб’єктів139 та 

спонукають до задоволення інтересів цих суб’єктів через виробниче 

поєднання належних їм факторів виробництва, а не через конфліктний 

перерозподіл. Інститут власності визначає функціональні ролі економічних 

суб’єктів у процесі суспільного виробництва, а стабільність відносин 

власності – є основою формування інституту довіри, що утворює стимули 

до довгостроково орієнтованої поведінки суб’єктів, одним з головних проявів 

                                                                                                                                                                           
 
138 Eggertson Т. The Economics of Institutions in Transition Economies. Institutional Change and the Public  Sector  

in Transitional Economies / Salvatore Schiavo-Campo, ed. Washington D.C.: The World  Bank, 1994. P. 19–42. 
139 Grossman H.L. Robin Hood and the Redistribution of Property. European Journal of Political Economy. 1995. 

No. 11(3). P. 399–410. 
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якої є інвестування. Доведено, що забезпечення прав власності – важливий 

інституційний чинник зростання. І навпаки – що недосконале забезпечення 

прав власності може бути частиною етіології поразки в зростанні та 

потрапляння у пастку бідності140. 

Необхідність захисту прав власності лежить в основі генези системи 

інституційної системи суспільства141. Між тим, як доводять Acemoglu and 

Robinson142, різні інститути пов’язані не лише з різними ступенями 

ефективності та потенціалом для економічного зростання, а й також із різним 

розподілом вигоди між різними індивідами та соціальними групами. Це 

обумовлює різні інтенсивність та структуру мотивацій рішень власників 

факторів виробництва, що, зрештою, впливає на динаміку та сам тип 

економічного розвитку. Ймовірність порушення прав власності обумовлює 

також потребу формування державних інститутів, які спеціально 

забезпечують права власності. При цьому деякі суспільства з різних мотивів 

вибирають інститути і політику, що дестимулюють зростання, тобто 

економічний суб’єкт може приймати ефективне рішення, а регуляторна 

система чи заходи державної політики в інших сферах – йому 

перешкоджати143. 

Відтак Acemoglu and Robinson144 уводять поняття інклюзивності 

інститутів, яке має забезпечити максимальний розподіл результатів від 

економічного зростання для якнайширшого кола економічних суб’єктів на 

основі їх продуктивного включення у процес суспільного виробництва. 

Можна припустити, що поняття інклюзивності значною мірою перетинається 

                                                      
140 Zak P. Institutions, Property Rights, and Growth. Recherches économiques de Louvain. 2002/1. Vol. 68. P. 55–

73. https://doi.org/10.3917/rel.681.0055 
141 Там само. 
142 Acemoglu D., Robinson J. The Role of Institutions in Growth and Development.  Working Paper / Commission 

on Growth and Development, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 2008. 

No. 10. 44 p.  
143 Acemoglu D. Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press, 2009. 

URL : http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/atm/BOOKS/Libros_Economia/Acemoglu_Daron_Introduction_to_

Modern_Economic_Growth.pdf 
144 Acemoglu D., & Robinson J. A. Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity and Poverty. New York: 

Crown Business, 2012. https://doi.org/10.1080/17550912.2012.718670 
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з поняттям ендогенності розвитку у визначенні Hammond and Rodríguez-

Clare145. 

Згідно з експертами OECD146, критеріями інклюзивних інститутів є: 

– можливості для людей впливати на політику;  

– відкритість доступу інформації для громадян;. 

– доступ до інформації щодо публічних бюджетів; 

– наявність механізму захисту публічних інтересів та контролю над 

надмірним впливом влади та пошуком ренти (корупцією);  

– децентралізація як засіб підвищення дієвості політики. 

Поняття оптимального інституційного середовища для економічного 

розвитку є об’єктом дослідження представників різних економічних шкіл та 

напрямів.  

Зокрема, ендогенні фактори зростання виокремлюються представ-

никами «нової теорії зростання» (Johansson, Karlsson and Stough)147. До таких 

факторів вони відносять підприємництво, інноваційність, сприйнятливість до 

нових технологій, лідерство, інституційну спроможність, навчання. Knack 

and Keefer148 звертають увагу на вимір забезпечення прав власності, Mauro149 

розглядає вимір корупції, Djankov et al.150 – бар’єри входження на ринки у 

різних країнах.  

Один з провідних представників сучасного інституціоналізму  

М. Олсон151 розглядає вплив політичних інститутів та груп особливих 

                                                      
145 Hammond P., Rodríguez-Clare A. (1993) On Endogenizing Long-Run Growth. The Scandinavian Journal of 

Economics. 1993. Vol. 95, No. 4. P. 391‒425. URL : https://web.stanford.edu/~hammond/endoGrowth.pdf 
146 Making Inclusive Growth Happen: the role of institutions. in all on board: making inclusive growth happen / 

OECD. 2014. Сhapter 4. Іn all on board making inclusive growth happen. P. 148. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 
147, Theories of Endogenous Regional Growth / Johansson B., Karlsson C., and R.R. Stough, eds. Berlin: Springer, 

2001. 
148 Knack S., and Keefer P. Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests using Alternative 

Measures. Economics and Politics. 1995. No. 7. Р. 207–227. URL : https://homepage.ntu.edu.tw/ 

~kslin/macro2009/Knack&Keefer_1995.pdf 
149 Mauro P. Corruption and Growth.  Quarterly Journal of Economics. 1995. No. 110. Р. 681–712. 
150 Djankov S., LaPorta R., Lopez-de-Silanes F., and Shleifer A. The Regulation of Entry. Quarterly Journal of 

Economics. 2002. No. 117. Р. 1–37. 
151 Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз / пер. с 

англ. овосибирск: ЭКОР, 1998. 
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інтересів на економічне зростання. У працях Akerlof and Shiller152 робляться 

спроби формалізації інституційних впливів уведенням поняття 

«мультиплікатор довіри». Akerlof and Kranton153 визначають інституційну 

систему мотивації в категоріях «економіки ідентичності». 

Значний пласт досліджень обґрунтовує позитивний вплив на 

ефективність та економічний розвиток інститутів відкритості (Arnott, 

Greenwald and Stiglitz)154, партисипативності (Traber)155 та демократії. 

Stiglitz156 доводить, що взаємозв’язок між демократією та зростанням 

позитивний, а «побудова консенсусу, відкритий діалог та підтримка 

активного громадянського суспільства – ключові інгредієнти довгостро-

кового сталого розвитку». 

Натомість представники школи «радикальної економіки» звертають 

увагу на вплив інститутів на розподіл ринкової влади, який може 

деформувати розподіл результатів факторів виробництва, тим самим 

порушуючи інклюзивність розвитку та створюючи передумови його 

екзогенізації. Зокрема, Blaug157 демонструє, як інституційні фактори 

підвищення продуктивності людського капіталу через сегментацію ринку 

праці працюють на користь капіталіста, асиметрично перерозподіляючи на 

його користь продукт праці. Узагальнено інституційні чинники 

ендогенізації розвитку, обґрунтовані різними авторами, наведено у табл. 

3.1. 
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Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2010. 185 p. URL : 

https://www.researchgate.net/publication/231769068_Identity_Economics_How_Our_Identities_Shape_Our_Work_

Wages_and_Well-Being_George_A_Akerlof_and_Rachel_E_Kranton_Princeton_University_Press_vi_185_pp 
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157 Blaug M. Economic Theories, True or False? Aldershot and Brookfield, VT: Edward Elgar, 1990. 
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Таблиця 3.1 

Інституційні чинники ендогенізації розвитку 

Автори Чинники 

Romer (1990)158   Інституційні механізми комерціалізації 

інновацій 

Fedderke (1999)159, Landes (1998)160  Інституціалізована здатність суспільства до 

навчання: доступ до наявних знань, 

передачу знань на майбутнє, мотиваційні 

механізми, створення простору для 

підприємництва, визначення прав власності 

для інтерналізації плодів інновацій 

Lucas (1988)161, Ehrlich & Lui (1991)162, Perotti 

(1992)163, Cole, Mailath & Postlewaite, 1992164  

Мотивація власника людського капіталу 

утриматись від безпосереднього включення 

у виробничий процес та присвятити час 

освіті 

Hammond & Rodríguez-Clare (1993)165, 

Bencivenga & Smith (1991)166  

Досконалість фінансових інститутів як 

чинник впливу на інвестиційні рішення 

Acemoglu & Robinson (2012)167  Інклюзивні інститути 

Johansson, Karlsson & Stough (2001) («нова 

теорія зростання)168 

Підприємництво, інноваційність, 

сприйнятливість до нових технологій, 

лідерство, інституційна спроможність, 

навчання 

Akerlof & Shiller (2009)169  «Мультиплікатор довіри» 

Arnott, Greenwald, & Stiglitz (1994)170 Інститути відкритості 

                                                      
158 Romer P. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98, No. 5. P. 71‒102. 

159 Fedderke J.W. So Weber Was Right All Along. Theoria. 1999. No. 93. Р. 133‒59. URL : 

https://www.jstor.org/stable/41802117 
160 Landes D.S. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor, London: Little, 

Brown and Company, 1998. URL : The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor 

(W W Norton & Company; 1998) (tsu.ge) 
161 Lucas R.E.Jr. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1988.  Vol. 22. 

No. 1. P. 3‒42.  

URL : https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillon-thibault/lucasmechanicseconomicgrowth.pdf 
162 Ehrlich I. and Lui F.T. Intergenerational trade, longevity, and economic growth..Journal of Political Economy.  

1991. No. 99. Р. 1029–1059. URL : https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/261788 
163 Perotti R. Income distribution, politics, and growth. American Economic Review (Papers and Proceedings). 

1992. No. 82. Р.311–316. 
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165 Hammond P., Rodríguez-Clare A. On Endogenizing Long-Run Growth. The Scandinavian Journal of 

Economics. 1993. Vol. 95, No. 4. 
166 Bencivenga V. & Smith B. Financial intermediation and endogenous growth. Review of Economic Studies 1991. 

No. 58. Р. 195–209.  
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Crown Business, 2012.  https://doi.org/10.1080/17550912.2012.718670 
168 Theories of Endogenous Regional Growth / Johansson B., Karlsson C., and Stough R.R., eds. Berlin: Springer, 

2001: 
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Автори Чинники 

Traber (2013)171  Інститути партисипативності 

Stiglitz (2002)172  Інститути демократії 

Blaug (1990) («радикальна економіка»)173  Вплив розподілу ринкової влади на розподіл 

продукту праці 

Eggertson (1994)174  Структура прав власності – крива 

соціальних можливостей 

Clarida & Findlay (1991)175  Публічний порядок 

Джерело: складено автором. 

Інституційні чинники екзогенної залежності розвитку економіки 

України 

Проблеми обмеженості застосування теорій ендогенного зростання 

в Україні 

Розглянуті теоретичні підходи до різних вимірів ендогенності 

економічного розвитку створюють важливу базу для обґрунтування засад 

побудови ендогенної моделі розвитку економіки України. Між тим слід 

зважати на певну обмеженість у застосуванні таких теорій. 

По-перше, вони, як правило, спираються на припущення про 

наявність досконалої (чи близької до досконалості) інституційної системи, 

яка врегульовує використання усього ресурсного потенціалу, представленого 

у суспільстві, на основі легальних усталених інститутів. Між тим Україна 

досить далека від інституційної досконалості, характеризується 

інституційною нестабільністю (інституційною кризою) та диспропорційністю 

між структурою національного економічного потенціалу та національною 

інституційною системою. 
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По-друге, в представлених теоретичних підходах припускається, що 

єдино можливими напрямами підвищення продуктивності факторів 

виробництва є інвестування в їх інноваційне оновлення. Проте в Україні 

існують й інші резерви такого підвищення, зокрема – підвищення 

завантаженості недозавантажених виробничих потужностей, зниження 

непродуктивних витрат, поліпшення організації виробництва тощо, не 

кажучи вже про здобуття асиметричних преференцій у тарифах, 

оподаткуванні та ін. Це дестимулює інноваційну поведінку. 

По-третє, суттєвим є вплив ефекту масштабу, який часто не дає 

можливості отримувати належну віддачу від інвестицій в інновації через 

несприйнятливість до інновацій економічного та суспільного середовища. 

По-четверте, підходи до ендогенності розвитку наразі потребують 

уточнення у глобальному вимірі через зрушення, які відбуваються на 

сучасному етапі глобалізації та у контексті поширення мережевості 

економіки. Інституційні зміни, які відбуваються, можуть вносити корективи 

у мотивації та відчутно видозмінюють власне способи комбінації і сам набір 

факторів виробництва. Сучасні технологічні та організаційні зрушення 

призводять до витіснення людського капіталу безпосередньо зі сфери 

виробництва. Відтак екстерналії для національної економіки від зростання 

віддачі людського капіталу нівелюються різким падінням інклюзивності 

виробничого процесу, що, за інших рівних умов, є потужним важелем 

екзогенізації економічного розвитку. 

Засобом прискорення національного економічного та соціального 

розвитку має стати його цілеспрямована ендогенізація, що полягатиме у 

створенні інституційних умов для здійснення економічним суб’єктом вибору 

на користь пріоритетного задіяння складових національного економічного 

потенціалу. 

Обраний державою шлях розвитку національної економіки має бути 

підтриманий та зміцнений економічними суб’єктами шляхом формування 

відповідного мотиваційного механізму, який виражається у певних 
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формальних інститутах. Роль держави, таким чином, не обмежується 

питаннями дизайну певної ринкової інституційної основи, а передбачає 

створення інститутів, які реалізують мотиваційний механізм, що дозволяє 

реалізувати необхідні структурні зміни в рамках національної економіки176. 

Водночас реалізація такої політики відбуватиметься в умовах 

високого тиску з боку інших суб’єктів інституційних впливів, якими є інші 

країни (економічна агресія), транснаціональні корпорації (конкуренція за 

ресурси чи ринки), громадянські спільноти (інтернаціоналізація інститутів) 

чи міжнародні організації (нав’язування імпорту інститутів). 

Важливими є методологічні підходи Acemoglu and Robinson177. Вони 

доводять, що безпосереднє реформування специфічних економічних 

інститутів (наприклад, режиму торгівлі) може бути недостатнім і навіть 

давати зворотний ефект. Причина – в тому, що існують багато різних шляхів 

та численні інструменти, щоб досягати конкретних цілей. Прибравши 

окремий інструмент та не змінивши баланс влади у суспільстві, можливо 

лише замінити один інструмент іншим. Тому часто продуктивнішим є 

зосередитись на розумінні та реформуванні сил, які залишають на місці 

«погані» інститути178– тобто виявити об’єктивні чинники генези та існування 

«інституційної пастки». 

Характерно, що Acemoglu and Robinson179 доводять, що у певних 

випадках політична централізація (замість децентралізації) може бути 

необхідна, щоб створити інклюзивні економічні інститути. Тому що 

політична влада при децентралізації є широко розподіленою, й немає органу, 

який може контролювати та накладати санкції. 
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Структурна ригідність національної економіки як чинник 

формування інституційної «пастки» екзогенності 

Процеси економічної глобалізації, які набули особливого прискорення 

у 90-ті роки ХХ ст., зумовили різку інтернаціоналізацію чинників 

економічної динаміки. Розширення спектра джерел вартості та рекомбінація 

ресурсної забезпеченості національних економік в умовах сучасних 

технологічних зрушень обумовили рухливість позицій економічних суб’єктів 

у глобальних ланцюгах вартості та поділі праці. Відтак значна частка рушіїв, 

які впливають як на темпи економічного зростання, так і на основні 

макроекономічні показники національних економік, набули екзогенного для 

цих економік характеру, що особливо відчутно для малих відкритих 

економік, до яких належить і Україна. 

Характерним наслідком функціонування малих відкритих економік в 

умовах економічної глобалізації є нав’язування їм секторальної структури, 

сформованої на основі критеріїв глобальної конкуренції. Внаслідок 

першочергового доступу до ліквідних ресурсів галузей – «лідерів», 

пригнічення чи й повного блокування розвитку низки інших секторів 

відбувається деформація та фрагментація залучення національного 

ресурсного потенціалу. 

Старт потужних структурних деформацій в Україні варто відносити 

до періоду різких інституційних змін, які відбувалися в ході розгортання 

економічної лібералізації першої половини 90-х років ХХ ст. Цьому періоду 

було властиве випереджаюче перетворення на ліберальних засадах інститутів 

перерозподілу – лібералізація ціноутворення, впровадження приватного 

підприємництва, лібералізація зовнішньої торгівлі тощо. Між тим 

формування інститутів забезпечення структурної мобільності економіки 

(такими є інститути інвестиційного фінансування, національна інноваційна 

система, інститути протидії ризикам, інститути бізнес-стратегування та ін.), 

як значно складніший процес, забезпечено не було. Наслідками стали втрата 

структурної адаптивності національної економіки, накопичення надлишкової 
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структурної інертності, а відтак – відставання структурних зрушень 

економіки від інституційних змін. 

Розходження у швидкостях та векторах інституційних та структурних 

змін створило сприятливу можливість для формування перехідної ренти ‒  

доходу, що виникає у приватному господарстві унаслідок нерівноваги після 

лібералізаційних реформ180. Джерелом перехідної ренти є продукт, який 

виробляється ресурсами національної економіки, проте через наявну 

інституційну недостатність не охоплюється діючими інститутами 

перерозподілу, а отже – «приватизується» суб’єктами, які можуть 

демонструвати опортуністичну поведінку, користуючись асиметрією 

розподілу економічної влади, що, за Коузом, надає їм можливість 

деформувати на свою користь розподіл факторних результатів181. Формується 

розгалужена тіньова економіка, яка, по суті, компенсує для суспільства 

структурну інертність національної економічної системи, вмотивовуючи за 

рахунок перехідної ренти використання факторів виробництва, що 

«випадають» зі сфери регулювання «офіційних» інститутів. 

Через фрагментованість розподілу інвестицій в основний капітал – як 

наслідку фрагментованості розподілу доходів та пригнічення чинників 

внутрішнього попиту створюються передумови для неефективного 

використання (або невикористання) частини національного економічного 

потенціалу. Це знижує динаміку економічного зростання порівняно з 

потенційною, сповільнює формування національного багатства, знижує 

доходи економічних суб’єктів та рівень життя населення. 

Обмеженість внутрішньої спроможності економіки до інвестування у 

структурні зміни відповідно до змін внутрішнього і зовнішнього попиту, 

затяжна інституційна дисфункціональність та, як наслідок, брак 

адаптивності, обумовили ригідність структури економіки та наростання 

                                                      
180 Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. Экономика и мат. методы / 

ЦЭМИ. 1999, апрель. Vol. 35(2). URL : http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/files/ep99001.pdf 
181 Coase, R.H. The Firme, the Market and the Law. Chicago-London: The University of Chicago Press, 1988. 



99 

ризиків поступової втрати її ефективності й конкурентоспроможності в 

умовах зростання внутрішніх та зовнішніх викликів. 

Структурна ригідність національної економіки, пов’язана з 

відставанням у розвитку інститутів структурної адаптації, послаблює 

мультиплікуючі впливи зростання сукупного попиту як основного 

ендогенного чинника та відіграє ключову роль в екзогенізації розвитку 

національної економіки. 

Для збереження темпу зростання країна має утримувати високу 

динаміку експорту в рамках заданої структури – це фрагментує вплив 

чинників економічного зростання. Нерідко інші сектори стають «жертвами» 

антиінфляційної, валютно-курсової чи фіскальної стабілізації. Економіка стає 

перетворюється на заручницю коливань кон’юнктури зовнішніх ринків, 

причому падіння зовнішнього попиту веде до консервації виробництв, або й 

відпливу капіталів з країни. Значна частка населення та економічних 

суб’єктів виявляється виключеною з розподілу доходів від функціонування 

«секторів-лідерів», динаміка яких визначається екзогенними чинниками – 

формується неінклюзивність економічної моделі. 

Збереження сприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури на 

традиційних для України ринках на початку 2000-х років спонукало до 

пошуку шляхів збереження прибутковості виробництва без структурної 

модернізації. Ці шляхи було знайдено у вигляді отримання 

експортоорієнтованими секторами додаткових преференцій у ціновій, 

тарифній, податковій та інших сферах. На цьому підґрунті 2000-х відбулося 

зрощення великого бізнесу з владою та становлення економічного 

олігархату. 

Необхідність компенсації втрати ефективності економіки через 

структурну негнучкість та отримання ресурсної ренти в структурно ригідній 

економіці створює потребу у формуванні політичного капіталу як 

специфічного різновиду соціального капіталу, який створив основу для 

розвитку альтернативної державній – «олігархічної» ієрархії відносин в 
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національній економіці. Саме в цей час В. Предборський (2005) діагностує 

монополізацію в Україні «елітною економікою» політичних, 

адміністративних та економічних функцій держави. 

Політичний капітал дає його власникам можливість отримувати 

прибуток шляхом заниження доходів контрагентів та перерозподілу їх 

частини на власну користь. При цьому основною конкурентною перевагою 

стає економічна влада у вигляді ринкової монополії, сили грошей, політико-

адміністративного впливу, кримінального «авторитету»182, що дає 

можливість здійснювати такий перерозподіл доходів. Такий спосіб 

отримання прибутку виявляється порівняно ефективнішим, ніж освоєння 

нових технологій. Відповідно, створюються посилені стимули до 

інвестування у владу, знижуються стимули до інвестицій в інновації183. 

Становлення олігархічних ієрархій логічно продовжує процес 

загальної дисфункції інституційного середовища. Як доведено, природна для 

інституційної кризи дисфункція механізмів зв’язку суб’єктів економіки із 

контурами інтересів суспільства веде до того, що «елітний сектор» економіки 

стає потужним чинником тінізації184. Відтак для досягнення недоступної в 

умовах посилення інституційної кризи передбачуваності взаємних дій значна 

частина взаємовідносин бізнесу з державою перемістилась у соціальний 

простір, центральне місце в якому посіли неформальні корупційні зв’язки на 

вищому рівні, живлення яких потребує і водночас генерує потужні тіньові 

фінансові потоки. Відповідно тінізація з компенсатора управлінської 

неефективності та інституційної недостатності починає перетворюватися на 

самостійний чинник деформації національної економічної структури. 

Модифікуються інституційні відносини в тіньовому секторі господарювання, 

набувають поширення різні форми як «захоплення держави» – тобто 

встановлення бізнесовими структурами на вищих рівнях влади тіньового 
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184 Предборський В.А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та 

методології: монографія. Київ: Кондор, 2005. 384 с. 
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контролю за прийняттям рішень на користь свого бізнесу, так і «захоплення 

бізнесу» – тобто набуття представниками органів влади різних рівнів 

тіньового контролю над бізнесом з метою отримання колективної або 

індивідуальної ренти (хабара, «відкату» чи іншої форми участі у прибутках). 

Як наслідок існування інституційної пастки, виникає опортуністична 

поведінка. Вона інституціалізує екзогенність моделі економічного розвитку, 

розмиває вигоди ринкової моделі економічної організації. Створюються 

передумови до побудови усталених ієрархічних відносин, які становлять 

базис для розбудови «олігархічного» устрою національної економіки. 

Транслюючи екзогенні впливи для національної економічної політики, така 

модель знижує дієвість останньої та обумовлює неспроможність до 

управління структурними змінами. Де-факто утворюється «пастка 

екзогенності», в якій структурна недовершеність економіки закріплена 

відповідною інституційною системою. 

Щодо чинників, які сприяють перетворенню інституційного 

плюралізму на інституційну усталеність, слушними та продуктивними 

видаються підходи російських дослідників, які чи не найповніше зіткнулися з 

феноменом інституційної ригідизації (хоча, на відміну від українського 

«сценарію», в Росії проблема інституційної недостатності розв’язувалася 

головним чином не через тінізацію, а шляхом одержавлення економіки). 

Інституційне усталення російські дослідники пов’язують з дією 

макроекономічних чинників. Зокрема, О. Сухарєв185 розглядає монетарний 

вимір інститутотворення. На його думку, створення нових інститутів 

розширює сферу грошового обігу, а отже, має відповідним чином 

відбиватися в обсягах та структурі грошової пропозиції. Натомість він 

доводить, якщо економічна політика провокує створення нових інститутів, 

проте водночас скорочує грошову масу в економіці чи гальмує швидкість 

обороту грошей, брак фінансового забезпечення для ефективної роботи 

                                                      
185 Сухарев О.С. Теория дисфункции институтов и экономических систем. Журнал экономической теории. 

2014. № 1. C. 27‒40.  



102 

новоутворених, а також «старих» інститутів призводить до деградації 

(«схлопування») їх якісних параметрів. Відтак інституційне удосконалення, 

що розширює простір для грошового обігу, не може збігатися в часі з 

рестриктивною монетарною політикою, а нові інститути не повинні 

завдавати шкоди монетарному забезпеченню «старіших» форм економічної 

організації, оскільки кожен з інститутів має певний «монетарний діапазон», у 

межах якого він зберігає ефективність та за межі якого не повинен 

виходити186. 

У разі виходу з «монетарного діапазону» виникає ситуація 

інституційної макродисфункції, що трактується як такий динамічний стан 

господарської системи, за якого основні параметри інститутів цієї системи 

потерпають від втрати якості, або/та кількісного скорочення. Причому 

поєднання зниження функціональної ефективності низки інститутів 

самопідсилюється й часткові інституційні зміни вже не спроможні подолати 

загальної дисфункції187. 

Неважко помітити, що інститути забезпечення структурної 

мобільності, що передбачають ускладнення фінансових інструментів та 

механізмів і мають за рахунок цього зменшувати швидкість обігу грошей, 

потерпають від монетарної депривації чи не найсильніше. Політика жорстких 

монетарних рестрикцій та фіскального стиснення, що проводилася в Україні 

так само, як і в Росії у середині та другій половині 90-х років ХХ ст., коли 

пріоритети макроекономічної стабілізації здобули безумовну першість перед 

завданнями продовження структурних та інституційних перетворень, 

практично зняла з порядку денного формування таких інститутів, що 

призвело до консервації інституційної недостатності. 

Зняття з порядку денного становлення інститутів забезпечення 

структурної мобільності перетворило ситуацію інституційної 

                                                      
186 Sukharev O.S. Institutional Theory of Economic Growth: Problem of Macrodisfunction and Monetary Range. 

2005. URL : http:// www.boeckler.de/pdf/v_2005_10_28_sukharev.pdf 
187 Сухарев О.С. Теория дисфункции институтов и экономических систем. Журнал экономической теории. 

2014. № 1. C. 27‒40.  
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дисфункціональності в Україні на довготривалу. Дисфункціональні інститути 

обумовили усталеність стану неадекватності інституційної системи структурі 

економіці, а отже – можливості отримання перехідної ренти. Така 

інституційна дисфункція утворює стан локальної інституційної рівноваги, 

яка досягається завдяки тому, що трансакційні витрати, які несуть суб’єкти, 

компенсуються можливістю отримання перехідної ренти, хоча самі по собі 

витрати можуть перевищувати альтернативні витрати у разі функціонування 

в рамках іншої моделі. Натомість рух системи до іншого стану інституційної 

рівноваги призвів би до поглинання перехідної ренти трансформаційними 

витратами – що й складає природу «інституційної пастки»188. 

Специфічність чинників конкурентоспроможності для усталених 

дисфункціональних інститутів констатує О. Сухарєв, зазначаючи, що в 

довгостроковому періоді ефективність інституту визначається вже не лише 

співвідношенням трансакційних та трансформаційних витрат, а й рівнем 

функціональності інституційної системи (що математично обчислюється 

числом функцій, які ця інституційна система спроможна виконувати для 

такого рівня витрат)189. 

Неінклюзивність екзогенної моделі закладає засади поглиблення 

інституційної кризи, що призводить до розмивання інституційного 

середовища як генератора ендогенного розвитку (зокрема – мережевої 

взаємодії). Через включеність значних мас у ригідні ієрархії за відсутності 

альтернативних мереж формується резистентність до реформ. 

Як визначає В. Дементьєв190, на цій основі у перехідній економіці 

виникають «провали мотивації», які набувають таких форм: 

– деформації джерел отримання доходів – використання владної 

позиції на підприємстві для отримання доходу рентним шляхом – це означає, 

                                                      
188 Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. Экономика и мат. методы / 

ЦЭМИ. 1999, апрель. Vol. 35(2). URL : http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/files/ep99001.pdf 
189 Сухарев О.С. Теория дисфункции институтов и экономических систем. Журнал экономической теории. 

2014. № 1. С. 27‒40.  
190 Дементьев В.В. Институты, поведение, власть / Донецкий национальный технический университет. 

Донецк: ДонНТУ, 2012. URL : http://institutional.narod.ru/dementiev/dementiev2012.pdf 
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що джерелом доходу стає не зростання факторної продуктивності – а рента, 

що отримується за рахунок перерозподілу; 

– деформації форм отримання доходів – шляхом «захоплення» ренти 

на основі контролю над товарними та фінансовими потоками підприємства; 

– деформації уподобань щодо форм багатства – мотивація до 

максимізації індивідуального багатства не спонукає до максимізації вартості 

активів цього ж власника; 

– уподобання нелегальності через першість чинників індивідуальної 

економічної влади над інституційними регуляціями легального економічного 

середовища.  

Ці «провали» фіксують діючу неінклюзивну екзогенно орієнтовану 

тінізовану модель економічного розвитку. 

 

Екзогенізація розвитку національної економіки України як 

інституційна «пастка» та шляхи її подолання 

У період після глобальної економічної кризи 2008–2009 рр. значні 

структурні зміни, які відбулися внаслідок цієї кризи в глобальній економіці, 

прискорення розвитку Індустрії 4.0 як рушія післякризового відновлення та 

затяжна депресія на традиційних ресурсних ринках сформували конкурентні 

виклики для української економіки, відповідь на які в умовах відсутності 

інститутів структурної адаптації була неможливою. Докризового рівня 

експорту досягнуто не було, до того ж Російською Федерацією було 

розгорнуто політику витиснення українських товарів з російських ринків. 

Неможливість реалізації здобутої олігархічними об’єднаннями економічної 

влади шляхом отримання політичної ренти у зовнішньоекономічних 

відносинах обумовило їх звернення до монополізації отримання перехідної 

ренти всередині країни шляхом змикання олігархічних ієрархій з 

децентралізованими доти елементами тіньової економіки. Відбулася 

фактична міграція до тіньової економіки та корупції, що пронизали 

практично усі сфери соціально-економічної системи, частини функцій 
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органів державного управління (у т.ч. «законодавчої», «виконавчої» та 

«судової»), інституціалізованих у вигляді певних корупційно-кримінальних 

ієрархій. Завершенням подібних спроб стало руйнування інституційної 

системи в ході кризи 2014 року. 

Наразі в Україні створюються помірно сприятливі макроекономічні 

передумови для продовження тенденцій економічного зростання, 

започаткованих у 2016–2017 рр. як ендогенного (обумовленого процесами в 

національній економіці), так і екзогенного (обумовленого змінами глобальної 

кон’юнктури) походження. Між тим чутливість економіки до цих передумов 

є вельми обмеженою насамперед через значну глибину інституційної кризи. 

Остання пошкоджує мотиваційні ланцюжки, на основі яких будується 

стратегічно орієнтована поведінка суб’єктів господарювання, а отже, в цій 

поведінці переважає ситуативна мотивація, не орієнтована на формування 

стійкої мережевої взаємодії, яка й є у сучасних економіках головним 

джерелом синергетичного ефекту впливу малопотужних чинників 

економічної активності на економічне зростання. 

Унаслідок демотивованої мережевості в інституційній конкуренції 

продовжують перемагати усталені ієрархічні відносини, що характеризують 

«олігархічний» устрій національної економіки. Це фрагментує вплив 

чинників економічного зростання, посилює ризики неінклюзивності, 

пригнічує ендогенні чинники економічного розвитку. 

Отже, екзогенній моделі економічного розвитку притаманні: 

неінтегральність неінклюзивність, неоптимальність, волатильність, 

структурна ригідність, некерованість, пасивність щодо чинників змін. 

Необхідною відповіддю на ризики фрагментації малої відкритої 

економіки є заохочення ендогенізації розвитку на основі максимального 

використання національного економічного потенціалу та рушіїв 

економічного зростання, що генеруються іманентними національній 

економічній системі чинниками. 
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Безперечно, в умовах глобалізації не може існувати ідеального 

ендогенного розвитку, тобто відсутності залежності від впливу екзогенних 

для певної економічної системи чинників. Очевидно, має йтися про 

переважання ендогенних чинників над екзогенними, для чого слід 

визначитися із системними механізмами ендогенності. 

Формування характеристик ендогенності включатиме інвестиційну 

(інноваційну) політику (інновації як реакція на конкурентні виклики), 

політику розвитку людського капіталу (підвищення якості робочої сили) та 

інституційні перетворення, які забезпечують збільшення капіталізації 

національного економічного потенціалу шляхом уточнення функціональних 

ролей економічних суб’єктів та оптимізації їхньої взаємодії, насамперед – на 

засадах сприяння розвитку підприємництва.  

Подолання в інституційній конкуренції тінізаційної моделі 

ускладнюється наявністю додаткового компенсатора трансакційних витрат у 

вигляді перехідної ренти. Отже, інституційні зміни насамперед мають 

концентруватися на зміцненні інституційного забезпечення структурної 

адаптації економіки, що має, з одного боку, згортати можливості отримання 

перехідної ренти, з іншого – створювати умови для конвертації втраченої 

економічними суб’єктами опортуністичної перехідної ренти у справедливо 

розподілений легальний факторний дохід. 

Засобом прискорення національного економічного та соціального 

розвитку має стати цілеспрямована ендогенізація, що полягає у посиленні 

прямого впливу національної інституційної системи на здійснення 

економічним суб’єктом вибору на користь пріоритетного задіяння складових 

національного економічного потенціалу191. 

Здійснення таким суб’єктом раціонального вибору в рамках дилем 

«імпорт/вітчизняні ресурси», «інвестиції/вивезення капіталу», «продуктивна 

праця/трудова міграція» тощо відбувається в ході інституційної конкуренції.  
                                                      
191 З нашої точки зору, ендогенний розвиток можна визначити як розвиток на основі максимального 

використання національного економічного потенціалу та рушіїв економічного зростання, що генеруються 

іманентними національній економічній системі чинниками та можуть слугувати об’єктом стимулювання 

засобами державної політики. 
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У «стандартній» економіці перемогу в такій конкуренції здобуває модель 

поведінки, що дозволяє максимізувати вигоди (в т.ч. генеровані соціальним 

капіталом) та мінімізувати трансакційні витрати. В умовах України 

сформованість інституційних пасток змушує брати до уваги також 

співвідношення трансакційних витрат із витратами інституційної 

трансформації. 

Вихід із «інституційної пастки» потребує цілеспрямованої системної 

зміни цілого комплексу інститутів, що може бути предметом лише 

стратегічного впливу. Іншими словами, стратегія ендогенізації як 

інституційна система має здобути перемогу в конкуренції з екзогенною 

моделлю відносин у забезпеченні оптимальних умов відтворення 

економічних суб’єктів. Застосовуючи поняття «трансформаційні витрати» як 

витрати зміни моделі інституційних відносин (витрати інституційної 

трансформації), В. Полтерович встановлює, що «агенти оберуть перехід до 

ефективної норми, якщо сума відповідних їй приведених трансакційних 

витрат та трансформаційних витрат переходу виявиться меншою за 

приведені трансакційні витрати функціонування в рамках діючої 

неефективної норми»192. 

Раціональність вибору суб’єкта в умовах інституційної конкуренції 

залежить від повноти отримання ним як вигод, так і витрат, що 

обумовлюється його коректним позиціонуванням в національній 

інституційній системі щодо доступних ресурсів відтворення. В умовах 

сучасних технологічних змін відбувається зміна значущості ресурсів, які 

залучаються до відтворювальних процесів. Відтак відбувається рекомбінація 

ресурсної забезпеченості національних економік. Такі зміни, у свою чергу, 

ініціюють зрушення в інституційній системі, що позиціонує економічних 

суб’єктів по відношенню до новітніх факторів їхнього відтворення. 

Зазначені зміни суттєво модифікують об’єкт і предмет впливу 

економічної політики держави, вимагаючи перебудови її підходів та 
                                                      
192 Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. Экономика и мат. методы / 

ЦЭМИ. 1999, апрель. Vol. 35(2). С. 8. URL : http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/files/ep99001.pdf 
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інструментів. Традиційні інструменти впливу, притаманні моделі ієрархічних 

відносин – відсоткова ставка, валютний курс, грошова пропозиція, бюджетні 

видатки, рівень оподаткування тощо, – за цих умов втрачають ефективність. 

Для збереження (відновлення) ефективності економічної політики держави 

має відбуватися оптимізація її впливу на компоненти, які є суттєвими для 

відтворювальних процесів економічних суб’єктів193. Тому в умовах 

інституційних зрушень акцент має бути зроблено на уточненні 

функціональної визначеності (реідентифікації) суб’єктів господарювання в 

рамках національної економічної системи, що дозволить їм оптимально 

скористатися наявним ресурсним потенціалом. 

Як зазначалося вище, ендогенність зростання визначається 

можливостями впливу на продуктивність основного капіталу та людського 

капіталу країни. Інституційна реідентифікація надає змогу підвищити 

капіталізацію цих складових за рахунок інтеграції інституційних чинників 

продуктивності, а також здійснити капіталізацію раніше некапіталізованого 

потенціалу. 

Відтак політика сприяння ендогенізації включає такі складові. 

По-перше, інвестиційну та інноваційну політику, насамперед 

фінансовий інструментарій їх реалізації, що встановлює інституційні 

механізми інвестиційного спрямування фінансового ресурсу, який 

формується в національній економіці. 

По-друге, сприяння розвитку підприємництва як  засобу підвищення 

капіталізації національного економічного потенціалу на засадах оптимізації 

його використання, а також головного механізму інклюзивності 

економічного розвитку. 

По-третє, політику розвитку людського капіталу, що сприяє 

усталенню довгострокового тренду зростання його продуктивності, а також 

становить підґрунтя для нарощування мережевої взаємодії. 

                                                      
193 Жаліло Я. Еволюція чинників дієвості економічної політики держави та інституційна криза в Україні. 

Економічна теорія. 2015. № 2. С. 5‒18. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2015_2_2 
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По-четверте, сприяння поширенню комунікацій у напрямі 

формування мережевості як нової якості. Йдеться про забезпечення якісного 

середовища комунікації: запобігання опортуністичній поведінці (порушенню 

норм законодавства, принципів конкуренції, інформаційної прозорості тощо), 

сприяння інституційній самоорганізації, інклюзивності формування 

державної політики, продуктивності соціального капіталу, що розвивається,  

розбудові мережевих взаємовідносин.  

По-п’яте, децентралізація процесів виявлення та залучення до 

економічного обігу наявних та потенційних ресурсів економічного розвитку 

на основі формування оптимального для розвитку інституційного 

середовища на локальному рівні на засадах розбудови спроможності 

територіальних та регіональних громад, досягнення синергетичного ефекту 

від міжрегіональної співпраці та відкритості національної економіки. 

 

Теоретичні підходи до формування засад ендогенізації розвитку у 

транзитивній економіці 

Теоретиками ендогенного зростання проблему ендогенності 

формалізовано через дію закону спадної віддачі основного капіталу. Остання 

мотивує до пошуку шляхів зниження вартості ресурсів, що вирішується на 

засадах інтернаціоналізації капіталу, отже – екзогенізації розвитку 

економіки. Між тим D. Romer194 доводить, що спадна віддача від основного 

капіталу може долатися шляхом збільшення інвестицій у людський капітал 

та зростання віддачі від нього. 

Проте класичні моделі ендогенного зростання не враховують, що 

сучасні технологічні та організаційні зрушення призводять до витіснення 

людського капіталу безпосередньо зі сфери виробництва. Відтак 

синергетичний ефект для національної економіки від зростання віддачі 

людського капіталу нівелюється різким падінням інклюзивності виробничого 

процесу. 

                                                      
194 Romer D. Endogenous Growth. Advanced Macroeconomics. Fourth ed. New York: McGraw-Hill, 2011. 
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У масштабах національної економіки втрата перерозподілу частини 

продукту на користь кінцевого споживача знижує його платоспроможність та 

звужує ринки, що містить ризики для безперервності суспільного 

відтворення і знову мотивує до екзогенізації, уже на етапі реалізації готового 

продукту. 

Подолання цієї суперечності та відновлення трендів ендогенності 

відбувається на основі зміни ролі людського капіталу у створенні 

вартості на основі поширення мережевого споживання. 

В умовах сучасних технологічних змін, які відбуваються на основі 

впровадження інформаційних технологій, різко зростає частка вартості, що 

створюється інформацією як рівноправним фактором виробництва. Для 

розподілу доходу, отриманого від застосування цього ресурсу, має 

здійснюватися виключно інституційне регулювання володіння ним. Проте 

таке володіння слабко контрольоване, навіть в інституційно досконалих 

суспільствах. Саме поширення комунікацій (тобто розвиток проявів 

мережевості) різко прискорює втрату інформацією властивостей рідкісності. 

Як наслідок, у мережевій економіці інформація – як ресурс виробництва – 

виявляється малопродуктивною у розподілі доходу, не гарантуючи її 

інституційно визначеному власнику доходу від її продуктивного 

застосування. 

Таким чином, виникає потреба у появі нового регулятора розподілу 

доходу, який мав би компенсувати втрачене та зберегти в інформаційно-

мережевій економіці мотивацію до розвитку. Поява такого регулятора стала 

можливою завдяки зміні ролі людини у процесі виробництва, а отже – і 

сутності продуктивного задіяння та відтворення людського капіталу. У 

сучасних технологічних процесах фізичні характеристики людини (та їх 

відтворення) переміщуються на задній план, і навіть кваліфікаційні 

компетенції не мають визначальної цінності (за винятком досить вузьких 

професійних спільнот). Першості набувають універсальні властивості – 

адаптивність, комунікаційні здібності, індивідуальні мотивації. Тому значної 
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ваги у відтворенні людського капіталу набуває відтворення інституційно 

обумовленої ідентичності людини по відношенню до певної соціальної 

спільноти, що забезпечує її мотивації до продуктивної діяльності та до 

споживання. Оскільки суспільство постійно змінюється і йому притаманна 

висока структурна мобільність, відтворення відповідних характеристик 

людини має відбуватися системно і практично безперервно у рамках 

відповідних соціальних мереж. 

Реалізація інституційними чинниками їхньої ролі у створенні вартості 

уможливлюється за їх безпосереднього включення у відтворювальні процеси.  

Для детермінування цього включення доречним є застосування терміна 

«соціальний капітал», який трактується як сукупність норм, правил та 

організацій, що дають соціальним групам і суспільству можливість 

організовувати своїх членів для вирішення спільних завдань, – тобто де-

факто є синонімом поняття «інституційна система». Термін «капітал» надає 

можливість наголосити на тому, що в сучасній економіці інституційні 

складові набули реальної продуктивності та стали вагомими чинниками 

створення вартості. Іншими словами, внаслідок сучасних зрушень в 

організаційно-економічних відносинах інституційне середовище 

перетворилось на соціальний капітал. 

Мережі формують спосіб відтворення соціальної людини, а значить – 

спосіб її споживання, в межах якого відтворюються не лише її фізичні та 

кваліфікаційні характеристики, а й її соціально-мережева ідентичність. 

Формується мережева модель споживання, що відрізняється формуванням 

специфічних систем благ, цінність споживання яких повною мірою 

виявляється лише через мережеві зв’язки. Поширюється частка на ринку  

товарів, ціни яких визначаються не собівартістю виробництва та фізичними 

потребами споживання, а інституційно обумовленою цінністю (цю цінність 

можуть утворювати вплив реклами, мода, можливість отримання у процесі 

користування доступу до певних спільнот тощо), що веде до відриву 
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динаміки цін від вартісних пропорцій195. При цьому розширення мереж 

споживання прямо корелює з прибутковістю виробництва196. Становлення та 

ускладнення соціального капіталу є тим механізмом, який формує 

взаємозв’язки та поведінку, що народжують нові виміри інституційно 

обумовленої цінності. Як зазначає Дж. Ходжсон197, «одна з ключових 

проблем – формування гнучких та відкритих інститутів, за посередництва 

яких людські потреби можна… перетворити на зрозумілі, оцінити та 

впорядкувати за ступенем пріоритетності». 

В умовах мережевого споживання його диференціація відбувається 

переважно вже не шляхом вартісних обмежень доступу (ціна товару), а 

впливом на ідентичність (приналежність до певних спільнот) особи. 

Відповідно, диференціація розподілу доходу від задіяння факторів 

виробництва відбувається на основі інституційно обумовленої диференціації 

доступу до складових сукупного продукту у процесі його споживання. У 

свою чергу додаткова складова новоутвореної вартості, що стає доступною 

споживачам саме внаслідок входження до певних соціальних мереж, і є тим 

механізмом, який перетворює інституційні умови споживання на 

повночинний соціальний капітал. Самоідентифікація є найкращим 

обмежувачем чи «перепусткою» для доступу до певної мережі споживання, 

що відтак набуває властивостей, сприятливих для генерування соціальним 

капіталом належного прибутку виробникам відповідних мережевих товарів. 

Таким чином ці виробники отримують мотивацію до інвестицій у соціальний 

капітал, результатом яких є формування спільнот споживачів на основі 

набуття їхніми членами певних властивостей: надання необхідних навичок 

користування, поширення інформації про вигоди участі у спільнотах 

споживачів, спрощення процедур споживання, брендинг, розширення мережі 

післяпродажного обслуговування тощо. Усталення мережевої моделі 

                                                      
195 Гальчинський А.С. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань. Київ: 

Либідь, 2013. 472 с. 
196 Гриценко А., Песоцька Є. Формування інформаційно-мережевої економіки. Економічна теорія, 2013. № 

1. С. 5–19. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_1_2 
197 Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной 

экономической теории. Москва: Дело, 2003. С. 359. 
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споживання завершує становлення цілісної інформаційно-мережевої 

економіки, ознакою чого є те, що в останнє десятиліття ознак мережевих 

стали масово набувати товари традиційного матеріального споживання. 

Виникаючи між суб’єктами національної економічної системи, 

інституційні відносини локалізують створену завдяки їх впливу вартість 

у рамках цієї системи, підвищуючи рівень ендогенності економічного 

розвитку. Відтак відбувається «спонтанна ендогенізація» економічного 

розвитку. Це створює потенційні можливості цілеспрямованого посилення 

ендогенності на основі підвищення інституційної досконалості та 

формування соціального капіталу з відповідним факторним доходом. 

Мережеві відносини, які приходять на заміну традиційним ієрархіям, є 

оптимальною сучасною формою існування соціального капіталу. Власне 

формування продуктивності інституційних чинників створення вартості 

стало можливим саме внаслідок трансформації соціального капіталу в 

мережеві форми. Мережевість розширює креативну здатність соціального 

капіталу, посилюючи «спонтанну» ендогенність. Водночас мережеві 

комунікації впливають і на сумарну продуктивність фізичного капіталу – 

тією мірою, в якій вони транслюють позитивний ефект від його відтворення 

на комплементарні види діяльності. Причому позитивний ефект є тим 

більшим, чим розгалуженіша мережа. За таких умов непрямий позитивний 

ефект для економіки та суспільства може бути отриманий від економічного 

зростання навіть у разі слабкої диверсифікованості економіки. Наприклад, 

якщо економічне зростання відбувається на основі експлуатації національних 

ресурсів іноземним капіталом із наступним вивезенням прибутку. Тобто 

мережевість за своєю суттю є компенсатором неінклюзивності та 

екзогенності моделі економічного розвитку. 

Разом з «мікроефектом» у вигляді впливу на продуктивність 

людського капіталу соціальний капітал реалізує також «макроефект», 

значущий для спільноти загалом. Ще у 70-ті роки ХХ ст. J. Habermas198 

                                                      
198 Habermas J. Communication and the Evolution of Society. Boston: Beacon Press, 1979. 264 р. 
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трактував соціальну мережу як сукупність індивідів, які володіють 

розподіленим децентралізованим ресурсом, причому саме його 

розподіленість розглядалася як альтернатива та запобіжник ієрархізації, в 

якій ступінь доступу до ресурсу визначається наближеністю до його джерела. 

На відміну від ієрархій, горизонтальні зв’язки, засновані на взаємності, 

продукують постійний інформаційний обмін та формують довіру серед їх 

учасників199. 

Упровадження сучасних технологічних процесів та зміна 

структури суспільного виробництва зумовлюють те, що продуктивна 

реалізація людського капіталу дедалі меншою мірою вимагає 

безпосередньої участі у великих виробничих структурах, все частіше стає 

екстериторіальною (дистанційна робота), через уніфікацію професійних 

навичок працівник значно вільніший у виборі сектора економіки, у якому 

його людський капітал знаходить застосування. Отже, власник людського 

капіталу стає значно дієвішим стосовно прийняття рішень щодо свого 

продуктивного застосування, посилюється автономність, тобто здатність 

суб’єкта контролювати умови власного відтворення, відповідно 

послаблюються підстави для отримання економічної влади над ним. Це 

динамічно руйнує нерідко екзогенно орієнтовані ієрархічні моделі 

взаємовідносин між власниками факторів виробництва та замінює їх 

горизонтальними мережевими комунікаціями, що мають переважно 

ендогенну орієнтацію. 

Якість соціального капіталу визначає не лише поведінку економічних 

суб’єктів у взаємовідносинах між собою, а й їхню поведінкову реакцію на 

впливи від застосування інструментів державної політики. Вплив соціального 

капіталу у цьому сенсі може мати різноспрямований характер. З одного боку, 

рівень довіри до держави визначає ступінь поширеності опортуністичної 

поведінки економічних суб’єктів стосовно держави (уникнення 

                                                      
199 Sciavo-Campo S., Sundaram Pachampet S.A. To Serve and to Preserve: Improving Public Administration in a 

Competitive World. Manila: Asian Development Bank, 2001. 

URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28984/improving-public-administration.pdf 
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оподаткування, рентоорієнтована активність, ініціювання корупційних 

відносин тощо). З другого боку, наявність окремих соціальних мереж, 

належність до яких дозволяє економічному суб’єкту здійснювати 

опортуністичну поведінку (корупційні «схеми», «тіньова економіка», що 

становлять екстрактивний соціальний капітал), сегментує економіку та 

утворює інституційну пастку, яка перешкоджає досягненню державою 

належної ефективності у виконанні власних функцій, а отже – здобуттю 

необхідної довіри. 

P. Pinotti200 доводить, що вищий рівень загальної довіри в суспільстві 

обумовлює нижчий попит суспільства на державне регулювання економіки. 

Розвиваючи мережу взаємозв’язків поза межами економіко-правових 

категорій, соціальний капітал зменшує потребу в формальних інститутах 

управління, перебираючи на себе частину регуляторних та контрольних 

функцій201, що запроваджує додаткові стабілізатори розвитку суспільства. 

Утім зазначимо, що в разі неуспішності інституційного 

переформатування та виникнення нормативно-правової чи регуляторної 

недостатності соціальний капітал може розвиватися спонтанно, компенсуючи 

брак формальних інститутів та запроваджуючи «нетрадиційні» механізми 

досягнення передбачуваності дій членів спільноти як основи зниження 

трансакційних витрат. У разі нерозвиненої мережевості ця компенсація має 

лише локальну ефективність, у середньо- та довгостроковій перспективах 

утворюючи «пастку». Класичним прикладом є описане раніше поширення 

тіньової економіки та корупції як відповідь на втрату дієвості держави у 

забезпеченні дотримання необхідних норм та правил поведінки членів 

суспільства. Досягаючи визначеності позицій суб’єктів у соціальному 

просторі у короткостроковій перспективі, тінізація та корупція блокують 

                                                      
200 Pinotti P. Trust, Regulation and Market Failures / Bank of Italy. 2010. 

URL : https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2010-capitale-sociale-ist/Pinotti-

trustreg_workshop_sc2010.pdf 
201 Середа Ю.В. Роль соціального капіталу у формуванні ставлення до ринкової економіки в Україні.. 

Економіка і прогнозування. 2015. № 2. С. 72–89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2015_2_8 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econprog_2015_2_8
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модернізацію суспільства і, зокрема, – підвищення продуктивності 

людського капіталу202. 

Інший тип «пастки» – «пастка недовіри»203 – утворюється у разі 

надмірного державного регулювання. Зарегульованість відносин у 

суспільстві при дієвості держави як регулятора витісняє неформальні 

соціальні інститути та перешкоджає нагромадженню соціального капіталу. 

Брак мережевості призводить до закостеніння існуючих ієрархій, які 

неминуче втрачають ефективність щодо оптимальної алокації людського 

капіталу, а отже, як згадувалося вище, відбувається поступовий «дрейф» до 

екзогенно орієнтованої моделі розвитку. 

Як видно з наведеного вище, недостатній розвиток соціального 

капіталу в сучасних умовах може призводити до відчутних втрат у 

різних сферах: 

– закостеніння ієрархій та ризику становлення екзогенної олігархічної 

моделі як альтернативної мережевій; 

– недієвості політики реформ через відсутність довіри до держави; 

– розбалансування ринкових регуляторів та встановлення 

неефективної рівноваги на базі екстрактивних інститутів (насамперед 

тінізації економіки); 

– зниження продуктивності людського капіталу через демотивацію 

власників факторів виробництва до їх максимально ефективного 

використання; 

– втрати частини національного багатства, що могла би формуватися 

завдяки задіянню інституційних чинників ендогенного утворення вартості у 

споживанні. 

Аналіз статистичних та соціологічних даних, які характеризують 

окремі складові формування соціального капіталу в Україні, дає 

підстави для висновку про позитивний тренд у цій сфері. Поширення 
                                                      
202 Жаліло Я. Тіньова економіка як «інституційна пастка» на шляху економічної модернізації. Економічна 

теорія. 2018. № 2. С. 72–89.  
203 Aghion P., Algan Y., Cahuc P., Shleifer A. Regulation and Distrust. The Quarterly Journal of Economics. 

August 2010. 
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основ мережевої економіки сприяє впровадженню нових способів 

формування взаємозв’язків, які поступово «розмивають» архаїчні закриті 

спільноти, підвищують їхню адаптивність щодо змін глобального 

середовища, зростає ефективність інтеграції суспільства до глобальних 

суспільно-економічних процесів. 

Проте деформація «поля» довіри, з якого прогресуюче випадають 

офіційні інститути держави, відбивається на фрагментації соціального 

капіталу, що перешкоджає становленню інклюзії, є сприятливішим для 

збереження (та утворення нових) закритих спільнот. Ця тенденція 

поширюється і на формування нових інститутів у процесі реформування 

суспільства: у вигляді олігархізації процесів приватизації, монополізації 

ринків у ході їх роздержавлення, поширення тінізації та корупції при 

впровадженні ринкових засад функціонування соціальної сфери, імітації 

реальної децентралізації влади тощо. 

У світлі глобальних трендів щодо посилення залежності повноти 

розкриття властивостей людського капіталу від рівня розвитку соціального 

капіталу важливість задіяння цього чинника є незаперечною. Критична 

ситуація, що складається з людським капіталом в Україні та призводить до 

заниження продуктивності його використання та наростання трудової 

еміграції, вимагає значного посилення уваги до зміцнення соціального 

капіталу як чинника конкурентоспроможності людського капіталу та якості 

ринку праці в країні. Зміцнення соціального капіталу має забезпечити 

мотивацію до удосконалення людського капіталу (навчання, перенавчання, 

збереження та зміцнення здоров’я), його продуктивної реалізації у процесі 

суспільного виробництва, сприяти зміцненню локальної ідентичності 

власників людського капіталу (що має мотивувати їх до продуктивної 

діяльності та послабити міграційні інтенції), формувати засади мережевого 

споживання як засобу створення доданої вартості, сприяти зростанню 

капіталізації національного багатства на основі формування відповідних 

мереж власників виробництва. 
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Важливим є усталення відносин довіри, які водночас є і джерелом 

формування соціального капіталу, і результатом його функціонування. 

Довіра дасть підстави для здійснення важливих, проте не завжди простих та 

легких для суспільства реформ, результатом яких стане поліпшення умов для 

відтворення та розвитку людського капіталу – реформування трудових 

відносин, сфер охорони здоров’я, освіти, соціальної допомоги. 

Відтак неприпустимим є пасивне очікування результатів від 

спонтанного формування соціального капіталу, що, як зазначалося, 

відбувається в Україні зі значними деформаціями. Найкращий спосіб 

прискорити формування саме такої моделі соціального капіталу, яка 

затребувана суспільством, – цілеспрямоване створення мереж спільних дій, 

які включатимуться до процесів управління та створення вартості, тобто 

капіталізуватимуться під впливом як інституційного середовища мережевої 

економіки, так і засобів державної політики, орієнтованої та структурну 

модернізацію економіки на засадах її роздержавлення. 

Між тим становлення «специфічного» соціального капіталу, що 

будуватиметься на основі згаданих вище мереж, потребує в умовах України 

насамперед відбудови базису у вигляді відносин довіри: на макрорівнях - 

довіри до держави з боку суспільства та бізнесу, довіри до бізнесу та в 

рамках середовища бізнесу, а також довіри між спільнотами та їхніми 

членами – на мікрорівні. 

Визначаючи шляхи до формування необхідних економічних правил, 

Д. Норт204 пропонував два варіанти: або через діяльність авторитарного 

вмотивованого дієвого правителя, або (у інституційно слабких економіках) 

тривалий процес поступового розвитку, який здійснюється за допомогою 

неурядових організацій та ефективної зарубіжної допомоги, в рамках яких 

відбувається поступове нагромадження людського капіталу, необхідного для 

проведення ефективної консенсусної політики. 

                                                      
204 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Гос. ун-т – Высшая школа экономики. Москва: 

Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. С. 235‒236.  
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Перераховуючи складові фундаменту побудови соціального капіталу, 

J. Coleman205 на перше місце поставив стабільність соціальної структури. На 

жаль, в українських реаліях досягнення довіри на основі стабільності є 

практично неможливим: динамізм структури суспільства буде притаманним 

Україні  іще протягом тривалого часу. Утім, перехідні процеси, пов’язані зі 

зміною соціальної структури, наразі відбуваються і у країнах 

високорозвиненого світу – через вплив процесів глобалізації та становлення 

мережевого суспільства. Тому Україна перебуває у глобальному тренді 

пошуку точок довіри у мінливому соціальному середовищі. 

На нашу думку, довіра до влади має будуватися на основі 

забезпечення максимальної прозорості та передбачуваності державної 

політики. В умовах мінливого середовища досягти передбачуваності 

можливо на основі проведення інклюзивного стратегічного процесу із 

залученням складових громадянського суспільства до визначення цілей, 

пріоритетів та завдань суспільного розвитку. Це, у свою чергу, вимагає 

поширення конструктивного діалогу між державою, бізнесом та 

організаціями громадянського суспільства, що формує організаційну 

ідентифікацію на різних рівнях спільноти та підвищує довіру через постійну 

відкриту взаємодію206. На перший план виходить завдання розвитку системи 

комунікаційних інститутів (ділових та громадських об’єднань), які сприяють 

оформленню корпоративних інтересів, їх доведенню до органів, що 

приймають рішення, забезпеченню зворотного зв’язку між об’єктами та 

суб’єктами державної політики, у т.ч. відповідного незалежного контролю. 

Становленню адекватних суспільним потребам самоврядних організацій 

сприятиме унормування комунікаційних інститутів, які визначають норми та 

правила їхньої взаємодії з інститутами державної влади у процесі 

управлінської діяльності держави. Зокрема – шляхом реалізації їх 

представницьких функцій у дорадчих структурах органів державної влади, 
                                                      
205 Coleman J. Social capital in the creation of human capital. The American Journal of Sociology. 1988. № 94. 

URL : http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/477/File/Social%20Capital%20in%20the%20Creation%20of%20Human

%20Capital.pdf 
206 Brand R., Gaffikin F. Collaborative Planning in a Uncollaborative World. Planning Theory.  2007. Vol. 6. P. 3. 
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делегування громадським об’єднанням певних повноважень регуляторних та 

контрольних функцій. 

Притаманна поширенню «слабких» взаємодій гнучкість та 

ситуативність складу мережевих спільнот підвищує важливість ефективних 

комунікаційних технологій із максимально широким доступом до інформації. 

Упровадження електронного врядування створюватиме фундамент для участі 

громадян і спільнот у прийнятті державних рішень, сприятиме посиленню 

їхнього впливу на формування й реалізацію державної політики, 

оперативному вирішенню питань місцевого значення, посиленню прозорості 

та підзвітності органів влади. 

Ефективне формування сучасної конкурентної структури економіки, 

без якої неможливе оптимальне задіяння людського капіталу, вимагає 

відбудови довіри суспільства до бізнесу та підприємців, що нерозривно 

пов’язано і з відбудовою довіри всередині бізнес-середовища. Системне 

вирішення цієї проблеми потребуватиме формування правових засад 

виконання господарського і контрактного права, усунення непрозорих 

механізмів отримання додаткових прибутків з нерівним доступом (податкові 

пільги, механізми закупівель, субсидування тощо), проведення дієвої 

конкурентної політики та запобігання проявам монопольної поведінки. 

Продуктивним є сприяння поширенню соціальної відповідальності 

бізнесу. У класичному розумінні соціальна відповідальність передбачає не 

лише дотримання бізнесом вимог трудового законодавства, забезпечення 

належних умов та оплати праці, а й добровільне прийняття на себе 

компаніями додаткових соціально орієнтованих зобов’язань: надання 

соціальних бонусів працюючим, підвищення кваліфікації / перекваліфікація / 

підготовка нового персоналу, участь у соціально-економічному розвитку 

регіонів базування, відповідальність за стан навколишнього середовища. В 

сучасній економіці соціальна відповідальність нерідко виступає в ролі 

вагомого додаткового чинника конкурентоспроможності компанії на ринках 

як ресурсів, так і збуту продукції. Різновидами соціальної відповідальності 
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бізнесу є також соціальне підприємництво та партнерство у реалізації певних 

функцій держави чи громад (договори на благоустрій, надання послуг 

охорони здоров’я, забезпечення безпеки та ін.). 

Випереджаючий розвиток малого бізнесу, в т.ч – дрібного 

підприємництва, сприяє адаптації суспільства до ринкових засад 

функціонування, оптимізує задіяння людського капіталу, забезпечує 

формування нових соціальних мереж, об’єднаних процесами реалізації 

підприємницького потенціалу їхніх членів.  

Слід наголосити, що описане вище зростання важливості соціального 

капіталу як створювача доданої вартості надає можливість очікувати 

зростання зацікавленості бізнесу у вкладеннях, які стимулюватимуть 

розвиток соціального капіталу. Маючи можливість інтерналізувати частину 

доходу від соціального капіталу у вигляді вищої ціни, зростання продажів 

певних товарів чи послуг, суб’єкти приватного бізнесу мотивовані брати 

участь у фінансуванні надання певних соціальних благ, таких як: поліпшення 

умов надання послуг освіти та охорони здоров’я, шляхове будівництво, 

благоустрій територій, навчання споживачів та післяпродажний супровід, 

проведення інформаційних кампаній щодо впровадження мережевого 

споживання. 

Міжособистісна довіра наразі в Україні є найбільш розвиненою, хоча, 

як показали соцопитування, досі часто сконцентрована в межах вузьких 

закритих спільнот. Розширення міжособистісної довіри можливе завдяки 

подоланню цифрового розриву та забезпечення вільного доступу до 

інформації на основі використання сучасних інформаційних технологій 

(швидкісний Інтернет, поширення мобільного Інтернету, інформатизація 

діяльності навчальних закладів тощо). Становленню міжособистісної довіри 

сприятиме розвиток взаємодії членів спільнот у рамках громадських 

(насамперед сусідських) організацій. 

Необхідне удосконалення освітнього процесу із посиленням уваги до 

оволодіння сучасними комунікаційними навичками. Підвищення та 
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осучаснення освітнього рівня населення сприятиме зміцненню соціального 

капіталу завдяки розширенню та зміцненню міжособистісних зв’язків, 

спроможності кваліфікованого опрацювання постійно зростаючих 

інформаційних потоків щодо становища у світі, в країні, в економіці, 

суспільстві, навколишньому середовищі. 

Величезний потенціал творення соціального капіталу закладено у 

процесі децентралізації. На основі забезпечення змістовної та дієвої взаємодії 

членів громад формується мотивація до встановлення усталених мережевих 

взаємозв’язків, відбувається посилення регіональної ідентичності на основі 

інклюзії, розширюються можливості задіяння та відтворення людського 

капіталу на місцевому рівні. Поліпшуючи якість середовища 

життєдіяльності, місцеві громади беруть безпосередню участь у формуванні 

матеріальних передумов для розвитку соціального капіталу. Зокрема, 

локальний благоустрій створює умови для міжособистісних комунікацій, 

поліпшення якості надання послуг вивільняє час та зусилля для спілкування, 

поліпшення якості доріг та транспортних комунікацій розширює рамки 

спільнот, об’єднаних комунікаціями та взаємодією. Як було показано раніше, 

відбудова довіри на рівні місцевих громад може стати першою сходинкою на 

шляху поліпшення відносин довіри і на загальнодержавному рівні. 
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РОЗДІЛ 4. ПЕРСПЕКТИВИ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ СУКУПНОГО  

ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Розвиток сучасних теоретичних засад оцінки впливу екзогенних 

та ендогенних чинників на окремі фактори сукупного попиту та 

пропозиції 

2020 рік став переломним у розвитку світового господарства, що 

вперто продовжувало йти шляхом глобалізації, не помічаючи нагромадження 

та посилення тих ризиків, які вона формує. І лише загроза смертельної 

пандемії яскраво висвітлила той факт, що безмежна глобалізація є ризиком 

соціально-економічного розвитку не лише країн третього світу, а й гравців 

першого легіону. Світова економіка, як і всі її окремі складові, потребує 

балансу. Зокрема – балансу між впливом зовнішніх та внутрішніх чинників 

розвитку та зростання. 

Для України це є надзвичайно актуальною проблемою: 

зовнішньоторговельний оборот товарами стосовно до ВВП останні 10 років 

коливається на рівні близько 80%, тоді як внутрішня торгівля відіграє дедалі 

меншу роль. Так, стало знижується частка товарів, вироблених на території 

України в оптовому товарообороті, – якщо у 2010 р. вона становила 66,5%, то 

у 2019 р. – 44,1%. У 2010 р. роздрібний товарооборот стосовно до ВВП 

становив 60%, у 2016 р. цей показник зменшився до 49,3%, а у 2017-2019 рр. 

обсяг роздрібного обороту до ВВП України коливався  на рівні близько 27%. 

Отже, розвиток країни дедалі більше визначається зовнішньою 

складовою сукупного попиту, тобто посилюється залежність країни від 

зовнішніх чинників. А це означає необхідність посилення ендогенних 

факторів розвитку. 

Категорії сукупного попиту та сукупної пропозиції є одними з базових 

категорій теорії економічного зростання. 

Економічне зростання – відносно нове поняття, яке з’явилося разом із 

промисловою революцією, що почалася в Англії у другій половині ХVIII ст. 
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Спочатку економічне зростання визначали як тривале збільшення кількості 

товарів та послуг на душу населення в певному економічному просторі. 

Наприклад, за визначенням французького економіста Франсуа Перру, 

економічне зростання відповідає «тривалому зростанню розмірного 

показника протягом одного або декількох тривалих періодів, для країни – 

валового чистого продукту в реальному обчисленні»207.  

Неокласична економічна теорія будувалася на тому постулаті, що 

економіка прагне до досягнення стану рівноваги, а поводження підприємств 

відповідає принципу максимізації прибутку й мінімізації витрат. Теорії 

зростання, засновані на неокласичній доктрині, описують тільки кількісний 

бік економічного розвитку. При цьому одні показники – такі, як дохід на 

душу населення, капіталоємність, продуктивність праці, – із часом можуть 

зростати, тоді як інші, – як, наприклад, частка доходу на капітал або частка 

трудових витрат у національному доході, – залишатися постійними.  

У феноменологічних теоріях зростання не були визначені 

першопричини економічного прогресу. 

Проте з часом дослідження, зокрема французького економіста Жана 

Фурастьє засвідчили, що економічне зростання і розвиток є процесами 

взаємозалежними208. 

Слід зазначити, що іще наприкінці  ХІХ ст.  видатний український 

економіст М. Туган-Барановський, у своїх дослідженнях закономірностей  

виникнення криз особливої ролі щодо їх подолання надавав активізації 

інвестиційної та соціальної політики. Причому у  Туган-Барановського 

цінність інвестиційних товарів уперше зумовлювалася не витратами на 

освоєння їх виробництва, а попитом на ринку основного капіталу, аналіз 

якого він пов’язував із теорією граничної корисності різних товарів через 

оцінки попиту на них у найближчому майбутньому209. 

                                                      
207 Perroux F. Dictionnaire économique et social. Paris: Hatier, 1990. 
208 Fourastié J. Les Trente Glorieuses ou la Révolution Invisible de 1946 à 1975. Paris: Fayard, 1979. 300 p.  
209 Туган-Барановский М.И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. История английских 

кризисов. Общая теория кризисов. 3-е совершенно переработанное издание. СПб., 1914. Переиздания:СПг. –

М., 1923; М., 1997. 
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У подальшому дослідження періодичних циклів ділової активності 

(busіness cycles) – хвилеподібних чергувань періодів відносного процвітання 

та депресії, які вперше були виявлені учнем Туган-Барановського М. 

Кондратьєвим, іншим видатним вченим Й. Шумпетером, стало підґрунтям 

теорії творчого руйнування, представленої у 1942 р. Й. Шумпетер зробив 

спробу виявити рушійні сили економічної динаміки. Він висунув гіпотезу, 

відповідно до якої двигуном економічного розвитку, який він бачив як 

циклічний процес структурних змін, що народжуються усередині економіки, 

є інноваційна діяльність підприємця. Тобто технічний прогрес, а саме 

створення нових споживчих товарів, нових методів виробництва та 

транспортування, нових ринків, безперервно модернізує структуру економіки 

із середини, постійно руйнує старі способи виробництва та створює нові210.  

Такому баченню найповніше відповідає визначення економічного 

зростання, що надав Симон Кузнєц у 1973 р.: «довгострокове збільшення 

виробництва зростаючого різновиду товарів; це виробництво ґрунтується на 

технологічному прогресі та необхідній інституційній і ідеологічній 

реорганізації»211.  

Саме це визначення економічного зростання, що встановлює його 

фундаментальний закон, а саме те, що головним чинником економічного 

зростання виступає технічний прогрес, є спільним ядром двох гілок 

загальної теорії: теорії екзогенного зростання та теорії ендогенного 

зростання. 

Ці дві теорії відрізнялися насамперед інструментами дослідження: у 

перших моделях економічного розвитку технічний прогрес виступав як 

екзогенний фактор. Моделі Р. Солоу212, Харрода – Домара213 базуються на 

функціональній залежності виробництва від двох факторів: капіталу (засобів 

виробництва) та праці (робочої сили). Технічний прогрес, за рахунок якого і 

                                                      
210 Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 1982. 454 с. 
211 Kuznets S. Modern economic growth : findings and reflections. American Economic Review. 1973. Vol. 63, №3. 

Р. 247–258. Р. 247. 
212 Solow R. Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 70, № 1. 

P. 65–94. 
213 Harrod R.F. An Essay in Dynamic Theory. Economic Journal. 1939. Vol. 49, №193. P. 14–33. 
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відбувається зростання виробництва, у цих моделях є екзогенним фактором 

та представлений «залишком Солоу». 

Ендогенні моделі економічного зростання з’явилися у 1980-х роках у 

працях Пола Ромера214, Роберта Лукаса215, Роберта Барро216 та інших.  

В їхніх моделях технічний прогрес створювався внутрішніми 

причинами, входив у тіло моделі, тобто ставав ендогенним чинником 

економічного зростання. Іншими словами, моделі ендогенного зростання 

ґрунтуються на гіпотезі, що економічне зростання саме по собі створює 

технічний прогрес, який приносить постійну прибутковість, тим самим 

долаючи фатальність спадної прибутковості екзогенних моделей. 

У найзагальнішому вигляді моделі ендогенного зростання можна 

поділити на дві групи, що відрізняються в основному методами відображення 

технічного прогресу (рис. 4.1)217. 

Перші моделі ендогенного зростання були стандартного 

неокласичного типу, тільки поняття капіталу було розширене спочатку за 

рахунок включення норми нагромадження, а в подальшому – людських 

компонент і ефекту масштабу. Відсутність спадної прибутковості означала, 

що нагромадження капіталу може підтримувати економічне зростання 

нескінченно, навіть якщо темпи економічного зростання та інвестицій не є 

оптимальними за Парето218. 

Подальші дослідження підтвердили, що технічний прогрес, який 

виникає внаслідок нових ідей, є єдиним способом уникнути спадної 

прибутковості в довгостроковій перспективі. Ключова ідея при цьому 

полягала в тому, що навички та технології, створені в одній галузі, 

передаються в інші, вимагаючи і їх модернізації, і таким чином віддача від 

                                                      
214 Romer P. Increasing Returns and Long Run Growth. The Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94, № 5. P. 

1002–1037. 
215 Lucas R. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1988. Vol. 22, №1. P. 

3–42. 
216 Barro R. Notes on Growth Accounting. Harvard University, 1998. 34 p 
217 Охлопкова Н.В., Харитонова М.И. экзогенный и эндогенный экономический рост – две разные 

парадигмы?  Известия ВГТУ. 2014. № 4. 
218 Колісник Д. Парето Вільфредо. Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова),  Ю. Шаповал 

(заст. голови) та ін.  Київ: Парламентське видавництв,. 2011. С. 534. 
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інвестицій в інновації перестає бути спадною для економіки загалом. Це 

доводилося дослідженнями В. Нордхауза219, К. Ерроу220, Е. Шешински221, Дж. 

Шмуклера222, Ц. Гліріхеса223, Агійона та Хоувітта224 та інших. 

 

Рис. 4.1. Класифікація моделей ендогенного зростання 

Джерело: Охлопкова Н. В., Харитонова М. И. Экзогенный и эндогенный экономический 

рост – две разные парадигмы?  Известия ВГТУ. 2014. Т. 18, № 4 (131). С. 29–36. 

                                                      
219 Nordhaus W. Traditional productivity estimates are asleep at the (technological) switch. Economic Journal. 

1997. Vol. 107. No.444. Р. 1548–1559.  
220 Kenneth J. Arrow  Social Choice and Individual Values. Second edition (Cowles Foundation Monographs 

Series). 

URL: http://www.amazon.com/Social-Choice-Individual-Foundation-

Monographs/dp/0300013647/ref=la_B000APKGFO_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1446981325&sr=1-7 
221 Sheshinski E. Optimal accumulation with Learning by doing. Essays on the theory of optimal economic growth.  

Cambridge. Mass.: M.I.T, 1967. P. 31–52. 
222 Шмуклер Дж. Экономические источники изобретательской активности. Экономическая история. 1997. № 

2. С. 120. 
223 Griliches Zvi. Technology, Education and Productivity: Early Papers with Notes to  Subsequent Literature. New York: Basil 

Blackwell, 1988. 
224 Aghion Ph., Howitt P. A model of growth through creative destruction. Econometrica. 1992. Vol. 60. No. 2.  Р. 

323–351. 

Моделі ендогенного зростання 

загальне: аналіз поведінки економічних агентів 

відмінність: форма виробництва, кількість секторів 

Розширене визначення 

капіталу 

Науково-технічний 

прогрес 

Моделі з одним сектором: 

– модель АК Ребело (1991 р.) 

– модель Ромера (1986 р.) 

– модель Барро (1990 р.)... 

Моделі з двома секторами 

(фізичний капітал та людський 

капітал): 

– модель Робело (1991 р.) 

– модель Лукаса (1988 р.) … 

Розширення продуктового спектра: 

– модель Ромера (1990 р.) 

– модель Гроссмана і Хелпмана 

(1991 р.)… 

Покращення якості продукції: 

–- модель Агійона – Хоувітта  

(1992 р.)… 

http://www.amazon.com/Social-Choice-Individual-Foundation-Monographs/dp/0300013647/ref=la_B000APKGFO_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1446981325&sr=1-7
http://www.amazon.com/Social-Choice-Individual-Foundation-Monographs/dp/0300013647/ref=la_B000APKGFO_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1446981325&sr=1-7
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Загалом ці дослідження пояснюють, що економічне зростання 

породжує технічний прогрес внаслідок трьох масштабних механізмів. По-

перше, навчання на практиці: чим більше виробляють той або інший 

продукт, тим ефективніше навчаються його виробляти. При виробництві, 

зокрема, набувають досвіду, що збільшує продуктивність. По-друге, 

економічне зростання сприяє накопиченню людського капіталу, тобто 

компетенцій робочої сили, від яких залежить її продуктивність. Насправді, 

чим вище економічне зростання, тим більша можливість збільшити рівень 

утворення робочої сили, особливо інвестуючи в освітню систему. По-третє, 

економічне зростання дозволяє фінансувати інфраструктуру (державну або 

приватну), що його стимулює. Наприклад, створення ефективних 

комунікаційних мереж сприяє виробничій діяльності. 

При цьому, як довели моделі Агійона – Хоувітта, зростання 

визначається двома основними чинниками: близькістю економіки до 

технологічного фронту і здатністю агентів до інноваційної діяльності. Чим 

ближча економіка до технологічного фронту (якщо простіше – до 

технологічного рівня США), тим важливіші інновації порівняно із 

запозиченням технологій. Цей підхід дає змогу одночасно враховувати і 

теорію О. Гершенкрона (переваги пізнього розвитку)225, і сучасні теорії 

ендогенного зростання, що спираються на неспадну віддачу від масштабу в 

інноваційній діяльності.  

Якщо економіка перебуває далеко від технологічного фронту, основну 

роль відіграють інвестиції – великі та довгі проєкти (приклади успіху – 

Японія, Південна Корея). З наближенням до технологічного фронту дедалі 

більшу роль відграють невеликі проєкти, успіх яких пов’язаний з 

інноваціями. У цій ситуації основним чинником стає наявність великого 

числа висококваліфікованих менеджерів: у першому випадку – таких, які 

здатні забезпечити ефективний інвестиційний менеджмент, у другому – 

таких, які здатні забезпечити ефективний інноваційний менеджмент.  
                                                      
225 Гершенкрон А. Экономическая отсталость в сравнительной перспективе. Москва: Изд. дом Дело, 2015. 

535 с. 
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Подальший розвиток теорії ендогенного зростання визначив, що 

двигунами розвитку можуть виступати лише знання, людський капітал, 

технічні інновації. В ендогенних моделях акцент з екзогенних технічних 

інновацій може переноситися на людський капітал. Навіть коли інновації 

розглядаються як джерело зростання, передбачається, що на інноваційну 

діяльність безпосередньо впливає наявний людський капітал. 

Тобто вони показують, як мають змінюватися фактори сукупної 

пропозиції для забезпечення сталого економічного зростання. І саме ці 

механізми сприяли формуванню міжнародних інститутів, які створили 

підґрунтя глобалізації світової економіки. 

Епоха глобалізації  світової економіки сформувала характерні риси 

побудови міждержавних економічних зв’язків, з яких до основних можна  

віднести такі. 

1. Лібералізація зовнішньоекономічних зв`язків країн. Зняття бар`єрів 

на шляху переміщення капіталів, робочої сили, товарів між державами. 

2. Тенденція до уніфікації та стандартизації в різних галузях 

міжнародного соціально-економічного життя. Дедалі ширше застосовуються 

єдині для всіх країн стандарти щодо технології, екології, діяльності 

фінансових організацій, бухгалтерської та статистичної звітності. 

Міжнародні економічні установи впроваджують єдині критерії 

макроекономічної політики, відбувається уніфікація вимог до податкової 

політики, до політики у сфері зайнятості та ін. 

3. Розвиток процесу транснаціоналізації виробництва. Економічна 

діяльність дедалі більше концентрується в транснаціональних підприємствах, 

що переважно визначає напрями міжнародного руху факторів виробництва, 

міжнародної торгівлі; впливає на економіку та політику окремих країн. 

4. У системі управління світовою економікою поступово втрачається 

колишня роль ООН. Її функції переходять до урядів країн «Великої сімки». 

Крім того, управління світовим господарством починає концентруватися у 
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тріаді: Світова організація торгівлі – Міжнародний валютний фонд – 

Світовий банк. 

5. Подальший розвиток процесу глобалізації господарського життя. 

На макроекономічному рівні глобалізація означає загальне прагнення країн 

до економічної активності поза своїми межами. Ознаками такого прагнення є 

лібералізація, зняття бар’єрів для входження на національні ринки капіталу 

іноземних фінансових інституцій, підвищення мобільності капіталу, перехід 

від замкнутих національних господарств до економіки відкритого типу. На 

мікроекономічному рівні під глобалізацією розуміється розширення 

діяльності підприємства за межі внутрішнього ринку, зокрема для 

використання переваг великомасштабного спеціалізованого виробництва. 

У зовнішній торгівлі в останнє десятиріччя чітко простежується 

зростання питомої ваги обміну послугами за рахунок поступового зменшення 

торгівлі товарами  

Тобто сучасні тренди розвитку світової економіки полегшують 

вихід на зовнішні ринки, посилюють відкритість національних економік 

та стимулюють орієнтацію національних виробників на потреби 

світового ринку, що посилює зовнішню складову формування як сукупного 

попиту, так і сукупної пропозиції, та виступає як потенціал їх розвитку 

та зростання. 

Проте ці процеси формують і певні ризики для національних 

економік, а саме: 

а) відбувається посилення конкуренції між національними та 

закордонними виробниками, що для багатьох країн означає банкрутство 

вітчизняних підприємств, насамперед, середньо- та високотехнологічних, які 

не здатні витримати конкуренцію з могутнішими корпораціями;  

б) змінюються відносні ціни, тобто ціни внутрішнього ринку 

практично на всі товари дедалі більше залежать від цін на інших ринках, що 

може формувати дисбаланс між вартістю та ціною робочої сили і руйнувати 

ринок праці;  
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в) збільшуються масштаби міграції працездатного населення, перш за 

все осіб з високим рівнем людського капіталу, що скорочує можливості 

країни у сферах освіти, науки та виробництва і навіть мультиплікативним 

чином впливає на темпи зростання економіки;  

г) відбуваються структурні зрушення. При цьому далеко не завжди 

лібералізація зовнішньоекономічних відносин країни із зовнішнім світом 

обумовлює підвищення ефективності функціонування національної 

економіки. Досвід багатьох країн свідчить, що в результаті 

великомасштабної лібералізації, замість того щоб модернізуватись, значна 

частина промислового сектора практично зникає. І це стосується насамперед 

високотехнологічних виробництв – тобто, з одного боку, відбувається певна 

деградація виробничих сил, а з іншого – зростає частка видів виробництв із 

меншою доданою вартістю. 

д) учасники міжнародних економічних відносин (МЕВ) діють як 

відносно незалежні суб’єкти. Проте всі вони перебувають під впливом 

середовища МЕВ, тобто різноманітних факторів (демографічних, 

економічних, природних, науково-технічних, політичних, культурного 

оточення і т. ін.), які вимагають від діючих осіб коригування своїх дій. 

Кожний із суб’єктів МЕВ є «відкритою системою», яка залежить від 

зовнішнього світу. 

Із цими ризиками стикаються усі країни, проте найвідчутніше вони 

впливають на країни що розвиваються, гальмуючи їхній соціально-

економічний розвиток і підпорядковуючи його інтересам потужних гравців 

світової економіки, що поглиблює соціальну та економічну нерівність між 

країнами. 

Крім того, циклічний характер розвитку світової економіки, – а зараз 

вона перебуває на межі зміни чергових довгих циклів Кондратьєва, тобто 

зміни технологічного укладу, – також формує особливості розвитку 

національної економіки.  
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На порозі нового технологічного укладу ми стаємо свідками значного 

прискорення темпів технічного прогресу. Види діяльності, що протягом 

кількох останніх десятиліть утворювали п’ятий технологічний уклад і 

виступали основними драйверами економічного зростання – виробництво 

комп’ютерів та побутової електроніки, засобів мобільного зв’язку та передачі 

даних, програмування, практично вичерпали можливості та у подальшому 

виконувати цю функцію, оскільки у цих виробництвах уже запущено 

механізм сталого зниження вартості продукції, що виробляється навіть при 

постійному підвищенні її якості та технічних можливостей виробництва. 

Новий уклад – це епоха нано- та клітинних технологій, що 

знижують енергоємність та матеріаломісткість виробництва, 

відкривають нові можливості управління властивостями матеріалів та 

організмів. 

На думку експертів, існує так звана велика вісімка технологій, що 

чинитимуть найсуттєвіший вплив на розвиток економіки у найближчому 

майбутньому226. Це: 

  штучний інтелект; 

  доповнена реальність; 

  технологія Blockchain; 

  використання дронів; 

  Інтернет речей; 

  робототехніка; 

  віртуальна реальність; 

  3D-принтери. 

При цьому наноматеріали з поліпшеними властивостями 

революціонізують більшість промислових секторів і підірвуть економіки 

країн – експортерів сировини, а розвинені країни отримають перевагу. На 

                                                      
226 Anton Philip S., Silberglitt Richard, Schneider James. The global technology revolution: bio/nano/materials 

trends and their synergies with information technology by 2015. NY, 2005. 58 р.; Mapping the Global Future: 

Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project – Global Trends 2015. London, 2007. 82 р.; Silberglitt 

Richard et al. The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses: Bio/Nano/Materials/Information 

Trends, Drivers, Barriers, and Social Implications. Technical Report / RAND. National Security Research Division. 

Santa Monica,CA, 2006. URL: http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR303.pdf   



133 

жаль, Україна належить до перших: у сукупному попиті нашої країни 

зовнішня складова відіграє дуже вагому роль, а її основа – саме сировинні 

товари. 

Попередні технологічні революції кардинально змінювали технології 

виробництва, проте їх вплив обмежувався в основному виробничими 

стосунками, вимагаючи нових виробничих відносин, що безумовно впливало 

на державний устрій та суспільство, проте ці зміни були націлені на 

створення умов, комфортних для виробників. 

Новий технологічний уклад – це не просто удосконалення, нехай 

навіть кардинальне, існуючих  технологій, а зміна самої їхньої сутності.  

І, безумовно, найвідчутніше на виробничі сили впливає розвиток 

інформаційних технологій, який кардинально змінює організацію 

виробництва, тому вони потребують абсолютно іншої інфраструктури 

практично в усіх видах діяльності. 

Змінюється якість і роль робочої сили. Рушієм нового укладу є 

людський капітал. Саме він виступає головним фактором формування та 

розвитку інноваційної економіки й економіки знань як наступного вищого 

етапу розвитку. 

Водночас глобалізація та розвиток і поширення інформаційних 

технологій створюють умови для надзвичайної мобільності людського 

капіталу, що призводить до його перетікання до розвинених, багатих країн і 

його втрати країнами, що розвиваються, зменшуючи потенціал розвитку 

останніх та посилюючи їх соціально-економічне відставання. 

Ця мобільність людського капіталу зумовлює й посилення нових 

аспектів у використанні математичних моделей. В економіко-математичному 

моделюванні людський капітал перестає бути обмеженим ресурсом і заданою 

змінною. Актуалізується визначення обсягів ресурсу окремих складових 

людського капіталу, необхідних для забезпечення бажаних темпів зростання 

економіки. 
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Саме тому на противагу глобалізації у світі набирають сили тенденції 

ендогенізації національних економік. При цьому трансформується і саме 

поняття «ендогенний розвиток». Якщо наприкінці минулого століття 

ендогенний розвиток тлумачився як такий, що базується на внутрішніх 

ресурсах і потенціалі, забезпечуючи їх ефективне використання, то наразі 

акцент переноситься на мотивацію економічного розвитку, а саме – 

забезпечення  національних інтересів та розвитку країни задля підвищення 

якості життя. 

Слід зазначити, що відомий український економіст М. Туган-

Барановський мало не вперше у світі ще наприкінці ХІХ ст. звернув увагу на 

необхідність саме соціальної спрямованості економічного розвитку. 

Водночас неможливо не враховувати ще один новітній виклик 

сучасного розвитку світового господарства – кліматичні зміни, що 

прискорюють масштабність впливу на всі сфери життя. Якщо, коли у 90-х 

роках минулого століття В. Нордхауз представив розроблену ним першу 

 інтегровану модель з оцінювання DICE (Dynamic Integrated Climate-

Economy), яка пов’язувала воєдино економічні та кліматичні показники, що 

дозволяло аналізувати витрати на зміну клімату, наукова спільнота не 

сприйняла  цього серйозно, то у 2018 р. В. Нордхауз як засновник сучасної 

екологічної економіки отримав Нобелівську премію.  

Протистояння кліматичним змінам – безумовно глобальна мета, проте 

вона має стати й одним із найважливіших національних інтересів кожної 

країни та розглядатися як один із напрямів ендогенізації розвитку, адже 

потребує значних трансформацій і у виробництві товарів та послуг, і у 

структурі їх споживання. 

 

Виявлення тенденцій розвитку ендогенних чинників і визначення їх 

впливу на фактори сукупного попиту та пропозиції України 

У цьому контексті найактуальнішими є дослідження людського 

капіталу. 
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На сьогодні більшість досліджень щодо вкладень у людський капітал  

припадає на сферу освіти. Безумовно, це найважливіша складова формування 

людського капіталу. 

Проте категорія людського капіталу значно багатогранніша, 

насамперед за впливом як на сукупний попит, так і на сукупну пропозицію. 

Першими важливість робочої сили, освіти людини та її здібностей у 

зростанні багатства країни та її населення відзначили засновники  класичної 

економічної теорії У. Петті, А. Сміт та Д. Рікардо227. Проте становлення  

теорії людського капіталу відбулося у середині ХХ ст., коли  економічна 

наука зіткнулася з різким збільшенням відмінностей у темпах економічного 

зростання між окремими промислово розвиненими та відсталими країнами. 

Формуванню цих відмінностей сприяли такі зміни соціально-економічних 

умов ведення економічної діяльності.  

1.  Прискорення науково-технічного прогресу та розширення 

масштабів інноваційного виробництва, що зумовило підвищення частки 

складних технологічних процесів, а відтак і значущості особливої 

кваліфікації робітників. Виникла необхідність переосмислити роль і місце 

робочої сили у виробничому процесі. 

2.  Викликані науково-технічним прогресом зміни у виробничих 

процесах багатьох сфер суспільного життя зумовили збільшення частки 

інтелектуальних, високопрофесійних витрат праці працівників у структурі 

собівартості кінцевого продукту. Висока матеріаломісткість продукту в 

багатьох господарських процесах почала поступатися високій 

трудомісткості. 

3.  Після другої Світової війни відбулося прискорення процесів 

гуманізації соціально-економічних відносин у найбільш розвинених країнах 

світу, сформувалися ідеї людської цінності на всіх рівнях управління 

економікою та  в соціально-економічних системах. 

                                                      
227 Петти В. Экономические и статистические работы. Москва:Соцэкгиз, 1940. 324 с.; Смит А. Исследование 

о природе и причинах богатства народов. Москва: Соцэкгиз, 1956. 490 с.;  Антология экономической 

классики. Т. 1. Москва, 1993..308 с. 
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Водночас теоретико-методологічні розробки концепцій людського 

капіталу, створені до цього часу такими вченими, як Л. Вальрас, Дж.М. Кларк, 

Ф. Лист, Дж. Мак-Куллоха, Г.Д. Маклеод, А. Маршалл, Дж.С. Мілль, Ш. Сей, 

І.Ф. Тюнен, Т. Уінштейн, Дж.С. Уолш, І. Фішер, У. Фара та іншими, дали 

можливість створити новий самостійний науковий напрям – теорію 

людського капіталу.  

Економічна концепція людського капіталу викладена в теорії 

людського капіталу, засновниками якої стали американські вчені, лауреати 

Нобелівської премії Т. Шульц228 та Г.С. Беккер, і орієнтована на пояснення 

відмінностей у рівнях продуктивності праці та розмірі заробітків індивідів, 

зайнятих господарською діяльністю. «Люди генерують, зберігають і 

використовують знання й навички (людський капітал) та створюють 

інтелектуальний капітал. Їх знання поширюються завдяки взаємодії з іншими 

людьми (соціальний капітал) та генерують асимільовані знання, що належать 

організації (організаційний капітал)»229.  

Поняття «людський капітал» у науці досі залишається неоднозначним.  

Г.С. Беккер та його послідовники розглядають людський капітал невід’ємно 

від його власника – робітника і визначають його як запас знань робітника, у 

процесі трудової діяльності якого формується приріст доходу230. При цьому 

величина людського капіталу вимірюється у грошових одиницях і 

визначається інвестиціями в освіту, охорону здоров’я тощо231.  

Водночас із дослідженнями школи Г. Беккера формувалася 

інституціональна теорія людського капіталу М. Коллінгсворта, К. Ланкастера, 

М. Уілла, Р. Уілліса, які досліджували питання економічної ефективності 

людського капіталу в умовах функціонування соціальних інститутів та 

трансформаційних процесів розвитку інституціонального простору. 

                                                      
228 Shultz T. Investment in Human Capital. N.Y., London, 1971. P. 26–28 
229 Becker G.S. Human capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Third 

edition. Chicago: The University of Chicago Press, 1993 
230 Беккер Г. Экономический взгляд на жизнь. Лекция лауреата Нобелевской премии в области 

экономических наук за 1992 г. Вестник С.-Петербургского университета. 1993. Серия 5. Вып.3.  
231 Беккер Г.С. Теория распределения времени. Вехи экономической жизни. Рынки факторов производства. 

Т. 3 / под ред. В.М.Гальперина. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 2000. 
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Значний внесок у розвиток теорії людського капіталу зробили й  

вітчизняні науковці – В. Антонюк, О. Бородіна, О. Грішнова, Н. Ушенко та 

інші.   

За останніми тлумаченнями цієї категорії, людський капітал – це 

інтенсивний продуктивний та соціальний чинник, на який не поширюється 

закон спадаючої віддачі та який здатний накопичуватися за рахунок 

інвестицій в інтелектуальну власність, інформаційну оснащеність праці та 

життєдіяльності, виховання, навчання, знання, інноваційний та 

інституціональний потенціали, економічну свободу, підприємницьку 

здатність і підприємницький клімат, науку, культуру і мистецтво, безпеку і 

здоров’я населення. 

Людський капітал здатний накопичуватися, зменшуватися, 

примножуватися, він також схильний до фізичного та морального 

зношування, і цим він схожий до фізичного капіталу. 

Проте між фізичним (речовим) та людським капіталом є значні 

відмінності.  

1. Створення фізичного капіталу та його функціонування можливе без 

участі та присутності його власника. А для формування здібностей людини 

одних матеріальних засобів недостатньо: для розвитку людського капіталу 

абсолютно необхідна безпосередня, конкретна, жива праця майбутнього 

власника цих здібностей, тому що процеси їх виробництва фізично та 

технічно неможливі без прямої участі самої людини. Тобто нарощення 

людського капіталу пов’язане зі зменшенням одного з найважливіших 

людських благ – вільного часу. 

2. Незалежно від джерел інвестування (державою, підприємством, 

сім’єю чи людиною особисто), нарощення та використання людського 

капіталу визначальною мірою контролюється самою людиною. Тому такий 

елемент людського капіталу, як мотивація, є дуже важливим і необхідним 

для того, щоб процес відтворення (формування, нагромадження, 
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використання, інвестування) людського капіталу мав остаточно завершений 

характер. 

 3. Вкладення у людський капітал дають значний за обсягом, тривалий 

за часом та інтегральний за характером економічний та соціальний ефект. 

 4. Людський капітал відрізняється від фізичного за ступенем 

ліквідності, адже людина та її людський капітал нероздільні, отже, права 

власності на людський капітал нікому не можуть бути передані. 

Тобто якщо фізичний (речовий) капітал впливає на виробничі відносини, 

то розвиток людського капіталу – це розвиток людини і він має соцієтальний 

вплив, поширюючись на все суспільство, змінюючи також соціум та 

суспільні відносини і трансформуючи державний устрій у соціальну державу 

та посилюючи ендогенізацію розвитку економіки та суспільства..  

Умови, необхідні для формування та використання людського капіталу, 

можуть бути як сприятливими, так і несприятливими за насідками та 

екзогенними й ендогенними за походженням та впливом. 

Саме різниця в цих умовах є головним чинником міграції людського 

капіталу232. І найвагомішими з цих умов виступають економічні – тобто те, 

наскільки збалансованими є вартість та ціна робочої сили в певній країні. 

Сучасні погляди на вартість та ціну робочої сили поєднують підходи 

трудової теорії вартості та теорії маржиналізму, тобто теорії суспільних 

витрат та граничної корисності. 

Робоча сила – специфічний товар, тому його вартість відрізняється від 

вартості більшості товарів. Специфіка вартості товару «робоча сила» полягає 

в тому, що її величину визначають не лише суспільно необхідні затрати на її 

відтворення (це спільна ознака товару «робоча сила» з іншими товарами), а й 

необхідність відтворення сім’ї робітника. При цьому для забезпечення 

нормального процесу відтворення робочої сили необхідно споживати не 

лише матеріальні, а й соціальні (здобути належну освіту, набути кваліфікації, 

користуватися відповідними послугами, нормально відпочивати тощо) та 
                                                      
232 У цьому випадку ми розглядаємо трудову міграцію, залишаючи за межами політичні та  катастрофічні 

мотиви міграції населення. 
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духовні (читати книги, відвідувати кінотеатри, дивитися телевізор тощо) 

блага. Крім того, своєрідність цього товару полягає ще і в тому, що до 

вартості робочої сили включаються моральний, історичний, соціальний та 

інтернаціональний елементи.  

Ціна ж робочої сили визначається на ринку праці та встановлюється 

на рівні, який узгоджує граничну продуктивність праці, тобто цінність послуг 

праці для покупця-підприємця. І важливим фактором, що зумовлює 

відхилення ціни робочої сили від її вартості, є не збігання попиту і 

пропозиції на цей товар, зокрема зростання кількості безробітних. Саме цей 

фактор для країн, що розвиваються, зумовлює значний розрив між 

заробітними платами та дійсною вартістю нормального відтворення 

людського капіталу та виступає головним фактором трудової міграції.  

Певне уявлення про співвідношення між заробітною платою та 

вартістю окремих складових життєвих потреб дає їх порівняння по окремих 

країнах. 

Так, зокрема, нижче наведені дані щодо мінімальних та середніх 

заробітних плат, а також вартості житла та навчання у ВНЗ по окремих 

країнах Європи, які свідчать про те, що середня заробітна плата в 

європейських країнах зіставна із ціною житла та дозволяє як заощадити на 

його купівлі, так і купити житло в кредит (іпотечні кредити в європейських 

країнах видаються на 20 років при річній ставці 1,5–3%) (табл. 4.1). 

Вартість освіти у Чехії, Франції та Німеччині безоплатна (у Франції та 

Німеччині є лише збір), освіта на комерційній основі також зіставна із 

заробітною платою і також діє система кредитів на освіту з нижчими, ніж у 

решти споживчих кредитів, ставками. 

В Україні при середній заробітній платі у 430 дол. США понад 63% 

отримує заробітну плату, нижчу за цей рівень, а 45% – нижчу, ніж 280 дол. 

США, – тобто заощадити на купівлю житла в Україні не може практично 

жоден працюючий. Лише 8,6% працюючих отримує заробітну плату понад 

800 дол. США, проте і цей рівень не зіставний із вартістю житла. Кредитні 
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ставки на житло в Україні мінімум утричі вищі, ніж у європейських 

країнах, що робить їх недосяжними. Кредитів на освіту в Україні немає, а 

квота на держзамовлення, що забезпечує безоплатне навчання, стало 

скорочується233. 

Таблиця 4.1 

Заробітна плата та вартість окремих складових життєвих потреб по 

країнах ЄС, дол. США 

Країна 

Мінімальна 

зарплата 

Середня 

зарплата 

Ціна 1 кв. м 

житла 

Плата за 

вищу освіту 

у рік 

Латвія 464 1217 від 875 2000 

Румунія  503 1186 1230 2000–5000 

Чехія 621 1454 1488 0 

Польща 660 1253 1980 1000 

Греція 819 1203 від 1400 700 

Іспанія 1134 2133 1000 1200–2500 

Франція 1662 3332 від 4000 180–390 

Німеччина 1657 4392 від 1300 200 

Україна 184 430 1100 760 

Джерело: Портал по туризму и миграционным вопросам в России, Украине, Казахстане и 

Белоруси. URL: https://visasam.ru/emigration; Портал «Евразия – недвижимость». URL: 

https://evrazn.ru/article/Obzor-cen-na-evropeyskih-rynkah-nedvizhimosti; Державна служба 

статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 
 

Якщо проаналізувати структуру споживання в європейських країнах, 

то також стає очевидною суттєва відмінність України у цій царині (табл. 4.2). 

У країнах Європи на продукти харчування домашні господарства 

витрачають у середньому близько 12%. Найбільша питома вага цих витрат у 

Литві – 20%, найменша – у Великій Британії – 6,8%. Українські 

домогосподарства на харчування витрачають у середньому майже 41% своїх 

доходів. А у 2018 р. понад 24% сімей України  були визначені як відносно 

бідні. Якщо ж враховувати прожитковий мінімум, розрахований за 

                                                      
233 Це є однією з причин поступового падіння рейтингу України у індексі людського капіталу, про що 

йтиметься нижче. 
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ринковими цінами, то майже 27%  населення має доходи, нижчі за цей 

рівень, а понад 43% витрачає менше за прожитковий мінімум234. 

Таблиця 4.2  

Структура фактичного споживання домогосподарств у 2018 р., % 

Країна 

Продук-

ти 

харчу-

вання 

ЖКГ 

Предмети 

домаш-

нього 

вжитку 

Охоро-

на 

здоро-

в’я 

Осві-

та 

Відпо-

чинок і 

куль-

тура 

Державні 

витрати, 

 % до ВВП 

на 

освіту 

на 

охорону 

здоров’я 

Австрія 8,1 18 5,4 13,2 8 9,1 5,5 7,8 

Бельгія 9,6 17,8 4,5 14,9 9 7 6,6 8,6 

Болгарія 18 18,8 4,2 12 5,5 7,7 4,1 4,2 

Угорщина  15,3 17 3,7 10,7 8 7,4 4,6 4,8 

Німеччина 8 18,8 5 13,2 6 7,9 4,8 9,4 

Греція 15,6 19,7 3 10,2 6,6 5,5 … 5 

Данія 8 20,9 3,4 13,4 8,6 8,8 7,6 8,7 

Італія 12,2 20,3 5,3 12,2 5,8 6,1 4,1 6,7 

Латвія 16,7 19,5 3,4 7,3 7,6 9,3 5,3 3,3 

Литва 20 14,6 5,4 9,5 5,8 7,5 … … 

Норвегія 8,2 14,5 4,2 13,6 8,4 9,2 7,6 8,5 

Польща 14,7 18,6 4,3 9,8 7,1 7,7 4,8 4,4 

Велика 

Британія 6,8 21,6 3,6 10,5 7,5 10,8 5,5 7,9 

Франція 10,1 21 3,7 13,4 6,9 7,9 5,5 8,7 

Чехія 13,7 22,4 4,4 11,7 6,8 8,4 5,8 6 

Швеція 8,5 18,2 3,5 12,2 9,7 8,9 7,6 9,2 

Естонія 17,8 16,2 3,3 9,5 7,7 8,4 5,2 4,9 

Україна** 40,9 11,6 3,9 5,6 1 3,9 5 3,1 

Джерела: за даними Державної служби статистики України (URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/world18.pdf) та Державного комітету статистики РФ 

(URL: http://www.ukrstat.gov.ua/).  
 

Це означає, що переважна кількість населення немає умов для 

нормального відтворення робочої сили загалом та для розвитку людського 

капіталу. Про це свідчить мізерні частки витрат домогосподарств на охорону 

здоров’я, освіту, відпочинок та культуру. 

 

                                                      
234 В Україні бідних менше ніж у Франції: де проходить межа бідності. Сьогодні. 16.07.2019. URL:  

https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-bednyakov-menshe-chem-vo-francii-gde-prohodit-cherta-

bednosti-1300474.html  

https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-bednyakov-menshe-chem-vo-francii-gde-prohodit-cherta-bednosti-1300474.html
https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-bednyakov-menshe-chem-vo-francii-gde-prohodit-cherta-bednosti-1300474.html
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш,  представляючи 

доповідь «International migration and development» на 73-й генеральній 

асамблеї ООН, сказав: «Міграція є позитивним глобальним явищем. Вона 

стимулює економічне зростання, сприяє скороченню масштабів нерівності 

та зміцненню зв’язків між різними співтовариствами, а також допомагає 

долати демографічні проблеми, викликані нерівномірним зростанням і 

скороченням населення. Проте міграція також є причиною зростання 

політичної напруженості та призводить до людських трагедій»235. 

Процеси глобалізації чи не найбільше вплинули саме на мобільність 

людського капіталу: у 2017 р. 258 млн осіб, або 3,4% світового населення, 

проживало за межами країни свого народження, і це утричі більше за 

показник 1970 р. Мігранти – насамперед це стосується трудової міграції – 

роблять суттєвий внесок у економічне зростання. Так, у 2017 р. сума 

грошових переказів у світі становила 596 млрд дол. США, з них 450 млрд 

дол. надійшло у країни, що розвиваються. Грошові перекази переселенців – 

це величезні потоки капіталу, які втричі перевищують  розмір офіційної 

допомоги країнам, що розвиваються236.  

Проте у цього процесу є й інший бік. Ці перекази становлять лише 

15% відсотків доходів трудових мігрантів. Решта 85% – це внесок мігрантів в 

економіку країни перебування237. Сучасні міграційні процеси мають іще одну 

характерну негативну рису, що відрізняє їх від міграцій попередніх років. 

Перш за все це збільшення кількості кваліфікованих спеціалістів та фахівців, 

які переїздять, – тобто посилився так званий «відплив мізків». Це означає не 

лише те, що країна, звідки мігранти від’їздять, втрачає у обсягах ВВП, вона 

втрачає інвестиції, що вкладалися у розвиток людського капіталу, і, що 

найважливіше, – потенціал розвитку, оскільки мігрує саме той людський 

                                                      
235 Система офіційної документації ООН. URL: https://documents-dds-ny.un.org/ 

doc/UNDOC/LTD/N18/246/56/PDF/N1824656.pdf?OpenElement  
236 Millennium Development Goal 8 Taking Stock of the Global Partnership for Development. MDG Gap Task 

Force Report 2015. URL: https://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_Gap_2015_E_web.pdf  
237 Статистика миграции: откуда и куда переселяются люди. URL: https://theworldonly.org/statistika-migratsii/; 

URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2880830-ukrainskie-startapy-polucili-specialnuu-nagradu-na-

konferencii-v-kremnievoj-doline.html  

https://documents-dds-ny.un.org/%20doc/UNDOC/LTD/N18/246/56/PDF/N1824656.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/%20doc/UNDOC/LTD/N18/246/56/PDF/N1824656.pdf?OpenElement
https://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_Gap_2015_E_web.pdf
https://theworldonly.org/statistika-migratsii/
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капітал, який найбільше здатний до інноваційної діяльності та який несе в 

собі потенціал майбутнього розвитку.  

Крім того, якщо раніше масові міграції були викликані різними 

політичними або природними катаклізмами і мали стихійний характер, то 

сьогодні це постійний процес, що має тенденцію до зростання, підґрунтям 

чого частково є цілеспрямована політика країн першого легіону. 

Сьогодні розвинені країни формують ендогенну політику формування 

та використання людського капіталу, створюючи спеціальні програми 

надання громадянства та сприятливі умови для залучення  науковців і 

висококваліфікованої робочої сили з інших країн, і тим самим  забезпечують 

не лише високі темпи науково-технічного прогресу та інноваційного 

розвитку, оскільки час на набуття необхідної кваліфікації, знань та навичок 

суттєво скорочується навіть до нуля, а й зменшують інвестиції у людський 

капітал. 

Прикладом такої політики може слугувати американська програма 

Startup Grind Global, яке вже третій рік поспіль проводиться США у 

Кремнієвій долині та щоразу збирає дедалі більше талановитих людей і ідей. 

З 1959 р. щорічно проводиться міжнародна математична олімпіада серед 

школярів (у 2019 р. вона відбувалася у Великій Британії), міжнародна  

фізична олімпіада в Тель-Авіві, міжнародна біологічна олімпіада в Угорщині, 

міжнародні олімпіади з інформатики, астрономії та астрофізики, із 

природничих наук тощо. Багато провідних університетів оголошують 

конкурси серед молоді, за їх результатами надається стипендія для навчання. 

За результатами цих олімпіад та конкурсів талановита молодь 

отримує не лише можливість навчатися у престижних ВНЗ, а й гранти на 

реалізацію своїх розробок та можливість працювати у таких країнах, як 

США, Велика Британія, Німеччина, Китай. 

Такі конкурси та олімпіади проводять не лише західні країни. У 

2014р. провідною платформою мета-пошуку в Південно-Східній Азії 

започатковано конкурс «Грант інноваторів iPrice Group» для пошуку талантів 
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у сфері електронної комерції. Останні роки Росія активно проводить 

міжнародні конкурси практично з усіх галузей знань, такі як «Вчені 

майбутнього», «NAUKA 0+», «Science is Magic» тощо. 

Слід зазначити, що від 2000 р. мігранти виграли 38% Нобелівських 

премій, які присудили американцям. 

Міграційні процеси в Україні відповідають зазначеним тенденціям, і  

це вкрай небажана ситуація. За оцінками МВФ, близько 3–4 млн українців 

виїздять працювати за кордон. На жаль, статистика міграції трудових 

ресурсів в Україні практично відсутня. Державна служба статистики 

відомості про міграційний рух населення формує на підставі даних про 

реєстрацію місця проживання фізичних осіб та відомостей про зняття з 

реєстрації місця проживання фізичних осіб, тобто враховується лише 

населення, яке виїхало з України на постійне проживання. Трудова міграція 

не відслідковується, а саме вона останнім часом набуває величезних 

масштабів, – за різними оцінками, за кордоном працює від 6 до 9 млн осіб 

(населення України працездатного віку за даними Державної служби 

статистики становить близько 17,3 млн осіб). 

Опосередковано про її масштаби можна судити за обсягами тих коштів, 

які переводять українські заробітчани. Так, у 2014 р. лише через банківську 

систему було переведено 6,6 млрд дол. США, у 2015 р. – 4,8 млрд дол. США, 

у 2016 р. – 5,4 млрд дол. США, у 2017 р. – 9,3 млрд дол. США, у 2018 р. – 

близько 11 млрд дол. США, у 2019 р. – 12 млрд дол. США. Це означає, що у 

2019 р. українські трудові мігранти створили близько 80 млрд дол. США 

ВВП для інших країн – понад 60% ВВП України. Проте і ці дані не 

дозволяють навіть приблизно оцінити масштаби трудової міграції людського 

капіталу з України, оскільки з розвитком цифрових технологій різко зростає 

кількість тих, хто працює дистанційно. З кожним роком у цій сфері 

розширюється перелік професій, до того ж вимоги щодо підтвердження 

кваліфікації стають значно лояльнішими. 
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Слід зазначити, що чим вищий рівень людського капіталу, тим 

вагомішою стає інша умова його формування та використання, а саме – 

наявність можливості його реалізації. І у цій царині ситуація в Україні 

незадовільна. 

Україна має потужний людський капітал. І хоча останнім часом індекс 

розвитку людського капіталу має тенденцію до зниження, про що свідчить 

падіння рейтингу людського капіталу України у щорічних дослідженнях 

Світового банку (у 2018 р. Україна посіла 50-те місце, тоді як у 2015 р. – 31-

ше місце)238, він залишається серед найвищих поміж 157 країн світу. 

Уже не перший рік українська талановита молодь посідає перші місця 

у міжнародних наукових та інноваційних конкурсах. Так, наприклад, у 2020р. 

українські розробники презентували на ній 13 технологічних стартапів 

інвестиційним фондам, серед яких Accel Capital, Spark Capital, Craft Ventures, 

General Catalyst та Andreessen Horowitz. Чотири українських стартапи 

потрапили до 1% найкращих компаній серед 4000 претендентів у програму 

Accelerate, що проходила у межах конференції. Крім того, українська 

делегація отримала спеціальну винагороду від мережі Startup Grind і була 

визнана найбільшою та найбільш підготовленою серед 96 країн239. 

Наразі зростає експорт Україною комп’ютерних та інформаційних 

послуг. Так, зокрема, експорт послуг у цій сфері посідає друге за часткою 

місце у загальному обсязі експорту послуг після транспортних. І, за даними 

першого півріччя 2020 р., при тому, що загальний експорт послуг Україною 

порівняно з відповідним періодом 2019 р. зменшився на 11,6%, експорт 

послуг у сфері комунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг 

збільшилися на 16,6%, а їх питома вага у загальному експорті послуг 

Україною досягла 26,1%. 

                                                      
238 Дані Світового банку. URL: https://databank.worldbank.org/source/human-capital-index  
239 Украинские стартапы получили специальную награду на конференции в Кремниевой долине. URL:  

https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2880830-ukrainskie-startapy-polucili-specialnuu-nagradu-na-

konferencii-v-kremnievoj-doline.html 

 

https://databank.worldbank.org/source/human-capital-index
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2880830-ukrainskie-startapy-polucili-specialnuu-nagradu-na-konferencii-v-kremnievoj-doline.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2880830-ukrainskie-startapy-polucili-specialnuu-nagradu-na-konferencii-v-kremnievoj-doline.html
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Проте переважна кількість пропонованих українцями стартапів 

реалізується поза межами України, оскільки належних умов для реалізації 

інноваційних ідей держава не створила. А саме ці люди та їхній людський 

капітал є тим чинником, що мав би стати підґрунтям ендогенізації та 

зовнішньої складової сукупного попиту та інноваційної трансформації 

сукупної пропозиції України, забезпечуючи тим самим ефективний сталий 

соціально-економічний розвиток нашої країни. 

В ендогенізації зовнішньої складової сукупного попиту України 

закладено значний потенціал загального соціально-економічного розвитку. 

На сьогоднішній день на світових ринках Україна представлена як 

постачальник сировинних товарів: понад 65% товарного експорту становлять 

саме сировинні товари – метал та сільськогосподарська продукція.  

Орієнтація на зовнішні ринки, де попитом користуються сировинні 

види продукції українських товаровиробників, консервує структуру 

промисловості, свідченням чого є те, що технологічний рівень виробництва 

не тільки не зростає, а й знижується.  

На сьогодні питома вага високотехнологічних видів виробництва в 

Україні має чітку тенденцію до скорочення і коливається у межах 3,5–2,5%. 

Це вкрай низький показник. Частка високотехнологічного виробництва в 

середньому у світі становить близько 18%. При цьому в Японії вона 

перевищує 19%, у США – 24%, а у Китаї – 28%. 

Слід зазначити, що у розвинених країнах майже 85% приросту ВВП 

припадає на інновації. У провідних країнах ЄС інновації запроваджують 50–

70% усіх підприємств, а у найменш розвинених країнах Євросоюзу цей 

показник не опускається нижче 25%. 

Прийняті в Україні Стратегії соціально-економічного розвитку 

неодноразово декларували перехід на інноваційний шлях розвитку. Проте 

далі декларацій справа жодного разу не просунулася. Про це свідчать 

численні міжнародні інноваційні рейтинги, в яких Україна посідає одне з 

найостанніших місць. 
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Так, зокрема, у країнах ЄС з початку попереднього десятиріччя 

проводяться регулярні дослідження інноваційного та науково-технічного 

розвитку економіки на основі систем комплексних індикаторів для (країн, 

регіонів, державного сектора)240. Найбільш відомим інструментом таких 

порівнянь є Інноваційне табло ЄС (ІТЄ), яке включає дані щодо країн ЄС, 

країн – кандидатів на вступ у ЄС та деяких інших країн. Основним 

результуючим показником ІТЄ є Зведений індекс інновацій (ЗІІ). Цей 

агрегований індикатор інноваційного та науково-технічного розвитку 

узагальнює широкий спектр показників, які у 2016 р. були згруповані у вісім, 

а у 2017 р. – десять тематичних підгруп, так звані «innovation dimensions». У 

2016 р. Україна стала офіційно брати участь у європейському обстеженні 

економіки «Інноваційне табло ЄС». Проте ще в 2014–2015 рр. українські 

спеціалісти здійснювали оцінювання України за методологією ІТЄ241. 

За розвитком інновацій країни, що входять до «Інноваційного табло 

ЄС», поділяються на чотири групи:  

– інноваційний лідер; 

– активний інноватор; 

– помірний інноватор; 

– інноватор, що формується. 

За даними  2017 р., за зведеним індексом інновацій Україна увійшло 

до останньої групи і посіла в ній останнє місце із показником 0,149. 

Передостання країна – Румунія – мала показник 0,173. Лідерами рейтингу 

стали Швейцарія (0,794), Швеція (0,717), Данія (0,691). У середньому по ЄС 

ЗІІ становив 0,503242. 

Рейтинги по окремих показниках, що входять у ЗІІ, дають змогу 

детальніше оцінити ті сфери, які гальмують інноваційний розвиток України. 

                                                      
240 Public Sector Innovation Scoreboard 2013. A pilot exercise / European Commission. 2013. 74 p.; Regional 

Innovation Scoreboard 2016 / European Commission. URL: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17824; 

Innovation Union Scoreboard 2016. URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius- 

2016_en.pdf  
241 Інноваційна Україна –2020 / за заг. ред. Гейця В.М. та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.  
242 Innovation Union Scoreboard 2017. URL:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-

2017_en.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-%202016_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-%202016_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2017_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2017_en.pdf
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Зокрема, останні позиції Україна посідає у рейтингах «Інноваційно 

сприятливе середовище», «Дослідницькі системи» та «Зв’язки». За рештою 

показників Україна посідає 3–4 місце з кінця із показником, у 7–10 разів 

нижчим від лідерів.  

Ситуація з пандемією COVID-19 висвітлила й інший бік орієнтації  

України на зовнішні ринки – реальну загрозу національній безпеці. В Україні 

практично призупинилося виробництво товарів, необхідних для 

протистояння з пандемією. Питома вага вітчизняного виробництва на 

внутрішньому ринку України таких товарів, як медичне обладнання, вакцини 

та значна частина ліків, засоби захисту медичного персоналу та населення 

тощо, останні роки стало зменшується і за окремими позиціями становить не 

більше 2–5%. Уведення країнами світу карантинних обмежень на експорт 

цих товарів украй ускладнив ситуацію в Україні, і лише те, що країна не 

повністю втратила виробничий потенціал, дозволило досить швидко 

відновити виробництво тих же ШВЛів. Та відновлення втраченої  

епідеміології потребуватиме значно більшого часу та фінансів. Пропозиція 

українських виробників має забезпечувати увесь сукупний попит на критичні 

для національної безпеки країни товари та послуги, і саме це має стати 

стратегічним напрямом ендогенізації розвитку економіки. 

І це ще раз засвідчило важливість для України  реального переходу на 

інноваційний шлях розвитку. У цьому контексті важливим є один із 

висновків моделі Агійона – Хоувітта: якщо економіка перебуває далеко від 

технологічного фронту, а саме це, на жаль, характерне для України, основну 

роль відіграють інвестиції – великі й довгі проєкти. І лише з наближенням до 

технологічного фронту дедалі більшу роль відграють невеликі проєкти, успіх 

яких пов’язаний з інноваціями.  

Це зумовлює особливості розвитку людського капіталу: у першому 

випадку вирішальне значення має наявність великого числа 

висококваліфікованих менеджерів, які здатні забезпечити ефективний 
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інвестиційний менеджмент, у другому – таких, які здатні забезпечити 

ефективний інноваційний менеджмент.  

Серед причин, що перешкоджають впровадженню нових технологій в 

Україні, безумовно найвагомішою є фінансова обмеженість. Проте слід 

звернути увагу на те, що 5% підприємств зазначили, що основним 

стримуючим фактором є неспроможність керівників різного рівня оцінити 

нові технології, і ще 3,4% – про відсутність робітників необхідної 

кваліфікації. Якщо ж врахувати те, що понад 38% підприємств узагалі не 

змогли визначити, що перешкоджає оновленню виробництва, то стає 

зрозумілим актуальність питання про якість та кваліфікацію людського 

капіталу. 

Отже, можна констатувати, що одним із найважливіших факторів 

ендогенізації сукупного попиту та сукупної пропозиції України є 

кардинальна зміна державної політики формування та використання 

людського капіталу. І навіть не зміна, – а розроблення, бо будь-якої цілісної 

політики формування та використання людського капіталу в Україні немає. 

Особливо гостро це відчувається у сфері «капіталізації» людського капіталу 

– тобто створення умов для економічної самореалізації людини і насамперед 

– спеціалістів та інноваторів. 

Саме це є найважливішим та невідкладним завданням державної 

політики, адже Україна вже перебуває на межі тієї ситуації, коли величезний 

природний та накопичений основний капітал ефективно використовувати не 

здатна, дедалі більше консервуючи статус сировинного регіону243. 

Ця політика має бути спрямована насамперед на формування та 

ефективне використання людського капіталу, здатного забезпечити 

інвестиційну підтримку інноваційного шляху розвитку України, ефективне 

використання природних та матеріальних ресурсів країни, забезпечити їй 

гідне місце в європейській спільноті. 

                                                      
243 Пекар В. Людський капітал України 2025. Підсумки форсайту.  

URL: http://wikicitynomica.org/future/lyudskiy-kapital-ukraini-2025-pidsumki-forsaytu.html 

http://wikicitynomica.org/future/lyudskiy-kapital-ukraini-2025-pidsumki-forsaytu.html
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Основні напрями такої політики мають спрямовуватися на:  

1. Забезпечення нормального процесу відтворення робочої сили і 

необхідного для цього платоспроможного попиту домогосподарств. 

Для цього необхідна не лише реформа системи оплати праці в Україні, 

необхідне створення доступної для людей середнього достатку системи 

кредитування отримання тих товарів та послуг, які становлять основу цього 

нормального процесу відтворення, – житла, освіти тощо; створення програм 

надання грантів на навчання талановитій молоді, у тому числі й у 

престижних університетах за межами України, але й з умовою використання 

набутих знань та досвіду на батьківщині; розширення будівництва 

недорогого муніципального житла, яке молоді люди зможуть орендувати за 

доступні кошти, тощо. 

2. Державне замовлення підготовки спеціалістів (насамперед у сфері 

інвестиційного та інноваційного менеджменту), здатних забезпечити 

ефективне використання  як основного, так і людського капіталу. 

Крім того, необхідно використовувати цільові програми 

співробітництва наукових та бізнесових структур із вищими навчальними 

закладами: цільові програми підготовки фахівців, дослідницькі тощо; 

використання компаній як бази для практики, досліджень; залучення 

працівників компаній для участі у навчальному процесі; програми із 

обміну студентів з навчальними та дослідницькими закладами за межами 

України; створювати державні та стимулювати створення приватних 

агенцій практики для студентів. 

3. Створення дієвої системи підтримки не лише наукових досліджень 

та розробок, а й реалізації та впровадження інноваційних проєктів, 

спрямованих на технологічну модернізацію економіки України. 

Така система має передбачати заходи із підтримки усіх гравців 

української промисловості, включаючи великі та малі компанії, інноваційні 

стартапи, дослідницькі центри, постачальників послуг тощо. Вона має 

орієнтуватися насамперед на ті види діяльності, які становлять основу   
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п’ятого та шостого технологічних укладів: електронну промисловість, 

обчислювальну, волоконно-оптичну техніку, програмне забезпечення, 

телекомунікації, робототехніку, інформаційні послуги, біотехнології.  

Особливу увагу необхідно зосередити на інституціональному 

вдосконаленні залучення до роботи на вітчизняному ринку тих 

кваліфікованих спеціалістів та працівників, які сьогодні працюють за 

кордоном або дистанційно на іноземні компанії. 
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РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕДУМОВ 

ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Генезис теорії норми валового заощадження 

Наукове обґрунтування норми заощадження є одним із ключових 

питань у моделях економічного зростання та фундаментальним параметром 

економічної архітектоніки з огляду на довгострокову динаміку зростання та 

структуру сукупного попиту. Метою розділу є демонстрація генезису теорії 

норми валового заощадження, починаючи з класиків політичної економіки до 

теоретичних обґрунтувань ендогенізації норми заощаджень у моделях 

економічного зростання і далі – детального розгляду складових валового 

заощадження із аналізом чинників, що впливають на його рівень на базі 

статистичних даних. Емпіричний аналіз дає можливість перевірити 

достовірність теоретичних концепцій та з’ясувати  справедливість висновків 

теоретиків. Показано велику прірву між класичним баченням норми 

заощадження як результату дії природного закону, що веде до саморегуляції 

параметрів відтворення виробництва, з одного боку, та суто раціональних  

поглядів, що сформувалися в період становлення і розвитку теорії та моделей 

економічного зростання, – з іншого. Емпіричні дослідження показали, що 

норма заощадження в економіках різних країн відрізняється і залежать від: 

ступеня втручання держави у розподіл валового наявного доходу між 

інституційними секторами економіки, структурування домашніх господарств 

за рівнем доходів, рівня державних соціальних трансфертів, глибини 

дисбалансів доходів та витрат інституційних секторів економіки і, 

відповідно, – їх чистих запозичень та накопичених боргів, а також фази 

економічного циклу, в якому перебуває економіка країни, та якості 

інвестиційного середовища. Практичне значення дослідження важливе для 

обґрунтування фіскальної політики, особливо щодо її впливу на рівень 

валового заощадження сектора нефінансових корпорацій і сектора 



153 

державного управління, а також рівня державних соціальних і капітальних 

витрат. 

Обґрунтування норми валового заощадження розпочалося ще 

послідовниками класичного бачення здатності економічної системи до 

саморегулювання та самовідновлення, які вважали, що такі структурні 

характеристики економіки, як норми заробітної плати, прибутку та 

заощадження регулюється природним законом, а рівень нагромадження 

капіталу має відповідати рівню заощадження. Цього твердження 

дотримувалися Адам Сміт, Жан Батист Сей, Генрі Чарльз Кері, Джон Стюарт 

Мілль та інші послідовники класичного бачення розвитку економіки. 

Франсуа Кене – родоначальник основних засад майбутніх таблиць «витрати-

випуск» – теж висловив ідею про оптимізуючу дію природного порядку в 

процесах відтворення суспільного продукту країни. 

Теоретичні концепції щодо підпорядкування норми заощаджень 

природному закону, які проголошувалися класиками політекономії, вимагали 

емпіричного підтвердження, але статистична база на той час не дозволяла 

знайти відповідні закономірності. Подальший розвиток теорії норми 

заощадження, що розвивалася в межах теорії економічного зростання та 

пошуку шляхів ендогенізації її параметрів у моделях зростання відбувався 

паралельно із розвитком статистики та застосуванні математичних методів 

в економічних дослідженнях. У перших моделях, побудованих на реальній 

статистичні базі, рівень заощадження уводився фіксовано, тобто екзогенно. 

Спроби ендогенізувати, а отже – розрахувати норму заощадження 

зосередилися, з одного боку, на спробі раціоналізувати поведінку суб’єктів 

ринку у виборі розміру заощаджень з огляду на ту чи іншу логіку їхнього 

вибору, а з іншого – через необхідність підтримки як макроекономічних 

балансів, так і балансів інтересів різних поколінь та бажання максимізувати 

споживання домогосподарств у довгостроковій перспективі. У 

запропонованих «раціоналістичних» поведінкових  моделях робилося багато 

припущень, які відривали їх від реальних економічних процесів, тому не 



154 

мали необхідної глибини підтвердження на базі реальних багатоаспектних 

складових та змін в економіці, що ставило під сумнів зроблені висновки. 

Метою розділу  є поетапний аналіз розвитку теорії валового заощадження, 

починаючи з класичного бачення її коливань у процесі саморегуляції 

економіки під впливом природного закону, потім ідей, що виникли у процесі 

становлення теорії економічного зростання, де вирішувалася проблема 

ендогенізації параметрів зазначеного показника, а також методів його 

обрахунку в макроекономічних моделях, які набули широкого використання 

в урядових установах багатьох країн для аналітичних і прогнозних цілей. 

Важливо було також встановити факти емпіричного підтвердження 

теоретичних концепцій на базі фактичних статистичних даних. 

У XVIII ст. Франсуа Кене, засновник школи фізіократів, стверджував, 

що всі процеси в суспільстві та економіці підпорядковуються об’єктивним 

природним законам, які є «універсальними і незаперечними, єдиними, 

вічними, незмінними, встановленими Богом для щастя людей»244. Ключовою 

при цьому була його ідея щодо дії закону як «найвигіднішого» для людей, що 

через багато років трансформується у термін «оптимального». Важливим 

здобутком Кене стало розроблення методологічних основ статистичного 

аналізу основних пропорцій на етапах виробництва та реалізації суспільного 

продукту, а також обміну грошей і товарів. Саме йому належить відкриття 

того, що процес відтворення й реалізації відбувається безперервно лише за 

умови дотримання певних пропорцій. Тому Ф. Кене можна назвати ідейним 

родоначальником структуралізму і майбутніх таблиць «витрати-випуск», а 

також ідеї щодо оптимізуючої дії природного порядку в процесах 

відтворення суспільного продукту країни. 

Адам Сміт у своїй основній праці «Дослідження про природу та 

причини багатства націй» першим побачив, що природний порядок впливає 

не тільки на виникнення, розташування, вдосконалення і розвиток 

                                                      
244 Блауг М.  100 великих экономистов до Кейнса.  Санкт-Петербург: Экономикус, 2009.  352 с. С. 155‒156. 

URL : http://www.library.fa.ru/files/Blaug-100.pdf 
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виробництва, а й на розподіл і нагромадження багатства між різними 

класами людей; а також розкрив чинники, що впливають на формування ціни 

і норми прибутку. Він структурував населення за класами, ставши 

родоначальником майбутнього розподілу учасників ринку у розрізі 

інституційних секторів економіки (відповідно до сучасної методології СНР), 

та зауважив про зв’язок природного порядку із розподіленням доходу – як 

між різними класами населення, так і заробітної плати за розміром. Серед 

важливих структурних чинників розвитку Сміт акцентував увагу на нормі 

праці та капіталу, що, на його думку, залежить від особливої природи того чи 

іншого прикладання праці й капіталу. При цьому він стверджував, що 

звичайні або середні норми можуть бути названі природними нормами 

заробітної плати, прибутку і ренти для того часу і тієї місцевості, коли і де 

вони зазвичай переважають. Аналізуючи джерела зростання капіталу, Сміт 

дійшов висновку, що капітал ніколи не зміг би зростати, якби не ощадливість 

громадян. Саме ця ощадливість веде до збільшення обсягів заощаджень у 

країні, що так, чи іншим чином стають джерелом для приросту виробничих 

фондів, що, у свою чергу, зумовлює залучення у виробництво додаткової 

кількості праці та приросту виробництва і доходів загалом. А природні норми 

доходів впливають на природні норми їх використання, а отже – і на норму 

заощадження245. 

Жан Батист Сей стверджував, що три фактори виробництва – праця, 

капітал і земля – формують вартість товарів і, відповідно, – визначають 

доходи: зарплату найманих робітників (носіїв праці), прибуток підприємців 

(власників капіталу), ренту землевласників. При цьому об’єктивні економічні 

закони гармонізують інтереси між власниками факторів виробництва і 

впливають на структуру доходів та витрат, – адже вони взаємодіють та 

взаємодоповнюють один одного у процесі виробництва і всі зацікавлені в 

його зростанні, а це найвигідніше для суспільства загалом246. 

                                                      
245 Сміт  А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ: Port-Royal, 2001. 

612 с. 
246 Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. Москва: Директ-Медиа, 2007. 67 с. 
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На етапі завершення промислового перевороту та посилення 

класових суперечок відомий англійський економіст і філософ Джон Стюарт 

Мілль підвів теоретичну базу під програму соціальних реформ, з якою він 

пов’язував перспективи інституційного розвитку капіталізму. Як і його 

численні попередники, він вважав, що закони виробництва вічні, незмінні, 

подібні фізичним і не залежать від волі людей. У пошуках шляхів 

економічного зростання Стюарт дослідив закон тенденції норми прибутку до 

зниження і, на відміну від А. Сміта, який вважав, що норма прибутку падає 

внаслідок конкуренції капіталів, стверджував, що вона падає із наближенням 

величини капіталу до тієї межі, коли стає неможливим прибуткове 

використання капіталу на певній обмеженій території. Водночас Стюарт 

акцентував увагу на тому, що нові інвестиції дають можливість збільшити не 

тільки обсяги виробництва, а й масштаби зайнятості247. 

К. Маркс, хоч і критикував класиків політичної економії, проте теж 

вважав, що суспільство доцільно розглядати як цілісний організм, який 

функціонує за своїми об’єктивними законами, що сприяють його внутрішній 

самоорганізації. Однак розвиток капіталістичного виробництва розглядав 

тільки крізь призму розвитку продуктивних сил та класових відносин. У 

своїй праці «До критики політичної економії», дослідивши джерела капіталу 

і процес відтворення виробництва, він дійшов висновку, що простий 

робітник не може стати капіталістом, відкладаючи якусь частку заробітної 

плати, тому джерелами більшої частини заощаджень є прибуток, або 

запозичення, узяті в інших осіб чи в банку. Тому додаткову вартість, 

отриману капіталістами, він розподіляв на дві частини, з яких перша іде на 

споживання, а друга використовується на капітал чи накопичується. Цей 

розподіл робить сам капіталіст, зважаючи на свої інтереси та бажання  

постійного збагачення. За умови капіталізації постійної частки доходу 

зростання накопичення капіталу залежить від обсягу додаткової вартості, а 

                                                      
247 Милль Дж. С. Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной 

философии: в 3-х т. Москва: Прогресс, 1980. Т. 1. 495 с. 
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отже – від усіх чинників, які на це впливають. При цьому К. Маркс 

стверджує, що найбільший вплив на формування ресурсів для 

нагромадження капіталу має прямий грабіж із фонду заробітної плати, 

необхідного для споживання працюючого. Тобто заощадження, на його 

думку, формуються за рахунок утиснення доходу працюючих. Звідси Маркс 

вивів так званий загальний закон капіталістичного накопичення, відповідно 

до якого процес нагромадження капіталу супроводжується відтворенням 

бідності та злиднів позбавлених роботи пролетарів, що, у свою чергу, 

негативно впливає на становище зайнятих робітників248. 

Але у своїх  схемах розширеного  відтворення виробництва К. Маркс 

показує, що саме зменшення споживання капіталістів веде до нарощення 

інвестицій та розширення виробництва. Відштовхуючись від економічної 

таблиці Ф. Кене, він розробив двосекторну модель (у Ф. Кене – трисекторна) 

і показав, як для відтворення виробництва відбувається обмін між першим та 

другим підрозділом, що випускають засоби виробництва і предмети 

споживання. Схема розширеного відтворення Маркса передбачає, що саме 

власники капіталу зменшують своє споживання і, заощаджуючи частину 

свого доходу (прибутку), капіталізують його. Але те, якою має бути норма 

заощаджень, Маркс залишив поза увагою, хоча і пояснив схему економічного 

зростання. 

У другій половині ХІХ ст. економічна теорія отримала підтримку 

математичної школи та розширила використання математичних методів в 

економічних дослідженнях. Цьому сприяв розвиток статистики, а з ним 

з’явилися нові можливості для аналізу факторів економічного зростання. 

Перш за все йдеться про обґрунтування оптимальних параметрів 

заощадження та нагромадження капіталу. Вагомий внесок у започаткування 

розвитку цього напряму економічної теорії зробили В.С. Джевонс, 

Л. Вальрас та В. Парето. 
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Вільям Стенлі Джевонс здійснив статистичний аналіз економічної 

рівноваги з урахуванням взаємозалежності всіх елементів економічної 

системи і принципу оптимальності, а також обґрунтував власний варіант 

теорії граничної корисності товарів. Він запропонував теорію 

«найвигіднішого» для всіх результату: «Мета, до якої ми прагнемо, – це 

здобуття якомога більше багатств, витративши якомога менше праці»249 . 

Його дослідження кінцевої міри корисності благ дало змогу незалежно від 

інших дослідників висунути ідею про те, що в міру збільшення кількості 

блага міра її корисності зменшується, а оптимальне споживання блага 

залежить від його розподілу між різними періодами. Тобто вчений 

сформулював свій закон спадної граничної корисності, поглибивши його 

фактором часу. Зазначена ідея згодом була використана для обґрунтування 

оптимального рівня заощаджень, який не повинен перевищити межу 

корисності з огляду на максимізацію споживчих витрат населення у 

довгостроковій перспективі. 

Швейцарський економіст – автор теорії економічної рівноваги та 

засновник Лозанської «математичної» школи політичної економії – Леон 

Вальрас у своєму трактаті «Елементи чистої політичної економії, або теорія 

суспільного багатства» зробив ретельне дослідження передумов досягнення 

стійкої економічної рівноваги, включаючи процес формування заощаджень 

та нагромадження капіталу із використанням кредиту. Вальрас акцентував 

увагу на тому, що між розподілом національного багатства та його 

збалансованістю є прямий зв’язок. Запропонована ним схема взаємообміну 

між учасниками ринку нагадує майбутні таблиці «витрати – випуск». Адже в 

цій схемі, з одного боку, є ринок факторів виробництва та споживчих товарів 

як пропозиція товарів і послуг для проміжного й кінцевого використання, а з 

іншого – доходи і витрати домашніх господарств та фірм. При цьому, за 

Вальрасом, рівень заощаджень має відповідати рівню нагромадження, але з 
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урахуванням кредитних ресурсів250. Тобто нагромадження капіталу 

покривається національними заощадженнями й запозиченнями, що 

відповідає сучасній системі національних рахунків, де ще враховуються 

капітальні трансферти і деякі інші менш значущі складові. 

Як продовжувач традиції Лозанської школи, Вільфредо Парето увів 

близьке до класичного суто теоретичне розуміння «найкращого» у розподілі 

багатства – поняття оптимальності. Для нього це означало такий розподіл, за 

якого становище хоча б одного учасника економічного процесу не може 

покращитися без погіршення становища інших. Якщо накласти цей принцип на 

розуміння оптимального рівня валового заощадження, то це означає, що є 

межа нарощення рівня заощадження, перевищення якої погіршить інші важливі 

економічні показники або добробут хоча б однієї людини. Або, якщо говорити 

лише про розподіл приросту ВВП на заощадження та споживання, то приріст 

заощаджень не повинен погіршити існуючий рівень споживчих витрат хоча б 

одного члена суспільства. Тоді, якщо навіть увесь приріст ВВП піде на 

заощадження, не зменшуючи (не погіршуючи) споживання населення, це 

відповідатиме принципу Парето. Крім того, тимчасове гальмування зі 

зростанням обсягу споживання, викликане зростанням норми заощадження, у 

довгостроковій перспективі кумулятивно зумовить збільшення споживання. 

Як і Вальрас, Парето теж наполягав на тому, що розподіл доходів 

впливає на всі складові економічної системи, наприклад, на формування 

витрат та заощаджень. Фактичні статистичні дані дали йому змогу виявити у 

цьому розподілі довготривалі стійкі закономірності, які у згорнутому вигляді 

демонстрували те, що 20% населення отримує 80% доходів. На цій базі він 

вивів узагальнений принцип про те, що в економіці 20% вкладених коштів 

дають 80% віддачі251. 
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1994. 627 c. С. 540‒561.   



160 

Економічна теорія й надалі розвивалася у напрямі дослідження 

граничних або оптимальних структурних параметрів економіки, за яких 

досягається найбільший результат. Нові можливості проведення 

статистичного аналізу з метою визначення граничних величин (граничної 

корисності, граничних витрат, граничної продуктивності, граничної норми 

заощадження тощо) зумовили те, що наприкінці ХІХ ст. відбулася наукова, 

так звана «маржинальна», революція. Фокус досліджень наукової спільноти 

перемістився до обґрунтування оптимальних економічних параметрів, 

зважаючи на їх граничну ефективність, що наблизило науку до розкриття 

ендогенних взаємопов’язаних явищ і процесів економічної системи. 

Засновник австрійської школи маржиналізму К. Менгер писав: «Ми 

намагалися звести складні явища людського господарства до їх 

найпростіших елементів, які є доступними для точного спостереження, 

докласти до останніх відповідну їх природі міру і після її встановлення знову 

показати, як складні господарські явища закономірно розвиваються зі своїх 

елементів. Цей метод дослідження  було застосовано у природничих науках і 

привів до такого великого результату, що, через непорозуміння, став 

називатися природничо-науковим, тоді як він є загальним для всіх наук, 

заснованих на досвіді, і, якщо правильніше, має бути названий 

емпіричним»252. 

Визнання маржиналістами існування певних меж для ефективної 

реалізації кожного із факторів економічного зростання означало, що 

параметри їхньої взаємодії якимось чином регулюються, причому так, що 

кожен з них має свою верхню стелю, перевищення якої веде до 

непродуктивних витрат. Прибічники маржинального підходу до оцінки 

цінності благ, зважаючи на їх граничну корисність, більше зосередилися на 

вивченні раціональної поведінки суб’єктів господарювання, їхньої мотивації 

у виборі варіантів використання обмежених ресурсів за умови досягнення 

                                                      
252 Менгер, К. Избранные работы. Москва: Издательский дом "Территория будущего", 2005. 496 с.C. 62. 

URL : https://vl.ucoz.org/_ld/0/42_Menger_RRR.pdf 
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своїх цілей, що пізніше було формалізовано у поведінкових рівняннях 

макроекономічних моделей. Тобто, на думку маржиналістів, раціональна 

поведінка кожного з учасників ринку зумовлює найефективніше 

використання ресурсів. Це кореспондується з відомим висновком Адама 

Сміта, який писав: «кожна окрема людина намагається …, щоб її продукт мав 

найбільшу вартість, … то … невидимою рукою спрямовується до цілі, яка 

зовсім не входила в її наміри … служити інтересам суспільства»253. 

У наукових працях вченого проявився інтерес до дослідження 

різнорівневих макроструктурних показників. К. Менгер стверджував, що 

емпіричний метод на базі статичних спостережень дає змогу вивчити зміни в 

структурних складових економічної системи та їх зв’язок з економічним 

зростанням. Упровадження нового методологічного інструментарію сприяло 

оновленню методології економічних досліджень. Згодом це посприяло 

впровадженню математичного моделювання економічних процесів як засобу 

реалізації концепції економічної рівноваги на мікрорівні. При цьому фокус 

досліджень змістився з макроекономічних процесів до аналізу 

мікроекономічних проблем. 

Маржинальні принципи системного аналізу рівноваги на 

мікроекономічному рівні посприяли розвитку неокласичної економічної 

теорії, що зосередилася на виявленні закономірностей та відповідних 

поведінкових параметрів оптимального господарювання. Серед предметів її 

дослідження були: закономірності розвитку в умовах вільної конкуренції; 

розкриття законів, покладених в основу формування ціни товару, прибутку та 

заробітної плати; а також розподілу доходів у суспільстві, що дозволяло 

визначити умови досягнення макроекономічної рівноваги. Відповідно 

розширилося використання граничних величин та кількісних методів 

дослідження, а згодом в економічній науці разом із розвитком математичного 

моделювання окремим напрямом виділилася теорія економічного зростання, 
                                                      
253 Сміт  А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ: Port-Royal, 2001. 

612 с. 
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що стала своєрідною «золотою жилою» для послідовників створення 

численних варіацій виробничих функцій. 

У 1928 р. уперше на фактичній статистичній базі математично було 

формалізовано залежність обсягів виробництва від праці та капіталу254. В 

результаті з’явилася степенева виробнича функція. Пізніше послідовники 

Кейнса – англійський вчений Р. Харрод255 і американський вчений 

польського походження О. Домар256 – незалежно один від одного розробили 

модель економічного зростання, яку через схожу методологію та однакові 

висновки назвали моделлю Харрода – Домара. Їхні моделі демонстрували  

залежність економічного зростання від частки нагромадження капіталу (що 

бралася рівною до заощадження). Але в моделі Домара норма заощадження  

задавалася в модель екзогенно, а в моделі Харрода було уведено фактор 

акселерації, який показував залежність приросту капіталу від приросту 

національного доходу в попередньому році. Акселератор означав, що чим 

більша норма заощадження, тим більший приріст національного доходу і тим 

більшу частку заощадження можна буде виділити на інвестиції й забезпечити 

економічне зростання. 

Теоретичною концепцією моделі Харрода була ідея, що є певний рівень 

заощаджень (інвестицій), за якого досягається оптимальний темп зростання в 

умовах певної динаміки приросту працездатного населення. Звідси держава 

задля підтримки рівноваги має регулювати рівень заощадження та 

забезпечувати наближення системи до гарантованого економічного 

зростання, під яким розумілося зростання, що забезпечує динамічну 

рівновагу норми прибутку із повним використанням виробничих 

потужностей. Водночас він увів поняття «природного темпу економічного 

зростання» у сенсі досягнення повної зайнятості та підвищення її 

                                                      
254 Поль Дуглас зібрав статистичні дані за період 1899–1922 рр. щодо обробної промисловості США й у 1927 

р. звернувся до математика Чарльза Кобба із проханням за допомогою математичної моделі формалізувати 

виявлені закономірності впливу праці та капіталу на випуск продукції, що і було успішно зроблено. 
255 Harrod R.F. An Essay in Dynamic Theory. Economic Journal. 1939. № 49. С. 14–33. 

URL : http://piketty.pse.ens.fr/files/Harrod1939.pdf 
256 Evsey D. Domar. Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica. 1946. T. 14. № 2. 

С. 137–147. https://doi.org/10.2307/1905364 
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продуктивності. Тобто за умов нестачі трудових ресурсів, гарантований темп 

економічного зростання перевищуватиме природний, а фактичний темп 

знизиться нижче за гарантований. Якщо ж гарантований темп буде меншим 

за природний, то фактичний темп теж знизиться і тоді з’явиться надлишок 

трудових ресурсів а  зайнятість буде неповною. Фактично йдеться про те, що 

має бути певна рівновага між трудом і капіталом, хоча у цих моделях так і 

було обґрунтовано параметри норми заощадження. 

У тому ж 1928 р., коли було створено та апробовано модель Кобба – 

Дугласа, математик Рамсей у статті «Математична теорія заощаджень»257, 

ґрунтуючись на оптимізації поведінки домашніх господарств, дав своє 

пояснення нормі заощадження. В його моделі схематично усі 

домогосподарства представляє одне домогосподарство у вигляді індивіда з 

нескінченою тривалістю існування, який приймає рішення щодо заощаджень, 

враховуючи свій як поточний, так і майбутній добробут. Щоб спростити 

завдання, вчений зробив ряд припущень, що: економіка закрита та перебуває 

в умовах досконалої конкуренції, доходи людей становлять заробітна плата 

та доходи від активів, які мають певну доходність, усі активи є капіталом, 

стандарти споживання незмінні за своїм складом, технічний прогрес 

нейтральний, умови виробництва та зовнішньої торгівлі стабільні тощо. 

Змінюються лише коефіцієнт дисконтування та дохід від капіталу, що і 

впливає на міжчасовий вибір індивіда щодо збільшення або зменшення 

загальних обсягів споживання. Тобто споживання зростає за умови, коли 

дохід від капіталу в розрахунку на кожного члена сім’ї стає вищим за норму 

дисконтування; падає – коли навпаки, і залишається без змін при їх збігові. 

Тоді домогосподарства вирішують, чи варто зараз відмовитися від частки 

споживання заради можливості наростити його у майбутньому за рахунок 

додаткового доходу від активів (придбаних після збільшення частки 

заощадження). Динамічна модель Рамсея спрощено пояснює мотиви 

                                                      
257 Ramsey Frank. A Mathematical Theory of Saving.. Economic Journal. 1928. Vol. 38. P. 543‒559. 
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http://piketty.pse.ens.fr/files/Ramsey1928.pdf


164 

домогосподарств у вирішені питання щодо рівня своїх заощаджень і цим 

встановлює граничну норму заощаджень. 

На початку 30-х років ХХ ст.  свій внесок у розвиток теорії 

заощадження зробив Міхала Калецький, Він визначав оптимальну пропорцію 

між споживанням та заощадженням з огляду на те, що робітники повністю 

витрачають свій дохід на споживання, а підприємці заощаджують частину 

свого прибутку (як у схемі розширеного відтворення К. Маркса). При цьому 

вчений відштовхувався від того, що у разі, якщо капіталісти надмірно 

збільшать норму прибутку за рахунок звуження частки заробітної плати 

робітників, це призведе до падіння виробництва. Вчений робить висновок 

про прямий зв’язок між розподілом доходу між робітниками та 

роботодавцями із рівнем заощаджень. Це, у свою чергу означає, що для 

досягнення оптимального рівня норми заощадження необхідно досягти 

оптимальних пропорцій у розподілі доходів. Правда, обґрунтувань щодо 

того, якими мають бути ці пропорцій, наведено не було. 

Представники стокгольмської школи макроекономічного аналізу дали 

свої пояснення не тільки основних макропропорцій, а й можливих державних 

заходів щодо їх регулювання. Так, Г. Мюрдаль (1939), аналізуючи нерівність 

добробуту різних країн та потоків інвестицій, дійшов висновку, що 

примітивні соціально-побутові умови життя населення, низька 

продуктивність праці, погана організація виробництва і викликана всім цим 

масова убогість відлякують іноземних інвесторів. У свою чергу брак 

інвестицій стає причиною стагнації й зростання злиденності. За таких умов, 

на його думку, єдиним засобом виходу економіки Швеції з воронки бідності 

є посилення втручання держави в економічні процеси шляхом збільшення 

державних інвестицій і соціальних трансфертів. Вчений визначив природну 

норму ставки за кредит як величину, обумовлену прибутковістю, яку 

очікують від вкладання в позикові кошти; а урівноваження пропозиції 

заощаджень та попиту на них обґрунтував необхідністю підтримки  

інвестицій відповідним обсягом вільного готівкового капіталу. Вчений також 



165 

довів, що стан ринкової рівноваги може відхилятися від стану повного 

використання ресурсів під впливом коливань рівня заощаджень, а також ще 

до Кейнса теоретично обґрунтував необхідність проведення державою 

антициклічної фінансової політики. Стосовно умов кредитування він писав: 

«Увесь центральний монетарний аналіз розвивається на основі припущення 

про вільну валюту, це насамперед означає, що банківська система може 

забезпечити будь-які умови кредитування; що само по собі вже вимагає, щоб 

банківська система була спроможна задовольнити всі потреби щодо 

кредитування»258. 

Дж.М. Кейнс, дослідивши те, як співвідношення інвестицій і 

заощаджень впливає на економічну нестабільність, дав свою оцінку нормі 

заощаджень і втручанню держави в економічні процеси. Він доходить 

висновків, що в ринковій економіці діє автоматичний механізм 

врівноваження заощаджень та інвестицій, а перевищення заощаджень над 

інвестиціями призводить до зниження ділової активності, тоді як за умови 

макроекономічної рівноваги має підтримуватися їх рівність. Кейнс 

принципово відкидає положення класичної та неокласичної економічних 

теорій, де вважалося, що постійне зростання заощаджень автоматично веде 

до зростання інвестицій і виробництва в цілому. Вчений висуває свою теорію 

заощаджень і доводить, що надмірний рівень заощаджень породжує 

перевищення пропозиції товарів над попитом на них, що веде до кризи 

надвиробництва. Звідси на його думку існує певний рівень «ефективних 

заощаджень», які мають відповідати обсягам нових інвестицій. Самі 

заощадження, за Кейнсом, виникають через перевищення доходу над 

споживанням, що означає їх залежність від споживчих настроїв населення 

(СНН). 

Кейнс стверджує, що «капітал утворюється в результаті не схильності 

до заощадження, а в результаті попиту, обумовленого поточним і 

                                                      
258 Myrdal K. Monetary Equilibrium Translated by R.B. Bryce and N. Stolper. London: Hodge, 1939. P. 105‒114. 

P. 109. 
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перспективним споживанням». Тобто на відміну від домінуючої думки 

класичної школи, що норма заощадження залежить від схильності суб’єктів 

ринку до заощаджень з метою отримання доходу від власності, вчений 

уводить новий термін – «схильність до споживання», що у свою чергу 

залежить від рівня доходу та його частки, що витрачається на споживання. 

Звідси він виводить похідне поняття «гранична схильність до споживання» 

як відношення приросту споживання до приросту доходу. Схильність до 

споживання зменшується у міру зростання доходу, а схильність до 

заощадження, відповідно, зростає259. 

Кейнс встановив свій взаємозв’язок між національним доходом, 

споживанням та інвестиціями і звідси – механізм трансформації заощаджень 

в інвестиції, а також, застосувавши принцип мультиплікатора, показав 

залежність приросту національного доходу від приросту інвестицій. При 

цьому гранична ефективність капіталу, норма позикової ставки та їх 

співвідношення впливають на рівень капіталізації заощаджень. У свою чергу 

в умовах невизначеності для інвестора гранична ефективність капіталу є 

лише очікуваною. 

Тобто, за Кейнсом, інвестиційні процеси значною мірою залежать від 

норми позикової ставки, нижче за яку гранична ефективність 

капіталовкладень опускатися не повинна. Тож через зміни цієї норми можна 

впливати на інтереси інвесторів. Але, розмірковуючи над поведінкою 

інвесторів, Кейнс так і не дав відповіді на запитання, який рівень валового 

заощадження та валового нагромадження є оптимальним для збалансованого 

зростання економіки загалом. 

Надалі модель IS-LM Хікса – Хансена у схематичній формі 

ендогенізувала інвестиційну функцію й об’єднала дослідження реального 

сектора з аналізом грошового ринку. У 1937 р. Хікс публікує статтю 

                                                      
259 Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. 1936. 
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«Mr. Keynes and the "Classics"; A Suggested Interpretation»260, де дав свою 

графічну інтерпретацію ідей Кейнса, де вісь абсцис – національний дохід, 

вісь ординат – рівень позикової ставки, а крива показує рівновагу на ринку 

товарів і послуг (IS), умовою якої є рівність заощаджень (S) та інвестицій (I). 

Друга крива (LM) відображає рівновагу на грошовому ринку. Обсяг 

інвестицій функціонально залежить від позичкової ставки. Тобто чим більші 

ставки, тим меншими будуть інвестиції і національний дохід. Дзеркально 

протилежна поведінка кривої LM, адже спекулятивний попит є спадною 

функцією норми банківських ставок. При цьому пропозиція грошей (M) 

вважається величиною заданою, а її прирівнення до попиту на гроші є 

умовою рівноваги на грошового ринку. Точка перетину кривих IS і LM (Е) 

означає таке співвідношення між рівнем національного доходу і позичкової 

ставки, за якого заощадження дорівнюють інвестиціям а попит на гроші – їх 

пропозиції, тобто обидва сектори – товарний і грошовий – перебувають у 

рівновазі. Модель Хікса – Хансена демонструє умови загальної ринкової 

рівноваги, ідея якої сформувалася в неокласичній теорії і водночас 

віддзеркалила кейнсіанську теорію. Хоча Кейнс і відкидав неокласичну тезу 

про здатність ринкової економіки до саморегулювання. 

На початку 1956 р. вийшла стаття Р. Солоу «Внесок у теорію 

зростання»261, у якій він запропонував неокласичну модель економічного 

зростання. Ця модель була створена на базі  виробничої функції Кобба – 

Дугласа і для спрощення містила низку припущень, серед яких і те, що норми 

заощадження та амортизації є фіксованими величинами, тобто задаються в 

модель екзогенно. Того ж року у статті Т. Свана «Економічне зростання та 

накопичення капіталу»262 була представлена неокласична версія виробничої 

                                                      
260 Hicks J.R. Mr. Keynes and the "Classics"; A Suggested Interpretation. Econometrica. 1937. Vol. 5. No. 2. 

P. 147‒159. URL: http://public.econ.duke.edu/~kdh9/Courses/Graduate%20Macro%20History/Readings-

1/Hicks_Mr.%20Keynes%20and%20the%20Classics.pdf 
261 Solow R.M. A contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. 

1956. February. Vol. 70. No. 1. P. 65‒94. URL : http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf 
262 Swan T.W. Economic growth and capital accumulation. Economic Record. 1956. November. Vol. 32 N. 2. 

P. 334–361. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x 

http://public.econ.duke.edu/~kdh9/Courses/Graduate%20Macro%20History/Readings-1/Hicks_Mr.%20Keynes%20and%20the%20Classics.pdf
http://public.econ.duke.edu/~kdh9/Courses/Graduate%20Macro%20History/Readings-1/Hicks_Mr.%20Keynes%20and%20the%20Classics.pdf
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функції, де норма заощадження залишалася сталою величиною, але вже у 

1957 р. у своїй новій статті Солоу запропонував модель263, яку потім назвали 

«модель Солоу», де було здійснено спробу оптимізувати норму заощадження 

на тих умовах, що її рівень має забезпечувати досягнення максимального 

споживання в довгостроковій перспективі. 

У той час наукові дослідження норми заощадження відбувалися на тлі  

дискусій стосовно рівня заощаджень США, який був дуже низьким. Едмунд 

Фелпс у своїй статті «Золоте правило нагромадження – байка для одержимих 

ідеєю зростання»264, з одного боку, розтлумачив, а з іншого – висміяв пошуки 

золотого правила норми нагромадження капіталу. Він з гумором описує те, 

як у вигаданому королівстві Соловія король (мається на увазі Солоу), дав 

підданим завдання з’ясувати спочатку чинники зростання економіки 

королівства, а потім і – золоте правило нагромадження. Водночас Фелпс дав 

своє пояснення параметрів норми заощадження як міжчасового вибору між 

споживанням та інвестиціями. Вчений відштовхувався від необхідності 

підтримки справедливості між інтересами поколінь і обґрунтував 

оптимальний рівень валового нагромадження та валового заощадження, 

зробивши свій внесок у ендогенізацію норми заощаджень. Тобто його версія 

зважала на необхідність підтримки справедливості між інтересами поколінь і 

звідси – забезпечення кращого рівня нагромадження капіталу. Далі він 

розвинув цю ідею у своїй книзі «Економічна справедливість»265. 

На його думку, економіка повинна дотримуватися «золотого правила» 

валового нагромадження у динамічному аспекті, згідно з яким його рівень є 

оптимальним, якщо забезпечує стійкий розвиток економіки у довгостроковій 

перспективі з найбільшим зростанням обсягу споживання на душу населення. 

Тобто оптимальний режим інвестування економіки забезпечує підтримку 

                                                      
263 Solow R.M. Technical Change and the Aggregate Production Function. The Review of Economics and Statistics. 

1957. August. Vol. 39, No. 3. P. 312‒320. URL : http://www.piketty.pse.ens.fr/files/Solow1957.pdf  
264 Phelps Edmund. The  Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen. The American Economic Review. 

1961. September. Vol. 51. No. 4. P. 638–643. URL : http://piketty.pse.ens.fr/files/Phelps1961.pdf 
265 Phelps Edmund S. Economic Justice. Penguin Education:Law, 1973. 479 p. 

http://www.piketty.pse.ens.fr/files/Solow1957.pdf
http://piketty.pse.ens.fr/files/Phelps1961.pdf
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оптимального запасу капіталу, а це в свою чергу – оптимальний приріст 

споживання населення у довгостроковій перспективі266. У свою чергу норма 

нагромадження визначає норму заощаджень, яка має підтримувати цей 

рівень. Звідси ключовим критерієм розподілу доходу на заощадження і 

споживанням є необхідність ресурсного забезпечення оптимального рівня 

ВНОК. При цьому приріст капіталу на одного працюючого має 

забезпечувати максимальний приріст споживання на душу населення. 

Надалі серед вчених, які незалежно один від одного надали свої 

пояснення стосовно норми нагромадження/заощадження були Кесс (Cass)267 

та Купманс (Koopmans)268, які вбудували модель Рамсея в модель Солоу. 

Нова модель увійшла в історію як модель Рамсея – Касса – Купманса. Якщо в 

моделі Солоу встановлюється золоте правило заощадження із максимізацією 

споживання в довгостроковій перспективі, то в зазначеній моделі рівень 

заощадження залежить від вибору індивіду, який відмовляється від певної 

частини поточних споживчих витрат на користь майбутніх, якщо ставки 

доходу від  заощадження забезпечують приріст майбутнього доходу. Такий 

підхід хоч і встановлює залежність заощаджень від вигоди щодо їх 

нарощення, проте ігнорує той факт, що лише частина домогосподарств може 

зменшувати своє споживання і лише до певних розумних меж. Крім того, в 

умовах зростання економіки неприпустимо реально скорочувати споживання 

домогосподарств, оскільки це скорочує сукупний попит і негативно впливає 

на динаміку виробництва. 

Найбільш широко на базі емпіричних даних проаналізував структурні 

(рівневі) фактори економічного зростання Саймон Кузнець. На основі 

зібраної статистичної бази269 він зробив порівняльний аналіз рівнів та 

                                                      
266 Ряд моделей економічного зростання (моделі Р. Лукаса, Г. Менк’ю, Д, Ромера, Д. Уейла) використовують 

цей принцип Фелпса як ключову умову оптимальності. 
267 Cass.D. Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. The Review of Economic Studies.  

1965. July, P. 233‒240. https://doi.org/10.2307/2295827 
268 Koopmans T.C. On the concept of optimal economic growth.  Cowles Foundation for Research in Economics. 

Yale University. December, 1963. 89 p. URL : http://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d01/d0163.pdf 
269 С. Кузнець зібрав та проаналізував статистичні показники, що характеризують економічну динаміку 14 

країн Європи, США та Японії за 60-річній період. 

http://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d01/d0163.pdf
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динаміки зростання національного доходу і валового нагромадження 

капіталу різних країн, виявив залежності між рівнями заощаджень та 

капіталоутворення, структурними зрушеннями, розподілом доходів і 

зростанням валового національного продукту. З’ясувалося, що норма 

нагромадження змінюється не синхронно з динамікою національного доходу 

і залежить від циклічних процесів в економіці. На норму нагромадження  

впливають будівельні цикли (т.зв. цикли Кузнеця тривалістю 18–25 років), 

пов’язані із тим, що нове покоління проводить масштабне оновлення та 

розбудову житлового фонду. Відповідно в такі періоди норма заощадження, а 

ще більше – норма нагромадження – підвищуються. Водночас на базі 

статистичних даних розвитку економіки США вчений спростував 

кейнсіанську доктрину щодо залежності частки споживання від динаміки 

національного доходу, оскільки на прикладі США було показано, що 

впродовж багатьох років попри його зростання питома вага споживчих 

витрат у національному доході не має тенденції суттєво змінюватися. А отже 

– схильність населення до споживання є більш стабільною величиною, ніж 

вважалося270. 

Подальший розвиток теорії норми валового заощадження та  

моделювання його рівня відбувався під впливом емпіричних досліджень та 

запровадження макроекономічного моделювання на державному рівні. 

Прихильники Кейнса (Дж. Робінсон, П. Сраффа, А. Хансен, Н. Калдор, 

Р. Лукас та ін.) продовжили наполягати на активному втручанні держави у 

макроструктурні процеси, насамперед шляхом антициклічного регулювання 

економічного розвитку, через вплив на схильність до 

споживання/заощадження та проведення відповідної фіскальної і кредитної 

політики. На практиці зазначені ідеї втілилися в методології різнобічних 

аналітичних та прогнозних прикладних макроекономічних моделей, яким 

найбільше був притаманний неокейнсіанський підхід до визначення ВВП і 

                                                      
270 Kuznets S. National Product since 1869. New York: National Bureau of Economic Research, 1946. 256 p. 

URL : https://www.nber.org/books-and-chapters/national-product-1869 
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його основних макроагрегатів. Метою макроекономічного моделювання було 

обґрунтування державної політики на базі оцінки впливу на економіку 

зовнішніх та внутрішніх, включаючи політичні, факторів. 

Прикладне використання макроекономічних моделей почалося  ще до 

війни у США, а у післявоєнні роки отримало подальший розвиток і стало 

широко використовуватися в державних і недержавних установах271. 

Головною метою моделювання було: дослідження  економіки США через 

екзогенні змінні, що характеризують державну політику; прогнозування 

економічного розвитку; прогнозування коливань ділової активності; 

щоквартальної оцінки впливу різних варіантів монетарної політики, 

детермінант  бюджетного прогнозування тощо. Валове заощадження та чисті 

інвестиції в цих моделях виступали як ендогенні показники. Найбільш 

масштабну економетричну модель An Econometric Dynamic Equilibrium 

Growth Model: The DRI-WEFA було розроблено на базі моделі Уартнона із 

поєднанням кейнсіанських, класичних і монетарних теорій, а також ідей 

довгострокового прогнозування, викладених Джеймсом Тобіном, Робертом 

Солоу, Едмундом Фелпсом та іншими. У цій моделі технічний прогрес і 

запаси капіталу залежать від поточних капітальних інвестицій, які в свою 

чергу повинні бути збалансованими із валовим заощадженням, на рівень 

якого має впливати фіскальна політика у короткостроковій і довгостроковій 

перспективах. Приватний сектор приймає рішення щодо інвестування з 

огляду на порівняння потенційних доходів від інвестицій із доходами від 

депозитів із урахуванням інфляції. Дохідність депозитів встановлюють банки 

та інші фінансові установи, відштовхуючись від необхідності  розширення 

резервів для задоволення юридичних вимог. Різниця між попитом і 

пропозицією грошей для резервів встановлює критичну короткострокову 

процентну ставку для міжбанківських операцій. Тобто рівень інвестицій 

визначається, зважаючи на прогноз валового заощадження та раціональних 

                                                      
271 Моделі: Клейна, Клейна – Гольдбергена, Уартона, Марк-9, MPS, DRI. 
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очікувань суб’єктів ринку щодо варіантів майбутніх доходів, які залежать від 

вибору між інвестуванням у нарощення виробництва та вкладанням 

заощаджень у банки. 

Одним із прикладів використання макроекономічного моделювання в 

органах державного управління є Франція, де у 60-ті роки була розроблена 

перша макроекономічна модель із назвою FIFI, яка мала 2000 рівнянь, 

включаючи рівняння, що характеризували поведінку суб’єктів 

господарювання та елементи бюджетно-фінансового моделювання. Потім 

з’явились інші, більш універсальні, статистичні моделі, що вирішували різні 

завдання: діагностику окремих проблем, імітацію наслідків змін в 

економічній політиці, аналіз та прогноз внутрішньої та міжнародної 

кон’юнктури, моделювання фінансових потоків бюджетного планування і 

контролю тощо.272 

Ядро моделей утворюють функції поведінки економічних агентів з 

метою прогнозування їх доходів і витрат. Розрахунок доходів починається з 

прогнозу поділу доданої вартості на заробітну плату та прибуток, де 

заробітна плата залежить від зв’язки «заробітна плата – ціна». На етапі 

прогнозного моделювання елементів використання ВВП обсяг споживання 

домогосподарств варіюється відповідно до змін обсягу доходів та цін, а обсяг 

виробничих інвестицій (капітальних вкладень) та рівень нагромадження 

капіталу – відповідно до змін обсягу прибутків. Тобто у французьких  

моделях на відміну від американських не деталізується увесь спектр 

чинників переходу від первинних доходів до кінцевих, але, попри таку 

спрощеність, беззаперечною перевагою моделей є те, що вони теж дають 

можливість провести економетричний аналіз широкого спектра заходів 

економічної політики, формалізуючи теоретичні концепції державного 

втручання в економічні процеси. 

                                                      
272 Наприкінці 90-х років в установах Франції нині використовувалося п’ять макроекономічних моделей, а 

саме: дві моделі Міністерства економіки, фінансів та промисловості Франції – AMADEUS  та METRIC; 

модель банку Франції ‒  BDF; дві моделі OFCE та Паризької палати торгівлі та промисловості, відповідно ‒  

MOSAIQUE та HERMES 
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Подібно до американських та французьких макроекономічні моделі 

були запроваджені у практику державного управління в багатьох країнах, а 

згодом і в Україні. Головною метою структурного моделювання є 

прогнозування макроагрегатів, бюджетних надходжень і витрат. В 

Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України нині 

використовується інтегрована макроекономічна модель, розроблена у 2009 р. 

(за підтримки експертів компанії Micromacro Consultants) за методологією 

голландської структурної макроекономічної моделі Macroabc273. Модель 

охоплює багатопланові структурні зрізи та сфери економіки, тому базується 

на широкому спектрі показників, включаючи показники: СНР, платіжного 

балансу, державного бюджету, ціни, курс, зовнішню торгівлю, ринок праці 

тощо. Рівняння споживчих витрат і обсягів приватних інвестицій входять до 

10 поведінкових рівнянь моделі. Розрахунково обсяги споживання залежать 

від  доходів (у моделі доходи включають не валовий наявний дохід, а доходи 

від оплати праці та інші доходи), а приватні інвестиції – від прибутку на 

інвестиції за мінусом реальної позикової ставки. Тобто і тут формалізується 

кейнсіанська ідея впливу на рівень інвестицій вибору інвесторів між 

доходами від інвестицій та доходами від інших варіантів вкладень та 

отримання доходів у вигляді доходів від вкладених заощаджень. Можливо 

такий підхід є слушним для економік із розвиненими фінансовими ринками 

та меншим державним витісненням з них інвесторів. Але в українській 

економіці з її перманентними економічними та політичними потрясіннями та 

високими ставками за кредитами необхідно враховувати факт схильності 

резидентів до «експорту» капіталу в офшорні зони і привабливість купівлі 

високоприбуткових державних ОВДП як резидентами, включаючи банківські 

установи, так і нерезидентами. 

Крім того, моделюючи рівень споживання/заощадження населення 

необхідно враховувати розподіл доходів, адже левова частка населення 

                                                      
273 Модель Macroabc. 

URL: http://www.micromacroconsultants.com/Engels/Who%20is%20MMC/Macroabc%20MicromacroSim.html#m

acroabc 

http://www.micromacroconsultants.com/Engels/Who%20is%20MMC/Macroabc%20MicromacroSim.html#macroabc
http://www.micromacroconsultants.com/Engels/Who%20is%20MMC/Macroabc%20MicromacroSim.html#macroabc
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України загалом не покриває своїх витрат поточними доходами. Тому не 

тільки не заощаджує кошти, а й витрачає  раніше накопичені заощадження. 

Тобто в таких моделях необхідно враховувати, як нерівність у доходах, так і 

фактори, що впливають на рівень заощаджень у найбільш заможних верствах 

населення. 

Емпіричні обґрунтування детермінант валового заощадження 

Сучасні прихильники неокласичної теорії норми заощадження на базі 

емпіричних даних з різних позицій дослідили те, як зміни в нерівності 

розподілу доходів впливають на основні макроагрегати. Раніше у працях Н. 

Калдора (1955)274, а також А. Бліндера (1975)275 та інших вчених ці питання 

піднімалися, але с позицій функції споживання. Вчені Стенфордського 

університету А. Оклерт та М. Рогнльє (2017)276, дослідивши те, як зміни 

нерівності впливають на економіку, дійшли висновку, що гранична 

схильність до споживання негативно корелює з підвищенням нерівності в 

доходах, що в свою чергу негативно впливає на динаміку виробництва і 

зниження реальних позикових ставок. Однак такі модельні розрахунки 

демонструють лише залежності між трендами, що сформувалися і не 

обґрунтовують який розподіл доходів є оптимальним з огляду на те, що саме 

абсолютні відхилення від нього негативно впливають на макроагрегати та 

динаміку ВВП. 

Людвіг Штрауб (2018)277, дослідивши макроекономічні моделі 

споживання/заощадження, у яких підтримувалися кейнсіанські висновки 

стосовно лінійної залежності споживання  від поточного доходу, вирішив 

перевірити їх на статистичних даних США. За результатами його 

дослідження було зроблено висновки про те, що шокові коливання в доходах 

американців не зумовлюють відповідних коливань у споживанні (що вже 

                                                      
274 Kaldor Nicholas, Alternative Theories of Distribution . Review of Economic Studies. January 1955. №23 (2). Р. 

83–100. 
275 Blinder Alan S. Distribution Effects and the Aggregate Consumption Function. Journal of Political Economy, 

June 1975. № 83 (3). Р. 447–475. https://doi.org/10.1086/260337 
276 Auclert Adrien, Matthew Rognlie. Inequality and Aggregate Demand. 2017. https://doi.org/10.3386/w24280 
277 Straub Ludwig. Consumption, Savings, and Distribution of Permanent Income. Job Market Paper. 2018. 

January 2. URL : https://economics.yale.edu/sites/default/files/jmp_straub_jan_2_0.pdf 

https://economics.yale.edu/sites/default/files/jmp_straub_jan_2_0.pdf
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свідчить про відсутність між ними лінійної залежності), а підвищення 

нерівності за період з 1980 р. по 2014 р. вплинуло на відносне зменшення 

споживання та значне зростання сукупного багатства. 

Аналогічні висновки щодо підвищення рівня багатства відносно ВВП в 

умовах швидкого зростання нерівності зробили й інші вчені. У цьому 

контексті цікаві дослідження японських вчених Аокі Шунея та Макото Нірея 

(2016), які в рамках динамічної моделі загальної рівноваги здійснили спробу 

пояснити  причини і наслідки концентрації та дисперсії доходів. Їхні 

модельні розрахунки на прикладі Японії та країн ОЕСР показали, що зміни в 

оподаткуванні вплинули на зростання дисперсії в групі людей із найвищими 

доходами, а також те, що розподіл доходів та споживання домогосподарств 

відбувається відповідно до їх розподілу за рівнем багатства. На думку 

вчених, базуючись на тому, як змінюється експонента Парето (що вимірює 

ступінь рівності багатих і за період з 1970 р. по 2010 р. знизилася з 2,5 до 1,6) 

можна прогнозувати рівень заощаджень домогосподарств278. 

Зазвичай у більшості емпіричних досліджень причин коливань рівня 

ВЗ увага фокусується на приватних заощадженнях (корпорацій та домашніх 

господарств), які розглядаються з макроекономічної точки зору на базі 

статистичних даних та матеріалах з опитувань домашніх господарств різних 

країн. Визначаються міждержавні відмінності у факторах, що мотивують 

зміни у рівні ВЗ. Вивчається взаємозв’язок між заощадженнями, 

демографічними змінами, соціально-економічними характеристиками 

домогосподарств279. 

Серед емпіричних досліджень норми ВЗ своєю комплексністю 

виділяється праця Ф. Григолі, А. Германа та К. Шмідта-Хеббела (2014)280 у 

якій зіставним аналізом охоплено 165 країн за період з 1981 р. по 2012 р. 

                                                      
278 Aoki Shuhei, and Makoto Nirei. Zipf's Law, Pareto's Law, and the Evolution of Top Incomes in the U.S. Social 

Science Research Network SSRN Working Papers. 2016. https://doi.org/10.2139/ssrn.2426418 
279 Saving and Investment Task Force 2016 "Savings and investment behavior in the euro area" / Palenzuela Diego 

Rodriguez, Dees Stéphane (eds). ECB Occasional Paper Series. January 2016. N 167. 

URL : https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop167.en.pdf 
280 Grigoli Francesco, Herman Alexander, and Hebbel Klaus Schmidt. World Saving. IMF Working Papers. 2014. 

Is.. 204. https://doi.org/10.5089/9781475545517.001 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop167.en.pdf


176 

Автори досліджують детермінанти валового заощадження домашніх 

господарств та корпорацій з порівняннями результатів попередніх 

досліджень щодо стійкості норми заощадження у більшості країн та 

перевірки позитивного зв’язку з рівнем та зростанням доходу. 

У досліджені систематизовано результати 15 емпіричних досліджень і 

розбито 49 детермінант валового заощадження на групи: дохід (Income), 

багатство (Wealth), дохідність фінансових активів (Rates of return on financial 

assets), відносні ціни (Relative prices), класична невизначеність (ризик) 

(Classical uncertainty (risk)), невизначеність Найнджіана (Knightian 

uncertainty), обмеження внутрішніх запозичень (Domestic borrowing 

constraints), обмеження зовнішніх запозичень (Foreign borrowing constraints), 

фінансова глибина (Financial depth), демографія (Demographics), бідність та 

розподіл доходу (Poverty and distribution), фіскальна політика (Fiscal policy), 

компоненти державних витрат (Government spending components), пенсійна 

система (Pension System), домашні господарства та фірми (Households and 

firms) (див. Додаток А). 

За результатами регресійного аналізу щодо більшості цих детермінант 

було виявлено неоднозначний вплив (позитивний, нульовий, негативний) на 

рівень ВЗ, а саме: зростання доходу, багатства, дохідності фінансових активів 

(негативний вплив у двох, нульовий у п’яти та позитивний у трьох 

дослідженнях), реального обмінного курсу та очікуваної інфляції, політичної 

та макроекономічної нестабільності, фінансових активів та широких грошей, 

урбанізації, концентрації доходів та багатства, державного споживання тощо. 

Водночас позитивний вплив було зафіксовано з боку: розриву між 

потенціальним та фактичним доходом, інфляцією, обмеженнями руху 

капіталу, преміями суверенного боргу, часткою доходу від капіталу. І 

негативний вплив на заощадження домашніх господарств чинило 

заощадження корпорацій. Тобто теорія щодо впливу на схильність до 

заощаджень/споживання доходності фінансових активів, а також зростання 

доходу і багатства однозначного емпіричного підтвердження не отримала. 
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На базі розрахунків по широкому колу країн (135) за період у 31 рік 

було отримано такі результати по обраних детермінантах: валовий наявний 

дохід на одну особу населення (за ПКС) (0,59), реальне зростання валового 

національного наявного доходу на одну особу населення за ПКС (0,38), 

реальна ставка за депозитами (-0,11), умови торгівлі (-0,11), інфляція (-0,30), 

кредити у приватний сектор у % до ВНД (0,34), коефіцієнт залежності від 

старості (0,19), частка міського населення (0,47), державне заощадження у % 

до ВНД (0,19), заощадження домашніх господарств (0,61), заощадження 

корпорацій (0,77). 

Дослідники дійшли висновку, що коефіцієнти далеко не завжди 

узгоджуються з теорією, що розподіл окремих точкових оцінок дуже 

великий. Але їхні висновки щодо пригнічуючого впливу збільшення 

доступності кредитів на рівень приватного заощадження потребують 

деталізації цілей кредитування, адже споживче кредитування позитивно 

впливає на рівень приватного споживання, а отже – на зниження рівня ВЗ. 

Щодо заощаджень домашніх господарств було зафіксовано високий 

коефіцієнт залежності коефіцієнта старіння зі зменшенням заощадження, 

оскільки літні люди фінансують свої потреби споживання за рахунок 

накопичених заощаджень. Урбанізація теж знижує показники приватних 

заощаджень. Однак висновки щодо негативного впливу зростання державних 

ВЗ на рівень приватних ВЗ є сумнівними, адже існують численні 

дослідження, що підтверджують опосередковано позитивний вплив 

державних заощаджень на  рівень приватних ВЗ через стимулюючий вплив 

державних інвестицій на інвестиційні процеси в цілому. В економіці Україні 

за період 1996–2018 рр. коефіцієнт регресії між цими рівнями ВЗ сектора 

ЗДУ та сектора ДГ є близьким до нуля. 

А. Огрен (2018)281 проаналізував низку детермінант рівня валового 

заощадження домашніх господарств  на базі 15 країн ОЕСР. Автор спробував 

емпірично перевірити ряд теоретичних концепцій і систематизувати 
                                                      
281 Ögren A. Determinants behind Household Saving Behavior – empirical analysis on 15 OECD countries.  

Economics C100:2. Autumn term 2018. 30 p. 
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напрацьовані емпіричні результати у попередніх дослідженнях. Він розділив 

детермінанти на п’ять таких груп, як: невизначеність (безробіття та 

інфляція), доходи та багатство (ВВП на душу населення, зростання ВВП на 

душу населення та реальні ціни на житло), демографічні показники 

(залежність від старості), фіскальна політика (профіцит державного бюджету, 

державний борг та державні витрати) та інші. 

Після проведення  панельного аналізу впливу 10 детермінант на 

рівень ВЗ ДГ, а саме: частки населення віком понад 65 років, ВВП на одну 

особу населення, зростання ВВП на душу населення за ПКС, реального 

індексу цін на житло, інфляції, рівень безробіття, державних витрат, 

державного профіциту/дефіциту, державного боргу, реальної позикової 

ставки та боргу домашніх господарств, вчений дійшов висновку, що 

емпіричний аналіз не підтвердив низку теоретичних гіпотез. 

Так, не підтвердилася гіпотеза життєвого циклу, у якій 

стверджувалося, що рівень заощадження домашніх господарств зменшується 

з виходом людей на пенсію, – вплив цього чинника виявився слабким. 

Гіпотеза постійного доходу, згідно з якою очікування на зростання доходу 

мотивують населення більше витрачати і менше заощаджувати теж не 

витримала емпіричної перевірки, оскільки коефіцієнт зміни доходу виявився 

несуттєвим. Не знайшла підтвердження також гіпотеза щодо меншого рівня 

заощаджень у бідніших країнах. Також не вдалося виявити вплив на 

поведінку домогосподарств детермінант багатства та реальних цін на житло, 

а вплив інфляції виявився слабким. Щодо державних детермінант: витрат, 

дефіциту та боргу модель показала негативну кореляцію державних витрат, 

але позитивну – державного дефіциту, хоча з моделі не видно, по яких 

каналах запозичені кошти було використано. Можливо, що збільшення 

державних витрат відбулося у результаті скорочення частки ДГ у загальному 

ВНД на користь державного сектора, що вплинуло на зниження рівня їх ВЗ. 

Але в цій роботі ці структурні детермінанти не розглядаються. 
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Серед проаналізованих детермінант найбільш значущими виявилися 

впливи рівня безробіття та зміни реальної позикової ставки. Тобто модель 

показала суттєвий негативний вплив рівня безробіття на ВЗ ДГ, що, на наш 

погляд, пояснюється тим, що зміна рівня безробіття впливає на частку людей 

з низькими доходами, які загалом можуть не мати заощаджень. Позитивний 

вплив реальної позикової ставки  підтверджує її стимулюючу роль для 

заощаджень в умовах підвищення доходності. Але автор не показує яка 

частка заощаджень населення спрямовується у доходні активи, а яка у зміни 

в пасивах. 

У комплексному дослідженні причин розбіжності у рівнях ВЗ у 

країнах ЄС Р. Стіжн та М. Стірле (2015)282 зробилистосовно впливу реальної 

позикової ставки на рівень ВЗ ДГ протилежний висновок – вона не чинила 

суттєвого впливу, як і інші детермінанти фінансових ринків. 

Проаналізувавши 14 детермінант по 25 країнах дослідники дійшли висновку, 

що понад половину впливів на рівень ВЗ ДГ чинять: рівень доходу (gdp per 

capita), вікова залежність (age dependency ratio) та невизначеність (life 

expectancy). 

 

Специфіка формування валового заощадження у різних 

інституційних секторах економіки  

При визначені детермінант  рівня валового заощадження (ВЗ) важливо 

враховувати те, що в двох інституційних секторах економіки увесь секторний 

ВНД спрямовується на валове заощадження і разом із сальдо капітальних 

трансфертів використовується на капіталоутворення, або в інші варіанти 

зміни активів та пасивів, включаючи погашення боргів. Тобто перед 

корпораціями не стоїть вибір між споживанням та заощадженнями, а отже, 

детермінантами рівня секторного ВЗ є детермінанти ВНД, який генерується у 

виробництві та ресурсно забезпечує потреби у ВЗ. 

                                                      
282 Stijn Rocher and Stierle Michael H. Household saving rates in the EU: Why do they differ so much?  European 

Commission Discussion Paper 2015. URL : https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/household-

saving-rates-eu-why-do-they-differ-so-much_en 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/household-saving-rates-eu-why-do-they-differ-so-much_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/household-saving-rates-eu-why-do-they-differ-so-much_en
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За даними емпіричного аналізу останнім часом в ряді європейських 

країн, насамперед Норвегії, Швеції, Фінляндії, Бельгії, Німеччині, 

спостерігається підвищення частки ВЗ нефінансових корпорацій до 13–16% у 

загальному ВНД, а загалом по країнах ЄС – 11,5% (у середньорічному вимірі 

за 2002–2017 рр.). За умов стабільної податкової та соціальної політики на 

коливання рівня ВНД нефінансових корпорацій впливають головним чином 

зміни у рівні їх валового прибутку. За даними 2002–2017 рр. у 28 країнах ЄС 

частка валового прибутку відносно ВНД коливалася в межах одного 

відсоткового пункту від середньорічного рівня 21%, тож цей показник є 

доволі передбачуваним. За 17 років середньорічна частка валового 

заощадження НК у загальному обсязі валового заощадження становила 

53,5%, а разом із фінансовими корпораціями – 60,8%283. Тобто у 

європейських країнах понад 60% загального валового заощадження прямо 

залежить від валового наявного доходу корпорацій, а рівень останніх рік від 

року коливається в межах 1%, тому за інших сталих умов (насамперед за 

фіскальної політики уряду) цей рівень є доволі стабільним.  Отже його можна 

прогнозувати, зважаючи на очікувані зміни у податковій політиці, в умовах 

торгівлі, коливань витрат на обслуговування боргів, а також домовленості із 

профспілками стосовно підвищення заробітних плат, зростання яких може 

витіснити частку корпоративного валового прибутку. 

Щодо капіталізації валового заощадження нефінансовими 

корпораціями в країнах ЄС, то дані про чисте кредитування (+) та чисте 

запозичення (-) свідчать про те, що в середньому за зазначений період чисте 

запозичення становило лише 0,2% відносно ВНД, а за період 2009–2017 рр. 

сектор НК мав стійкий профіцит у своєму балансі – чисте кредитування 

становило 0,5% ВНД. Отже для європейських країн підтримка ВНД 

нефінансових корпорацій на рівні 11,5% дозволяє сектору самозабезпечувати 

                                                      
283 Розраховано автором на базі даних OECD. Non-financial accounts by sectors. URL : 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=SNA_TABLE14A_SNA93&lang=en# 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=SNA_TABLE14A_SNA93&lang=en
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свої капітальні витрати без накопичення боргів. Звідси прогноз рівня ВЗ та 

ВНОК може обраховуватися відштовхуючись від рівня секторного ВНД. 

На відміну від європейських країн в Україні рівень ВНД сектора 

нефінансових корпорацій зазнає значних коливань, що негативно впливає на 

передбачуваність їх рівня валового заощадження та потреб у запозиченнях. 

За 2000–2018 рр. чисте секторне запозичення у середньорічному вимірі 

становило 5,3% ВНД284, що означає хронічний дефіцит ресурсів та, 

відповідно, регулярне масштабне накопичення боргу. Тому кейнсіанський 

підхід до ендогенізації норми заощадження з огляду на вибір інвестора між 

прибутковістю потенційних інвестицій та доходами від вкладень в державні 

та інші цінні папери тут не спрацьовує, оскільки в секторі відсутній профіцит 

ресурсів, а є їх дефіцит і необхідність повернення боргів в умовах 

державного витіснення реального сектора з фінансових ринків. 

У трьох інших інституційних секторах економіки, а саме в секторах: 

домашніх господарств (ДГ), загального державного управління (ЗДУ) та 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства 

(НООДГ), валовий наявний дохід розподіляється на споживчі витрати і 

валове заощадження. 

На рівень заощадження в секторі загального державного управління 

впливає бюджетна політика, що регламентує рівні  поточних індивідуальних 

та колективних, а також капітальних державних витрат і запозичень. У період 

до кризи 2008 р. у 28 країнах ЄС середньорічна (за 2002–2008 рр.) частка 

валового заощадження сектора ЗДУ у ВНД становила 1,8%, у 2009–2011 рр. – 

мінус 1,1%, у 2012–2018 рр. – 0,2%, що значно менше від потреб у 

фінансуванні секторних капітальних витрат. У більшості країн ОЕСР для 

фінансування своїх інвестицій державний сектор теж вдається до запозичень, 

оскільки рівень секторного заощадження не покриває секторне 

капіталоутворення. Тут рівень валового нагромадження основного капіталу 

                                                      
284 Розраховано автором на базі даних ДССУ. Збірники СНР за 2004–2017 роки та квартальних рахунків 

інституційних секторів економіки у 2018 р. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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коливається біля позначки 4% ВВП. У скандинавських країнах, Франції, 

Польщі, Угорщині він відповідає середньому рівню по країнах ОЕСР і за 

період 2003–2015 рр. у середньорічному обчисленні становив 3,6% ВВП. Для 

країн ЄС характерний той факт, що за умови підвищення ВНД сектора ЗДУ 

до позначки 23,2% ВНД чисті запозичення знижуються до 0,8%. Тобто за 

умови підтримки секторного ВНД на рівні 24% сектор стане бездефіцитним 

із поточними витратами на рівні 20,5% і капітальними на рівні 3,5% ВНД. 

Щодо сектора домашніх господарств, то саме тут потрібен детальний 

аналіз детермінант ВЗ, серед яких слід звернути увагу на структурні 

показники, що віддзеркалюють зміни у складових з боку їх ресурсного 

забезпечення та з боку попиту на ВЗ. 

 

Економічне обґрунтування детермінант ендогенізації рівня валового 

заощадження у секторі домашніх господарств 

Перш за все доцільно поглибити аналіз детермінант рівня валового 

заощадження (ВЗ) сектора ДГ аналізом зміни його обсягів у розрізі 

підсекторів домашніх господарств, особливо в періоди кризових потрясінь. 

Як видно з рис. 5.1, з 2012 р. по 2016 р. в Україні зниження загального рівня 

ВЗ відбувалося нерівномірно в розрізі підсекторів285, а саме – мало місце його 

підвищення у підсекторі самостійно зайнятих працівників і зниження до 

від’ємних значень у підсекторі одержувачів доходів від власності та 

трансфертів (ОДВТ). Починаючи з 2014 р. підсектор ОДВТ тільки нарощував 

обсяги від’ємного валового заощадження, а отже – використовував 

накопичені у попередні роки заощадження. А з 2017 р. зростання ВЗ ДГ 

відбулося за рахунок самостійно зайнятих працівників, найманих працівників 

та роботодавців. Причиною таких змін у формуванні ВЗ стало те, що разом із 

падінням реального секторного ВНД відбулося значне зниження частки ВНД 

                                                      
285 Статистичні дані щодо підсекторів сектора домашніх господарств (та інших секторів економіки України) 

є тільки з 2011 р., і це обмежує глибину ретроспективного аналізу. 
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підсектора ОДВТ у структурі секторного ВНД ДГ: з 30,2% у 2014 р. до 19,3% 

у 2018 р. (рис. 5.2). 

Одним із чинників такого падіння стало відставання номінального 

підвищення державних соціальних стандартів для непрацюючих від  

зростання фактичної вартості їхнього мінімального споживчого кошика. 

Тобто вплив соціальної політики на рівень заощадження цього підсектора ДГ 

був негативним, оскільки знизив не тільки їх схильність, а й здатність до 

заощаджень. 

 

Рис. 5.1. Зміни обсягу валового заощадження підсекторів домашніх 

господарств та по сектору ДГ загалом, млн грн 

Джерело: Національні рахунки України за відповідні роки (з урахуванням 

коригувань у 2015‒2017 рр.). 

Більш детальний розгляд показав, що у складових секторного ВНД ДГ 

відбулося значне зниження частки у одержувачів доходів від власності та 

трансфертів у: оплаті праці (з 17,2% у 2016 р. до 10,1% у 2018 р.), у валовому 

прибутку (змішаному доході) (з 24,7% у 2016 р. до 17,7% у 2018 р.), у сальдо 

доходів від власності (з 36,4% у 2015 р. до 8,1% у 2018 р.), у сальдо поточних 

трансфертів (з 62,6% у 2014 р. до 43% у 2018 р.). Тобто саме ці складові ВНД 

найбільшим чином вплинули на значне зниження ресурсного забезпечення  

валового заощадження. При цьому падіння ВНД було настільки глибоким, 



184 

що водночас зменшилася частка цього підсектора й у споживчих витратах 

домашніх господарств (з 33,6% у 2015 р. до 26,7% у 2018 р.).  

Тому для ендогенізації рівня ВЗ важливо деталізувати позитивний та 

негативний вплив у структурних складових ВНД ДГ та у підсекторах 

домашніх господарств, що впливає на ресурсне забезпечення ВЗ 

(детермінанти з боку пропозиції). Серед них – зміни в обсягах та рівнях 

(відносно секторного ВНД): оплати праці найманих працівників, валового 

прибутку (змішаного доходу), сальдо доходів від власності; поточних 

податків на доходи, майно; сальдо поточних трансфертів, соціальних 

трансфертів в натурі. Це дозволить також виявити вплив податкової та 

соціальної політики на ресурсне забезпечення ВЗ ДГ. 

 

 

Рис. 5.2. Структура ВНД у розрізі підсектора СДГ (ліва шкала) та зміна 

реального ВНД ДГ у % до 2010 р. (права шкала) 

Джерело: Національні рахунки України за відповідні роки (з урахуванням 

коригувань у 2015‒2017 рр.). 

З боку детермінант попиту на ВЗ насамперед доцільно розглянути 

попит під приріст нефінансових активів. Як правило, джерелом зазначеного 

приросту в поточному році є валове заощадження не тільки поточного, а й 



185 

минулих періодів, а у разі запозичень на капіталоутворення поточного року – 

ВЗ майбутніх періодів, що буде використовуватися на погашення боргів. 

Другим компонентом попиту на ВЗ виступає потреба у придбанні 

нових фінансових активів (або скорочення існуючих зобов’язань), з одного 

боку, і прийняття нових зобов’язань (або скорочення існуючих активів) – з 

другого. При цьому балансуючим чинником є секторне чисте кредитування 

(+), чисте запозичення (-). Тобто складові фінансового рахунку 

інституційного сектора економіки показують загальну зміну фінансових 

вимог і зобов’язань, які у чистому вигляді демонструють попит на ВЗ у формі 

запозичень або у формі кредитування. 

Так у період, що аналізується, мав місце приріст попиту на раніше 

накопичені активи. Це позначилося на зменшенні готівкових грошей та 

депозитів у секторі ДГ в цілому, що за 2014–2016 рр. становило 230 млрд 

грн. Водночас зниження платоспроможності домогосподарств призвело до 

скорочення  споживчого кредитування з 137,5 млрд грн на кінець 2014 р. до 

122 млрд грн на кінець 2017 р.286 

Відповідно до методологічних положень складання фінансового 

рахунку: «Чисте кредитування – це залишок коштів у вигляді чистого 

заощадження в сумі з чистими капітальними трансфертами, що не 

використані для нагромадження капіталу. І навпаки, якщо сума чистих 

заощаджень і капітальних трансфертів недостатня для фінансування чистого 

приросту нефінансових активів, нестача ресурсів, що утворилася, 

називається чистим запозиченням».287. Однак валове заощадження, 

сформоване домашніми господарствами у поточному році може мати на меті 

їх використання на споживчі або капітальні  витрати в майбутніх роках Так у 

Китаї в умовах відсутності в рахунках сектора ЗДУ натуральних соціальних 

трансфертів, через відсутність єдиної пенсійної системи на рахунках 

домашніх господарств отримані соціальні трансферти становлять менше 1% 

                                                      
286 Дані НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms 
287 Методологічні положення щодо складання фінансового рахунку. URL : 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nr/nr_08.pdf 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nr/nr_08.pdf
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ВВП. Тому працююче населення вимушене заощаджувати поточні доходи 

під свої майбутні витрати,  зважаючи на те, що заощадження ДГ значно 

перевищують їхні капітальні витрати. Так, у 2016 р. чисте заощадження 

сектора домашніх господарств Китаю становило 22,4%, капіталоутворення – 

7%, а чисте  кредитування – 18% секторного ВНД288. 

Тобто у такому випадку має місце попит на ВЗ під майбутні 

витрати. І навпаки – ВЗ поточного року може спрямовуватися на погашення 

минулих запозичень під минулі споживчі або капітальні витрати (попит на 

ВЗ під погашення раніше накопичених боргів). А отже між динамікою 

пропозиції та попиту на ВЗ має місце специфічний темпоральний 

взаємозв’язок, який  не деталізується в СНР, де показують складові змін у 

фінансових вимогах і зобов’язання у річному форматі. 

У взаємовідносинах резидентів країни із рештою світу теж виникає 

попит на ВЗ з боку країн реципієнтів у формі попиту на запозичення за умови 

наявності надлишку валового заощадження у країнах-донорах. Це означає, 

що ендогенізація норми заощадження потребує розширення часових 

координат не тільки у минуле, а й у майбутнє економічної системи, а також 

урахування взаємовідносин із іншим світом. При цьому зазначене 

розширення часових та просторових координат потребує обґрунтувань 

залежно від специфіки кожної країни. 

Серед ідентифікаторів ВЗ сектора ДГ з боку попиту доцільно 

розглянути зміни у рівнях валового капіталоутворення (або валового 

нагромадження основного капіталу), чистого прийняття фінансових 

зобов’язань (або їх найбільшої складової – «Кредити та позики»), чистого 

придбання фінансових активів (або їх найбільшої складової – «Готівкові 

гроші та депозити»). 

Для перевірки впливу темпів реального зростання ВНД ДГ на рівень 

ВЗ домогосподарств нами було проведено аналіз за чотирма групами країн 

                                                      
288 Розраховано автором на базі даних OECD: Non-financial accounts by sectors. URL : 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=SNA_TABLE14A_SNA93&lang=en# 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=SNA_TABLE14A_SNA93&lang=en
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ОЕСР залежно від темпів зростання ВНД289 та по Україні.. За результатами 

емпіричного аналізу у першій групі країн, де за період 1996–2018 рр. 

усереднене по групі реальне зростання ВНД становило 116%, рівень валового 

заощадження (у % до ВНД ДГ) не підвищився, навпаки – знизився з 18% у 

1996 р. до 10,6% у 2018 р., а коефіцієнт кореляції між змінними був 0,298. У 

другій групі країн, де зростання ВНД становило 146,8%, рівень валового 

заощадження підвищився лише на 1,4 в. п. – з 14,4 до 15,8% (коефіцієнт 

кореляції 0,273). У третій групі країн, де зростання ВНД СДГ становило 

177,6%, рівень валового заощадження підвищився з 11,3 до 12,3% ВНД. 

(коефіцієнт кореляції – 0,484). У четвертій групі, де зростання ВВП 

усереднено становило 243,7%, рівень валового заощадження мав пікове 

підвищення у 2010 р до рівня 9,8%, але у 2018 р. залишився майже на тому ж 

рівні, що й у 1996 р. – 6,7% (коефіцієнт кореляції – 0,0152). Тобто найбільш 

динамічна група залишилася з найменшим рівнем ВЗ та з мінімальними 

параметрами залежності рівня ВЗ від реального зростання ВНД ДГ. 

Відповідно, теоретичні концепції стосовно того, що зміни схильності до 

заощаджень/споживання перебувають у прямій залежності від зростання 

доходу емпірично нами не підтвердилися. 

Для поглиблення емпіричного обґрунтування детермінант рівня ВЗ 

домогосподарств було сформовано фокус-групу із чотирьох  представників 

кожної із зазначених вище груп. До першої четвірки увійшли:  Німеччина, 

Греція, Італія та Японія; до другої: Франція, Нідерланди, Угорщина та 

Іспанія; до третьої – Фінляндія, Велика Британія, США та Швеція та до 

четвертої – Польща, Норвегія, Естонія та Литва. На базі статистики 

національних рахунків країн ОЕСР (для України – дані СНР України) було 

обраховано низку структурних складових генерації доходу та його 

                                                      
289 У першу групу країн, де зростання ВНД у 2018 р.–  проти 1995 р. – становило від 96% до 128%, увійшли: 

Греція, Італія, Японія, Німеччина, Бельгія, Португалія та Австрія; У другу (відповідно – від 141 до 151%) 

увійшли: Нідерланди, Данія, Франція, Іспанія, Угорщина та Швейцарія; у третю (відповідно – від 161 до 

190%) увійшли: Фінляндія, Словенія, Велика Британія, Чеська Республіка, Люксембург, США, Канада та 

Швеція; а у четверту (відповідно – від 198 до 305%) – Польща, Норвегія, Словацька Республіка, Ірландія, 

Естонія, Литва, Латвія. 
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використання у % до валового наявного доходу (ВНД) сектора домашніх 

господарств (ДГ), а також рівня  секторного ВНД у ВНД по економіці в 

цілому за 1996–2018 рр. 

На першому етапі для регресійного аналізу було сформовано ряди з 15 

пояснюючих детермінант рівня ВЗ сектора ДГ, а саме: валовий прибуток, 

змішаний дохід (Operating surplus and mixed income, gross); заробітна плата 

(Wages and salaries); фактичні внески наймачів на соціальне страхування 

(Employers’social contributions); дохід від власності отриманий (Property 

income); дохід від власності сплачений (Property income); соціальні допомоги, 

крім допомог у натурі (Social benefits other than social transfers in kind); 

соціальні трансферти в натурі (Social transfers in kind); інші поточні 

трансферти отримані (Other current transfers); інші поточні трансферти 

сплачені (Other current transfers); валове капіталоутворення (Gross capital 

formation); валове нагромадження основного капіталу (Gross fixed capital 

formation); чисте кредитування (+), чисте запозичення (–) ((Net lending (+) / 

Net borrowing (-)), а також валовий наявний дохід ДГ у % до ВНД загалом 

(Disposable income, gross %) (див. табл. 5.1). 

Обрані структурні показники деталізують як позитивні, так і від’ємні 

складові ресурсного наповнення ВЗ, а також складові попиту на ВЗ, що є 

новим підходом до визначення детермінант ВЗ і дозволяє не тільки 

зафіксувати зміни структурних параметрів пропозиції та попиту на ВЗ, а й 

з’ясувати рівень втручання держави у ці зміни через реалізацію соціальної та 

фіскальної політики. У табл. 5.1 наведено коефіцієнти регресії між 

пояснюючими змінними та рівнем валового заощадження в секторі домашніх 

господарств. 

Результати регресійного аналізу показують, що для більшості країн 

усіх чотирьох груп та в Україні спостерігається висока залежність між рівнем 

ВЗ та рівнем чистого кредитування (+), чистого запозичення (–). Для 

більшості вагомим чинником став рівень ВНД сектора ДГ у % до загального 

ВНД (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 

Коефіцієнти регресії між пояснюючими змінними та рівнем валового 

заощадження в секторі домашніх господарств у розрізі країн 

Пояснюючі змінні 

Сим-

вол 

 

1 група 2 група 

Греція Італія Японія 
Німеч-

чина 

Нідер-

ланди 

Фран-

ція 

Угор-

щина 
Іспанія 

Disposable income, 

gross  HH % GDI 

hole 

GDI 0,82 0,93 0,81 -0,78 -0,16 0,50 0,57 0,89 

Operating surplus and 

mixed income, gross 
MI 0,60 -0,85 -0,93 -0,36 -0,28 -0,21 0,5 0,06 

Wages and salaries WS -0,69 -0,91 0,36 0,50 0,09 -0,08 -0,58 0,1 

Employers’social 

contributions 
SC -0,96 -0,04 -0,91 -0,47 -0,05 -0,52 0,22 -0,15 

Property income Pir 0,79 0,92 0,85 -0,37 -0,1 -0,07 0,43 0,19 

Property income Piu -0,03 0,71 0,92 -0,78 -0,77 -0,15 -0,16 0,07 

Social benefits other 

than social transfers 

in kind 

SB -0,94 -0,87 -0,94 -0,45 0,84 0,14 -0,43 -0,49 

Social transfers in 

kind 
Str -0,75 -0,84 -0,94 0,74 0,39 0,30 -0,65 -0,46 

Other current 

transfers 
Oct 0,88 -0,13 0,90 0,53 -0,44 0,02 -0,13 0,15 

Current taxes on 

income, wealth, etc. 
Tax -0,91 -0,90 0,14 0,47 0,6 0,17 -0,43 -0,9 

Social contributions 

and benefits 
ScP -0,95 -0,38 -0,90 0,51 0,74 -0,48 -0,55 -0,22 

Other current 

transfers 
Oct -0,73 -0,40 -0,92 0,14 -0,38 0,02 -0,19 -0,37 

Gross capital 

formation 
GCF 1,00 0,35 0,88 -0,36 -0,78 0,08 0,14 1 

Gross fixed capital 

formation 
GFCF 0,81 0,33 0,88 -0,35 -0,78 0,12 0,14 0,3 

Net lending (+) / Net 

borrowing (-) 
NLNB 0,80 0,93 0,85 0,61 0,96 0,76 0,78 0,29 

Disposable income, 

gross % 
GDI 0,19 0,81 0,5 0,65 0,94 0,06 0,62 0,83 

Operating surplus and 

mixed income, gross 
MI 0,27 -0,31 0,2 -0,91 -0,57 -0,7 -0,36 0,03 

Wages and salaries WS -0,1 -0,71 -1 -0,62 -0,82 -0,12 -0,29 -0,64 

Employers’social 

contributions 
SC 0,14 0,01 -1 0,59 -0,25 0,33 -0,02 -0,51 

Property income Pir 0,03 -0,45 0,37 0,59  0,37 -0,02 0,49 

Property income Piu 0,08 -0,71 0,05 -0,60 -0,15 -0,53 -0,38 -0,43 
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Продовження таблиці 5.1 

Пояснюючі змінні 

Сим-

вол 

 

3 група 4 група 
Укра-

їна 
Фін-

лян-

дія 

США ВБ 
Шве-

ція 

Поль- 

ща 

Нор-

вегія 

Ес-

тонія 

Ли- 

тва 

Social benefits other 

than social transfers 

in kind 

SB -0,03 0,67 -0,11 -0,94 -0,41 0,41 0,25 0,05 0,69 

Social transfers in 

kind 
Str -0,19 0,16 -0,38 -0,36 -0,93 0,52 0,53 0,19 -0,53 

Other current 

transfers 
Oct -0,03 -0,06 0,16 -0,19 0,57 0,04 0,13 -0,21 0,32 

Current taxes on 

income, wealth, etc. 
Tax -0,2 -0,49 -0,58 -0,87 0,27 -0,3 -0,45 0,000 -0,44 

Social contributions 

and benefits 
ScP -0,64 -0,47 -0,21 -0,44 -0,87 0,33 -0,01 -0,26 0,02 

Other current 

transfers 
Oct 0,2 -0,55 -0,37 -0,20 0,73 0,23 -0,43 -0,4 0,32 

Gross capital 

formation 
GCF -0,32 -0,84 -0,54 0,60 -0,7 1 -0,53 -0,43 0,11 

Gross fixed capital 

formation 
GFCF -0,33 -0,85 -0,54 0,58 -0,79 0,34 -0,52 -0,39 0,10 

Net lending (+) / Net 

borrowing (-) 
NLNB 0,78 0,95 0,96 0,98 0,99 0,8 0,93 0,64 0,98 

Джерело: розрахунки автора на базі даних ОЕСР та ДССУ. 

 

Для перевірки гіпотези щодо можливості ендогенізації норми ВЗ 

шляхом виокремлення детермінант пропозиції, з одного боку, та детермінант 

попиту на ВЗ – з другого, було прораховано два варіанти багатофакторної 

лінійно-регресійної моделі для кожної з країн фокус-групи та України. При 

цьому для моделювання рівня ВЗ з боку пропозиції була скорочена кількість 

детермінант з 12 до 7 шляхом зменшення деталізації соціальних трансфертів 

до одного показника – чисті соціальні трансферти, крім трансфертів у натурі 

(ST), а також чистих доходів від власності (PI) замість отриманих та 

сплачених доходів від власності. Серед інших пояснюючих змінних з боку 

пропозиції залишилися: валовий наявний дохід ДГ у % до ВНД загалом 

(GDI); .валовий прибуток, змішаний дохід (MI); заробітна плата (W_S); 

поточні податки на доходи та майно (Tax); соціальні трансферти в натурі 

(STKIND) (табл. 5.2). Пояснюючими змінними з боку попиту залишилися:  

валове капіталоутворення (GCF); чисте кредитування (+), чисте запозичення 
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(NLNB), а також по деяких країнах були включені доходи від власності у 

майбутньому році – PI (1). Результати моделювання ВЗ: з боку ресурсного 

забезпечення (пропозиції) наведено по 16 країнах (по чотири з кожної групи) 

та Україні в табл. 5.2, з боку попиту – у табл. 5.3. 

Таблиця 5.2 

Коефіцієнти в розрізі структурних детермінант рівня ВЗ по країнах 

фокус-групи за результатами першого варіанта моделювання 

 Країна 

R-

squared  

/Adj R-

squared 

GS(-1) GDI MI PI/PI (1) ST STKIND Tax W_S 

Греція 0,95/0,94     -2,47 -1,78 -2,94 0,54   -2,30 

Італія 0,97/0,96   0,42 3,68 5,70 6,10  -7,42 5,70 

Японія 0,97/0,96   0,83 -0,90 0,57 -0,03 -0,23 -1,30 0,85 

Німеччина 0,95/0,93 0,84   -0,14   0,12 0,26 0,19 -0,10 

Нідерланди 0,99/0,99   0,97 4,83 5,72 4,46 0,33 -4,28 5,09 

Франція 0,95/0,94 0,11 0,77 0,27 -0,05    0,39 -0,22 

Угорщина 0,69/0,51   0,23 -0,08 
0,05/0,

7 
-0,22  -0,49 -0,16 

Іспанія 0,98/0,97   0,54 
19,0

0 
19,25 18,95 0,49 -20,68 18,97 

Фінляндія 0,86/0,83   0,75 0,89 1,62 0,53 -0,68 -1,16 1,07 

США 0,97/0,96 0,62 0,57 0,05 -0,08    0,35 -0,05 

Велика 

Британія 
0,78/0,70 0,49 0,53 1,26     0,46 -1,15 0,81 

Швеція 1 0,96/0,95     -0,69   -0,41 1,87 -1,29   

Швеція 2 0,92/0,903     -2,35 -0,33 -0,39    -0,03 

Польща 0,99/0,99   0,62 0,63 2,30 1,30 1,15   1,50 

Норвегія 0,95/0,92   0,47 
39,3

6 
40,31 39,38 0,47 -38,51 39,64 

Естонія 0,91/0,92   1,03 -3,43 -1,56 -0,94 -0,51 1,79 -2,02 

Литва 0,92/0,89   0,81 0,27 0,33   0,87 -0,76 0,18 

Україна 0,97/0,96   16 -29,78 -27,94 -28,12   27,62 -28,49 

Джерело: розрахунки автора. 

 

Як видно з табл. 5.2, серед 16 країн фокус-групи у шести було 

використано лише п’ять пояснюючих змінних через виявлену високу взаємну 

кореляцію із іншими змінними. Водночас у деяких країнах через високі 

коефіцієнти регресії до пояснюючих змінних було включено рівень ВЗ ДГ у 

попередньому (GS(-1)). Щодо більшості країн були використані дані за 1995–
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2018 рр. (щодо деяких – із 1992 р.). Кращі результати моделювання 

виявилися у разі побудови статистичних рядів у вигляді трирічних ковзних 

середніх, що зменшувало річні коливання даних. Для розрахунків було  

використано програмний пакет Eviews 8.0. 

Апробація цього варіанта багатофакторної регресійної моделі на 

річних даних зазначеного періоду по більшості з країн характеризується 

високими параметрами прогнозної надійності (табл. 5.2 ‒  див. R-squared/ 

AdjR-square R2). 

Серед обраної фокус-групи країн ОЕСР найкращі результати 

моделювання були отримані по Польщі, де економетричні характеристики 

регресійних рівнянь найбільше підтверджують статистичну значущість 

відібраних впливових факторів (незалежних змінних): коефіцієнт 

детермінації більший за 0,9, DW – 2, значення t-статистики розподілені 

рівномірно та перевищують 4, що дає підстави переконливо відхилити 

«нульову гіпотезу» в межах 95% довірчого інтервалу. 

Для аналогічного моделювання зміни рівня ВЗ домашніх господарств 

України як структурні детермінанти були використані: валовий прибуток, 

змішаний дохід (MI); заробітна плата (W_S); чисті соціальні трансферти, 

крім трансфертів в натурі (ST); чисті доходи від власності (PI); а також індекс 

ВНД ДГ (див. табл. 5.2). 

Отримана багатофакторна регресійна модель для економіки України 

теж характеризується високими параметрами прогнозної надійності: R2 = 

97%; скоригований коефіцієнт детермінації становить 96%, F-статистика = 

86,1; ймовірність порушення F-критерію Фішера (невірної специфікації 

моделі) = 0,0%. а значення t-статистики розподілені рівномірно та 

перевищують 4, що дає підстави переконливо відхилити «нульову гіпотезу» в 

межах 95% довірчого інтервалу. 

За результатами багатофакторного моделювання отримано 

коефіцієнти при пояснюючих змінних, які показують, що в деяких країнах 
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фокус-групи підвищення рівнів окремих складових доходу (WS, MI, PI), а 

також чистих соціальних трансфертів (ST) та податків (Tax) негативно 

впливають на рівень валового заощадження ДГ. Якщо негативний вплив 

підвищення податків можна пояснити тим, що вони скорочують секторний 

ВНД, то для пояснення негативного впливу підвищення рівнів заробітної 

плати, змішаного доходу та чистих доходів від власності більш глибокого 

аналізу потребує структура оплати праці по підсекторах домашніх 

господарств у кожній з країн. Так, базуючись на даних України, де теж 

спостерігається такий вплив, можна сказати, що це пов’язано зі зниженням 

частки оплати праці підсектора одержувачів доходів від власності та 

трансфертів і збільшенням рівнів доходів найманих та самостійно зайнятих 

працівників, у яких рівень заощаджень вищий. 

Зазначені процеси свідчать про те, що на нинішньому етапі виходу 

України з кризи будь-яке підвищення рівнів усіх видів доходів, особливо у 

підсекторі одержувачів доходів від власності та трансфертів, сприятиме 

зростанню споживчих витрат населення, а не збільшенню рівня ВЗ. 

Цей варіант моделі може бути використаний як для аналізу впливу 

окремих структурних  детермінант з боку генерації  ресурсів на рівень ВЗ ДГ, 

так і для прогнозування рівня ВЗ. При цьому прогнозування потребує 

екзогенних оцінок можливих структурних змін у ВНД ДГ під впливом 

запланованих змін у соціальній політиці уряду, особливо при прийнятті 

рішення щодо підвищення соціальних стандартів, а також у фіскальній 

політиці в частині податків на доходи ДГ та соціальних трансфертів в натурі. 

Другий варіант моделювання рівня ВЗ ДГ ґрунтується на 

детермінантах з боку попиту на ВЗ. Відомо, що попит домогосподарств 

пов’язаний із приростом нефінансових активів, або валового 

капіталоутворення (GCF), а також із попитом під чисте прийняття 

фінансових зобов’язань (LIAB), а також – чисте придбання фінансових 

активів (TFT), сальдо яких формує «чисте кредитування (+) та чисте 
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запозичення (-)» (NLNB). Результати моделювання рівня ВЗ з боку попиту 

представлені в табл. 5.3 

 

Таблиця 5.3 

Коефіцієнти в розрізі структурних детермінант рівня ВЗ по країнах 

фокус-групи за результатами другого варіанту моделювання 

 

 Країна 

R-squared/ 

Adj R-

squared 

GS(-1) GDI GCF NLNB PI/PI(1) LIAB TFT 

Греція 1,0/1,0     1 -2,2       

Італія 0,99/0,99     1,01 0,99       

Японія 0,96/0,96     1,36 0,639       

Німеччина 0,96/0,95 0,68   0,40 0,48       

Нідерланди 1,0/0,98     1,00 0,98       

Франція 0,95/0,94 0,31   0,64 0,67       

Угорщина 0,80/0,81     0,82 0,80       

Іспанія 1,0/1,0     1,0 -1E-15       

Фінляндія 0,97/0,97     0,98 0,95       

США 0,99/0,99     0,80 0,85 0,13     

Велика 

Британія 
1,0/1,1     1,1 1,0 0,04     

Швеція  1,0/1,0     1,03 0,980       

Польща 0,99/0,98   0,85 -1,16   -0,39 0,53 0,22 

Норвегія 0,996/0,996     1,04 -0,04       

Естонія 0,96/0,96     0,86 1,13       

Литва 0,84/0,81     0,41 0,47 0,37     

Україна 0,99/0,98   0,35 2,49     1,41 -1,68 

Джерело: розрахунки автора. 

 

Для України та Польщі окремо розглянуто детермінанти чистого 

прийняття фінансових зобов’язань (LIAB), а також чистого придбання 

фінансових активів (TFT), а крім цього, –вплив приросту рівня ВНД ДГ (у 

ВНД загалом як додаткової детермінанти. По деяких країнах як додаткову 

детермінанту було використано рівень ВЗ у попередньому році.GS (-1). 

Отримані багатофакторні регресійні моделі теж характеризуються 

високими параметрами прогнозної надійності. Найбільший попит на ВЗ з 

боку валового нагромадження капіталу домашніх господарств 

спостерігається в таких країнах, як: Греція, Італія, Японія, Іспанія, 
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Нідерланди, Велика Британія, Швеція та Норвегія. При цьому в Польщі 

коефіцієнт перед детермінантою прийняття фінансових зобов’язань хоч і 

перевищує коефіцієнт перед детермінантою попиту на чисте придбання 

фінансових активів, але за статистичними даними у середньорічному 

обчисленні зміна запозичень становить 3,8%, а зміна активів – 4,4% ВНД. 

Тобто польські домогосподарства витрачають більшу частку валового 

заощадження під приріст активів, аніж під приріст боргів. Але за період 

1995–2018 рр. рівень доходів від фінансових активів постійно знижувався (з 

5,1 до 1,2% ВНД). Зазначена тенденція падіння доходів від фінансових 

активів характерна для усіх країн фокус-групи незалежно від рівня ВЗ ДГ. 

Отже, і перший і другий варіанти моделювання рівня ВЗ із 

використанням структурних детермінант демонструє надійність як для 

аналітичних, так і прогнозних цілей. 

Теорія валового заощадження пройшла довгий шлях від 

представників класичної теорії, які вважали, що багатопланова структура 

економіки обрала природний порядок за спосіб оптимізації діяльності усієї 

системи задля свого розвитку, включаючи рівень заощаджень, до 

напрацювання численної кількості детермінант рівня валового заощадження, 

кожна з яких ґрунтувалась на тій чи іншій теорії або гіпотезі, а при 

емпіричних перевірках отримувала різні результати у різних країнах та на 

різних проміжках часу. 

Спроби ендогенізувати, а отже, розрахувати норму заощадження, 

зосередилися, з одного боку, на спробі раціоналізувати поведінку суб’єктів 

ринку у виборі розміру заощаджень, зважаючи на ту чи іншу логіку їх 

вибору, а з іншого – на необхідності підтримки як макроекономічних 

балансів, так і балансів інтересів різних поколінь та бажанням максимізувати 

споживання домогосподарств в довгостроковій перспективі. У 

запропонованих «раціоналістичних» поведінкових моделях робилося багато 

припущень, які відривали ці моделі від реальних економічних процесів, тому 

не було необхідної глибини підтвердження на базі реальних багатоаспектних 
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складових та змін в економіці, що ставило зроблені висновки під сумнів. 

Було зрозуміло, що рішення потребують розширення часових координат не 

тільки у минуле, а й у майбутнє економічної системи, а також урахування 

можливості державного втручання у процес з метою уникнення кризових 

явищ. Важливо було досягти й емпіричного підтвердження теоретичних 

концепцій на базі фактичних статистичних даних. 

Розвиток статистики і математичних методів дозволив провести 

перевірку багатьох напрацьованих теоретичних концепцій, включаючи 

можливість державного впливу на сукупний попит, а отже – і на рівень ВЗ. 

Досліджувалося понад півсотні детермінант, систематизованих у групи, 

серед яких: дохід, багатство, дохідність фінансових активів, відносні ціни, 

бідність та розподіл доходу, фіскальна політика, компоненти державних 

витрат тощо. Висновки емпіричного аналізу підтвердили вплив бюджетно-

податкової політики на сукупний попит, але не підтвердили вплив зростання 

доходу. Загалом емпірична перевірка напрацьованих теорією теоретичних 

концепцій стосовно різних чинників впливу на норму заощадження показала, 

що мало місце перебільшення впливу за деякими із детермінант та 

недооцінка вагомості інших. Водночас щодо більшості детермінант оцінки 

авторів коливалися від позитивних до нульових та негативних. Проведена 

нами перевірка впливу реального зростання ВНД ДГ на рівень ВЗ 

домогосподарств по 4 групах країн ОЕСР залежно від темпів зростання ВНД 

показала, що за 1996–2018 рр. найбільш динамічна група як була, так і 

залишилася з найменшим рівнем валового заощадження та з мінімальними 

параметрами залежності рівня ВЗ від реального зростання ВНД ДГ. 

Відповідно, теоретичні концепції стосовно того, що зміна схильності до 

заощаджень/споживання перебуває у прямій залежності від зростання 

доходу, емпірично не підтвердилися. 

Попри різницю між країнами в рівнях споживчих витрат, статистичні 

спостереження показали, що на ВЗ ДГ впливає не стільки зростання доходу 

населення, скільки зміни в нерівності його розподілу, тобто його структурні 
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компоненти. Чим більший рівень нерівності, тим менший рівень споживання 

і більший рівень заощадження. Звідси – найкращий рівень валового 

заощадження, як на тому наполягала класична школа, залежить від 

найкращого розподілу валового наявного доходу учасників ринку, що 

гармонізує їхні інтереси і забезпечить кожному з них найбільшу 

збалансованість доходів і витрат, а отже – макроекономічну збалансованість 

економіки загалом. Тому державне втручання у формування доходів окремих 

верств населення впливає на рівень ВЗ. 

Так, аналізуючи нерівність добробуту різних країн та базуючись на 

структурних детермінантах з боку попиту на заощадження та їх пропозиції, 

ще Г. Мюрдаль дійшов висновку, що втручання держави в економічні 

процеси має відбуватися шляхом збільшення державних інвестицій і 

соціальних трансфертів. У цьому контексті проведена нами на базі 16 країн 

ОЕСР та України емпірична перевірка впливу структурних детермінант з 

боку пропозиції та попиту на валове заощадження показала правомірність 

такого підходу. 

Перший варіант моделювання рівня ВЗ з боку пропозиції базувався на 

структурних компонентах валового наявного доходу сектора домашніх 

господарств, а саме часток: оплати праці найманих працівників, валового 

прибутку (змішаного доходу), сальдо доходів від власності; поточних 

податків на доходи, майно; сальдо поточних трансфертів, соціальних 

трансфертів у натурі, а також рівня секторного ВНД у ВНД загалом. Такий 

підхід продемонстрував надійність отриманих результатів, а також їх високу 

аналітичну та прогнозну цінність, оскільки дає змогу оцінити вплив 

державної соціальної та фіскальної політики на окремі складові ВНД. Так, 

отримані з результатами багатофакторного моделювання коефіцієнти при 

пояснюючих змінних показали, що в деяких країнах фокус-групи підвищення 

рівнів окремих складових доходу, а також соціальних трансфертів та 

податків негативно впливають на рівень валового заощадження ДГ. Якщо 

негативний вплив підвищення податків можна пояснити тим, що вони 
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скорочують секторний ВНД, а отже – і ресурс для ВЗ, то для пояснення 

негативного впливу підвищення рівнів заробітної плати, змішаного доходу та 

чистих доходів від власності потребує більш глибокого аналізу структури 

оплати праці по підсекторах домашніх господарств у кожній із країн. 

Базуючись на даних України, де теж спостерігається такий вплив, можна 

сказати, що це пов’язано із зниженням частки оплати праці підсектора 

одержувачів доходів від власності та трансфертів і збільшенням рівнів 

доходів найманих та самостійно зайнятих працівників, а також – 

роботодавців, у яких рівень заощадження вищий. 

Другий варіант моделювання рівня ВЗ ДГ, а саме з боку попиту, до 

пояснюючих змінних включав попит домогосподарств, пов’язаний із 

приростом нефінансових активів (валове капіталоутворення); попитом під 

чисте прийняття фінансових зобов’язань, а також – чисте придбання 

фінансових активів. По деяких країнах у якості пояснюючої змінної було 

узято «чисте кредитування (+) та чисте запозичення (-)», яке сальдує останні 

дві детермінанти. Цей варіант моделювання рівня ВЗ за допомогою 

структурних компонент з боку попиту теж показав свою достовірність, а 

також аналітичну цінність, оскільки отримані результати дозволяють 

прослідкувати специфіку кожної країни через вагомість різних детермінант 

попиту. Моделювання також показало доцільність поглиблення аналізу по 

кожній із складових попиту, наприклад, з боку активів – попиту на гроші та 

депозити, а з боку пасивів – на кредити, що дає змогу з’ясувати вплив на ці 

компоненти коливань  ставок за кредитами та депозитами. 

На рівень валового заощадження домашніх господарств .в Україні в 

період з 2014 р. по 2018 р. сильно вплинули структурні зміни у доходах та 

заощадженнях у розрізі підсекторів домашніх господарств. Так, через 

відставання номінального підвищення державних соціальних стандартів для 

непрацюючих від зростання фактичної вартості їх мінімального споживчого 

кошика відбулося значне скорочення часток підсектора в усіх складових 

секторного доходу, а саме  в: оплаті праці, у валовому прибутку (змішаному 
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доході), у сальдо доходів від власності, у сальдо поточних трансфертів. В 

результаті упродовж п’яти років підсектор нарощував від’ємне валове 

заощадження і водночас реально скорочував свої споживчі витрати, 

занурюючись у бідність. 

Зазначені процеси свідчать про те, що на нинішньому етапі виходу 

України з кризи підвищення рівнів усіх видів доходів у підсекторі 

одержувачів доходів від власності та трансфертів, сприятиме зростанню 

споживчих витрат населення, а не збільшенню рівня ВЗ. Водночас  - 

зростання реальної оплати праці найманих працівників сприятиме 

підвищенню рівня ВЗ домашніх господарств.   

По результатах моделювання впливу структурних детермінант з боку 

попиту на валове заощадження та з боку пропозиції ресурсів для валового 

заощадження можна рекомендувати використання обох варіантів моделей 

для проведення аналітичних, імітаційних та прогнозних розрахунків валового 

заощадження домашніх господарств у прикладних макроекономічних 

моделях, що використовуються економічним блоком уряду. 

Доцільно запровадити поглиблений аналіз та сценарні імітаційні 

розрахунки змін у структурі доходів та валового заощадження в секторі 

домашніх господарств у розрізі його підсекторів, що дозволить своєчасно 

виявити та не допустити утиску інтересів перш за все підсектора 

отримувачів доходу від власності і трансфертів, де мало місце значне 

реальне скорочення доходів, споживчих витрат та нарощення від’ємного 

валового заощадження. Тому проведення систематичного аналізу й 

імітаційного прогнозування результатів змін у соціальній політиці, особливо 

при прийнятті рішень стосовно встановлення державних соціальних 

стандартів, дозволить оптимізувати формування рівня ВНД і ВЗ сектора ДГ 

та його підсекторів, що впливає на ресурсне забезпечення валового 

заощадження домашніх господарств та, відповідно, на їх інвестиційну 

активність. 
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РОЗДІЛ 6. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ  

ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ, ДОСТАТНІХ  

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Загальною закономірністю змін у галузевій структурі світового 

господарства є послідовний перехід від первинних галузей (сільського 

господарства і видобувної промисловості) до галузей вторинних (обробної 

промисловості та будівництва), а потім – до третинних (сфери послуг). 

Провідні країни дедалі більше фокусують свою увагу на науково-

дослідних розробках та інноваціях. Темпи приросту продукції наукомісткої є 

значно вищими, ніж звичайної – 6,5 проти 4%, а ключових технологій – 8%. 

У результаті змінюється структура світової торгівлі: у 1991 р. на частку 

наукоємної продукції припадало 48% світового експорту, в 2005 р. – понад 

55%. При цьому частка технологій високого рівня залишалася практично 

незмінною (близько 32%), а частка ключових технологій збільшилася з 16,4 

до 23,5%290. 

Ці структурні зміни, безперечно, впливають на український експорт, а 

оскільки його левову частку становлять сировинні товари (чорні метали, 

хімічні товари низького ступеня переробки, сільськогосподарські товари), то 

цей вплив має негативний характер – український експорт скорочується. На 

скорочення чорних металів додатково вплинув і той факт, що один із 

найбільших імпортерів української сталі – Китай побудував свої заводи і 

суттєво зменшив імпорт. 

Експорт є одним із найвпливовіших факторів розвитку української 

економіки, тож його скорочення суттєво зменшує реальний ВВП країни. 

Єдиним шляхом нарощування експорту є шлях провідних країн світу – 

розвиток наукоємних виробництв. Але він потребує великих інвестицій. 

Інвестор та уряд мають точно знати ефект від вкладень. Отже, це 

дослідження присвячене визначенню меж технічної продуктивності 

                                                      
290 Мировая экономика / под ред. Булатова А.С. Москва: ИМЭМО РАН, 2005. 734 с. 
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інвестицій різного типу, за якими інвестор отримає очікуваний прибуток 

щодо окремих товарів і послуг у різних економічних ситуаціях, а також меж, 

за якими інвестиції є ефективними, а економіка країни впевнено зростає. 

Щоб визначити технічну продуктивність та ефективність інвестицій, 

була використана розроблена автором каузальна системна модель динаміки 

економіки України, що відображає основні види легальної та тіньової 

економічної діяльності у їх взаємозв’язках і надає розрахунки та прогнози 

загальних (легальних і тіньових) результативних показників. 

Каузальна системна модель динаміки економіки України 

Наразі існують декілька моделей економіки України291. Можна було 

би ці моделі аналізувати та вдосконалювати, але почнемо з головного: немає 

жодної каузальної моделі розвитку економіки (як в Україні, так і у світі), яка 

б досить докладно і системно відображала основні види легальної й 

тіньової економічної діяльності у їх взаємозв’язках та надавала би 

розрахунки і прогнози загальних (легальних і тіньових) результативних 

показників економіки в динаміці. Зважаючи ж на надзвичайно високий 

рівень тіньової економічної діяльності в Україні, не можна сподіватися на 

високу адекватність моделей, існуючих у світі, які би цю тіньову діяльність 

відображали. Беручи до уваги тільки рівень легальної частини ВВП, тобто не 

враховуючи тіньової частини, що становить 45–50% легального обсягу ВВП 

або 25–30% загального обсягу ВВП (легального плюс тіньового), важко 

розробити правильну політику фінансово-економічного розвитку України. 

Уряд і Національний банк мають спиратися не тільки на легальні, а й на 

загальні фактичні та прогнозні дані, які враховують тіньовий сектор. 

Отже, необхідно одразу звернутися до головного: створити 

принципово нову модель, яка би відображала конкретні види легальної й 

тіньової економічної діяльності у їх взаємозв’язку та яка б надавала 

                                                      
291 Секторальні моделі прогнозування економіки України / ред.: В. М. Геєць; Національна академія наук 

України, Ін-т економічного прогнозування. Київ: Фенікс, 1999. 304 с. 
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розрахунки і прогнози загальних (легальних і тіньових) результативних 

показників економіки в динаміці. 

Світова література про тіньове виробництво здебільшого присвячена 

оцінці його обсягу чи частки від легального або впливу тіньової економіки на 

офіційну. Але взаємодії між ними у моделях немає (Dallago (2003), Enste 

(2000), Giles (1997), Gutmann (1982), Houston (2000), Lalitha (2000), Lasko 

(2000), Loayza (1996), Tanzi (1983))292. 

У цьому контексті автором побудовано модель293 із включенням усієї 

системи факторів та задіянням усієї системи основних, реально існуючих, 

економічних механізмів, таких як: формування собівартості та ціни 

продукції, зарплати, доходів виробників і держави, кредитів, податків і 

торгівлі та трансфертів між усіма суб’єктами економіки під впливом 

девальвації та інфляції у їх взаємозв’язку. В ній замикаються системні 

зв’язки між виробництвом (у виробничих витратах враховуються матеріальні 

витрати (різні внаслідок різних інвестицій у попередні роки) власного 

виробництва та імпортні, зарплатою, оплатою банківських послуг, 

амортизацією (теж різними внаслідок різних інвестицій у попередні роки) і 

податками, споживанням (яке здійснюється за зарплату, прибутки, кредити, 

пенсії і податки в бюджеті), нагромадженням (яке здійснюється з прибутків, 

кредитів, податків у бюджет) і накопиченням (із зарплати, прибутків)). Тобто 

                                                      
292 Dallago Bruno. Small and Medium Enterprises in Central and Eastern Europe. London: Palgrave Macmillan, 

2003. 295 p.; Enste Dominik, H. The Shadow Economy and Institutional Change in EU Accession Countries - A 

Two Pillar Strategy for the Challenges. 2000. URL: http://previewer. org/?pdfurl=1qeXpurpn6Wih-

SUpOGunKinh8DX24 XH0MbU4eCOucnk29TZ6JbG4sy FueDc4t3a6uHO293X0ZSrzdHg0NOUz-

ONqsGPt8jXzdjj29jclJSjm4en4rCWrorLkq3cqKeer4_N4OPmn6OX3Ofpl9HnyqPPzJvV39HZu9fToNnW5KXe0a

Kdn6qWqYqg7Q; Giles D.E.A. Causality between the measured and underground economies in New Zealand. 

Appl. Economics letters. 1997. Vol. 4. № 1. Р. 63–67; Gutmann P. The economics of crime: practical methods of 

evaluation. New York: National Bureau of Economic Research, 1982. Р. 29–37; Houston Joel F. Estimating the size 

and implications of the underground economy. 2000. URL: https://ideas.repec.org/p/fip/fedpwp/87-9.html; Lalitha 

N. Unorganized manufacturing sector in the national economy: an analysis of its growth dynamics and contribution 

to national income. New Delhi: National Council of Applied Economic Research, 2000. 128 p.; Lasko M. Hidden 

economy – an unknown quantity? Comparative analysis of hidden economies in transition countries, 1989–1995. 

Economics of transition.  2000. Vol. 8. № 1. Р. 117–145; Loayza Norman A. The economics of the informal sector: 

a simple model and some empirical evidence from Latin America. 1996. URL: http://www-

wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1997/02/01/000009265_3970619111006/Rendered/PDF/

multi0page.pdf; Tanzi V. The Underground Economy in the United States: Annual Estimates, 1930–1980. IMF Staff 

Papers. 1983. № 30(2). Р. 283–305. 
293 Vasylenko Yu. Economic development model. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2016. 296 р. 

https://ideas.repec.org/p/fip/fedpwp/87-9.html
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1997/02/01/000009265_3970619111006/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1997/02/01/000009265_3970619111006/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1997/02/01/000009265_3970619111006/Rendered/PDF/multi0page.pdf
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модель відображає іманентну замкненість економіки, взаємну ендогенність її 

результатів і факторів. У цій роботі ми модернізували її у частині інвестицій. 

У нашій моделі реальна тіньова діяльність відображена за такими 

напрямами. У приватних компаніях: 

а) існує тіньове виробництво кожного продукту; 

б) частина заробітної плати виплачується нелегально; податки на всі 

нелегальні суми не виплачуються (через що фактичний чистий дохід, який 

включає і тіньову частину, суттєво більший за легальний); 

в) матеріальні витрати завищені, щоб уникнути сплати ПДВ і податку 

на прибуток; 

і щодо приватних, і щодо державних компаній включено такі напрями: 

г) перебільшені ціни державних закупівель; 

д) держава повертає ПДВ за фіктивні продажі як усередині країни, так і 

на експорт; 

е) ПДВ повертається невчасно або не повною мірою; 

є) компанії дають чиновникам хабарі, що знижує прибуток підприємств 

(у державних компаніях тільки за пунктами г, д, е, є). Розмір хабарів 

прийнято пропорційним обсягу тіньових оборудок. 

Модель динаміки економіки зроблено дискретною. Вона побудована як 

сума статичних моделей послідовних економічних циклів. Модель кожного 

циклу – це модель переходу від попереднього циклу до поточного під 

впливом екзогенних та ендогенних факторів. Для зручності застосування 

існуючого статистичного обліку прийнято, що один цикл дорівнює одному 

року. 

Агрегація товарів має відповідати поставленим завданням. Повна 

агрегація, як у моделі Солоу294, для нас є зайвою (зауважимо, що численні 

дослідження моделі Солоу (з постійною еластичністю заміщення (CES), з 

постійною віддачою від масштабу, зі спадною віддачою від масштабу тощо) 

– це вивчення математичних властивостей степеневої функції, але чи 
                                                      
294 Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics. Feb. 1956. 

Vol. 70. No. 1. P. 65–94. 
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відображає вона економіку – велике питання, тому що вже в дослідженнях 

інших авторів відхилення обсягу виробництва в обробній промисловості 

США від функції Кобба-Дугласа становили понад 15%; для адекватності це 

забагато. В ці 15% увійдуть майже всі зміни економіки за різних змін 

факторів, отже, їх неможливо буде помітити. І це для одної однорідної галузі 

з одним рівнем капіталомісткості. Якою ж буде помилка для всієї економіки, 

де є галузі капіталомісткі та працемісткі? 

Список видів продукції, отже, виробників, у порівнянні з традиційними 

моделями, істотно розширено. Наприклад, у моделі залежної економіки295 

товари об’єднуються у три групи: 1) товари, які не експортуються (non-

tradable goods), 2) імпорт та 3) експорт, тобто вся економіка в цій моделі 

складається з трьох агрегованих виробників цих трьох агрегованих товарів і 

послуг. У моделі ASPEN – чотири агреговані виробники виробляють чотири 

товари296: 

– товари нетривалого споживання (наприклад, продукти харчування), 

– товари нетривалого споживання, кількість закупівлі яких залежить 

від доходу споживача, 

– автомобілі, 

– житло. 

Крім того, в моделі відображено уряд, федеральний резерв, 

агрегованого виробника засобів виробництва й агрегованого агента 

фінансового ринку297. 

У нашій моделі агрегування зроблено за принципом об’єднання в 

одну групу таких товарів і послуг, які при інфляції та девальвації 

«поводяться» однаково. Саме так побудована Система національних рахунків 

(СНР): товари кінцевого споживання, проміжне споживання, нагромадження 

                                                      
295 Frenkel J. and Mussa M. Asset Markets, Exchange Rates and the Balance of Payments. Handbook of 

International Economics / R. Jones and P. Kenen (eds). Vol. I. Book 3. Amsterdam – New York; Oxford: North-

Holland, 1985. 
296 Basu N., Pryor R. and Quint T. ASPEN: A Microsimulation Model of the Economy. Computational Economics. 

1998. №12. Is. 3. Р. 223–241. 
297 Ця модель найбільш схожа на нашу. Звичайно, наша модель відрізняється специфікою української 

економіки. На жаль, на початку дослідження автор розділу не зміг ознайомитися із повним текстом статті, 

тому висновки зроблено лише на основі анотації, де йшлося лише про чотири споживчих товари. 
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капіталу, експорт, імпорт. Але принцип СНР у відомих моделях ледь 

використовується. Зрозуміло, що продажі non-tradable goods, які не 

експортуються в принципі, тож не відчувають конкуренції з боку 

аналогічних імпортних товарів і послуг, при інфляції й девальвації 

змінюються не так, як товари і послуги кінцевого споживання, що в принципі 

експортуються, тобто мають конкурентів з боку аналогічних імпортних 

товарів і послуг, але фактично продані на внутрішньому ринку. Наприклад, 

при девальвації конкурентний тиск на товари другого виду з боку імпорту 

послаблюється через підвищення цін на імпорт, а товари першого виду цього 

не відчувають. 

Особливо важливо, щоб у моделі було представлене виробництво 

сировини (товарів проміжного споживання), чого бракує в більшості 

моделей. Без цього неможливо точно відобразити зміни собівартості усіх 

товарів (включаючи і сам товар проміжного споживання) та створену у його 

виробництві додану вартість. 

Попит на товари і послуги для виробничого (проміжного) споживання 

складається з виробничих потреб підприємств, а на товари і послуги 

кінцевого споживання – із споживчих потреб домогосподарств, отже, 

динаміка їх продажів теж різна. 

Зрозуміло, що динаміка продажів інвестиційних товарів і послуг та 

житла також мають свій особливий характер. 

Отже, економіка в нашій моделі складається з агрегованих виробників 

15 таких товарів та послуг298: 

1) товарів та послуг кінцевого споживання, що не експортуються в 

принципі, тобто призначені тільки для внутрішнього ринку (non-tradable 

goods); 

2) товарів та послуг кінцевого споживання, що фактично продані на 

внутрішньому ринку (але їх аналоги, вироблені підприємством (п. 8), 

експортуються); 
                                                      
298 У реальності конкретне підприємство може виробляти товари і послуги різних типів, але в моделі в одну 

групу агреговано ті цехи або ділянки, що виробляють один із зазначених типів товарів та послуг. 
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3, 4) послуг із дистрибуції й торгівлі товару кінцевого споживання; 

5) товарів та послуг проміжного споживання, проданих на 

внутрішньому ринку; без цього принципово неможливо відобразити всі 

системні зв’язки між цінами, витратами і доходами по всіх продуктах. 

6) житла; 

7) інвестиційних товарів і послуг без житла; 

8, 9) експортних товарів та послуг кінцевого і проміжного споживання; 

10–13) послуг із дистрибуції та реалізації імпортних товарів та послуг 

кінцевого, проміжного й інвестиційного (без житла) споживання та житла; 

14) послуг державного управління. 

15) фінансових послуг тільки проміжного споживання (фінансові 

послуги кінцевого споживання підсумовані до товарів з пп. 1 і 2). 

Уважаємо, що в цій моделі обрано оптимальний рівень агрегації 

товарів, у тому сенсі, що групи товарів, виробників і споживачів однаково 

поводяться за девальвації та інфляції, проте немає надмірної специфікації по 

галузях, як у В. Леонтьєва299. 

Кожний товар (крім 14-го) виробляється двома підприємствами: 

приватним і державним. 

Попит на товари для кінцевого споживання в моделі, як і в реальності, 

складається із частини зарплати найманих працівників, яка залишається після 

заощадження, із частини прибутку власників бізнесу (ці частини в моделі 

можна регулювати), пенсій, частини нелегальних доходів чиновників-

хабарників і частини доходів бюджету, яка йде на державне кінцеве 

споживання. 

У відомих моделях кінцеві споживачі розподілені на дві групи: 

домашні господарства і держава. У нашій моделі домогосподарства, згідно із 

зазначеним вище розподілом товарів, розділяються на 86 груп: 

1–14) 14 агрегованих найманих працівників усіх 14 видів приватних 

підприємств, 

                                                      
299 Leontief Wassily. Input-Output Economics. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1986. 387 p. 
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15–28) 14 агрегованих власників бізнесу, 

29–42) 14 агрегованих найманих працівників таких же 14 видів 

державних підприємств, 

43–56) агреговані керівники цих компаній (наразі в Україні вони в 

основному поводяться майже як власники), 

57) агрегований державний службовець, який виробляє послуги 

державного управління, 

58) агрегований пенсіонер, 

59–86) 28 агрегованих чиновників, які отримують хабарі від кожного 

агрегованого приватного і державного підприємства. 

Автор відштовхувався від того, що джерела доходів цих споживачів, 

способи їх використання і, отже, їх динаміка при девальвації та інфляції – 

різні. 

Метод побудови моделі кожного циклу – це прямий опис реальної 

економічної діяльності кожного агрегованого підприємства. Модель 

економіки України – це 14 приватних і 14 державних агрегованих 

підприємств (включаючи банки) плюс сектор загального державного 

управління (ЗДУ), кожне з яких виробляє один із перелічених вище товарів 

легальним, а перші 14 – іще й нелегальним шляхом (у них частина зарплати 

може виплачуватися нелегально, матеріальні витрати можуть бути 

завищеними). Обсяг виробництва кожного споживчого товару спочатку 

дорівнює сумарному попиту на нього усіх 86 його споживачів (перелічених 

вище); обсяг товару проміжного споживання (вітчизняного, імпортного та 

послуг банку) – сумарному попиту на нього всіх 28 підприємств та ЗДУ. 

Потім у моделі можна задати пере- або недовиробництво будь-якого ступеня 

за будь-яким товаром. Оскільки в ці суми попиту входить і попит самого 

підприємства, системи рівнянь є рекурентними300. Вони розв’язуються 

методом послідовних наближень, який реалізовано в Ехcel за допомогою 

розроблених автором макросів. 

                                                      
300 Vasylenko Yu. Economic development model. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2016. 296 р. 
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У наступному економічному циклі підприємства купують матеріальні 

засоби та трудові ресурси за, можливо, новими цінами і за нормами, що, 

можливо, зменшилися пропорційно до вкладених у попередніх циклах 

інвестицій; підприємства, які виробляють інвестиційні товари, збільшують 

(зменшують) їх виробництво відповідно до зростання (зменшення) сумарного 

валового прибутку всіх підприємств, включаючи і ці самі підприємства, 

тощо. Якщо платежів у страхові та Пенсійний фонди не вистачило, ЗДУ 

покриває нестачу з бюджету. Далі ЗДУ виплачує зарплату державним 

службовцям, платить за кредитами і закуповує проміжні, споживчі та 

інвестиційні товари (зазвичай, за завищеними цінами ‒  напрям ‘г’ у нашій 

моделі реальної тіньової діяльності), відповідно збільшуючи прибутки 

відповідних підприємств. Якщо бюджету не вистачило, ЗДУ випускає 

облігації або бере кредит у Національному банку, який випускає відповідну 

емісію і, можливо, робить девальвацію. Через це ціни зростають. Відповідно 

до інфляції збільшуються ставки кредитів, за правилом Фішера, або інакше. 

Таким чином, кожний  результативний показник отримується на моделі 

шляхом автоматичного врахування моделлю всіх основних прямих, зворотних 

і перехресних зв’язків, усіх основних економічних механізмів, що існують в 

економіці України. Тому ця адекватна модель є найкращим обґрунтуванням 

отриманих висновків, більш доказовим, ніж умоглядні міркування, які, за 

усієї їх правильності, не можуть врахувати всі аспекти проблеми та всі 

фактори, що впливають на розвиток економіки, тим більше, що наслідків від 

дії багатьох факторів буває декілька і спрямовані вони бувають у протилежні 

боки, а результат залежить від того, чия дія сильніша. 

Адекватність моделі доведена шляхом ретроспективного 

прогнозування динаміки української економіки за 2008–2017 рр.: 

результативні показники, розраховані на моделі, збіглися з реальними 

показниками економіки України із достатньою точністю: відхилення 

легального ВВП від офіційного, що надавався Держстатом, перебувають у 
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діапазоні [-0.7; 0.4%], легального обсягу валового прибутку – [-1.8; 2.6%], 

випуску – [-9; 2.1%], обсягу зарплати – [-2.9; 2%]. Отже, є підстави вважати, 

що для подальшого аналізу і багатоваріантних прогнозів точність 

розрахунків на моделі є достатня. Розглянуті нижче варіанти відображають 

реальні варіанти динаміки саме економіки України, а не вивчення 

математичних властивостей степеневої функції Солоу301, яка навряд чи 

відображає реальну економіку. Отже, інвестори мають підстави довіряти 

нашим розрахункам. 

Модернізація моделі економічного розвитку України для 

дослідження інвестиційної діяльності 

Оскільки ми зосереджуємося на інноваційних інвестиціях у майбутній 

динаміці України, нас цікавлять активні інвестиції. 

Дослідники інвестицій цікавилися тільки їх економічною 

ефективністю, що є узагальнюючим економічним показником їх дії. Ніхто не 

займався виміром безпосереднього результату дії активних інвестицій, а саме 

виміром здатності інвестицій зменшувати норму матеріальних або 

трудових витрат. Ця характеристика є прямим фактором підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та вхідним показником загального 

економічного ефекту від інвестицій. Економіст, маючи таку вхідну 

характеристику інвестицій, кількісно оцінить потенціал сукупності будь-яких 

інвестицій, незалежно від їх конкретного характеру. Тобто він зможе перейти 

від мікроекономічного рівня до макроекономічного аналізу. 

Щоб заповнити цю прогалину і перейти на макрорівень, ми увели 

такий макроекономічний показник і назвали його «технічна продуктивність 

інвестицій». Ми прийняли, що технічна продуктивність інвестицій дорівнює 

1, якщо темп зменшення норми матеріальних витрат (тобто на одиницю 

продукції) дорівнює темпу збільшення активної частини основних фондів за 

                                                      
301 Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics. 

Feb., 1956. Vol. 70. No.  1. P. 65–94. 
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рахунок інвестицій. Якщо технічна продуктивність дорівнює 2, то норма 

зменшується вдвічі більше. 

Саме тут відображаються ендогенні результати інвестиційної 

діяльності, спрямованої на еволюційне досягнення суттєвих зрушень, а саме 

зміни параметрів моделі, які визначають зростання ефективності 

використання природних ресурсів, перш за все енергетичних, отже, 

прибутковості виробництва і, як наслідок, – наростаючі темпи розвитку 

економіки. 

У модель уведено можливість змінювати технічну продуктивність 

інвестицій. 

У моделі все розмаїття інвестиційної діяльності згруповано у чотири 

типи інвестицій: 

а) інвестиції на один рік для скорочення норм матеріальних і/або 

трудових витрат (на одиницю традиційної продукції); прийнято, що в 

середньому такі інвестиції дають віддачу через рік. 

б) інвестиції на три роки для створення нового різновиду товару, який 

матиме підвищений попит і продаватиметься за вищою ціною, а його 

собівартість буде меншою або більшою (темп змін ціни і собівартості можна 

регулювати). Вони дають віддачу на четвертий рік. 

Інвестиції обох типів можна спрямовувати в один або декілька товарів. 

в) для будівництва житла, плата за яке в Україні вноситься заздалегідь. 

г) для відшкодування зношеного або застарілого основного капіталу. 

За припущеннями кредити в цій роботі не отримуються. 

Прийнято, що з власних доходів інвестиції вкладаються у виробництво 

у наступному циклі, а з кредитів та з попередніх заощаджень – у поточному. 

Активні та пасивні інвестиції в моделі можна об’єднати, відповідно 

зменшивши технічну продуктивність інвестицій. Наприклад, якщо їх 

вкладено порівну, а технічна продуктивність активних інвестицій дорівнює 

0.8, то технічна продуктивність об’єднаних інвестицій дорівнює 0.4. 
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Тепер модель можна застосувати для визначення технічної 

продуктивності та ефективності інвестицій різного типу, а також для пошуку 

меж технічної продуктивності інвестицій, за якими інвестор отримає 

очікувану ефективність, а також меж, за якими відбудеться впевнений 

розвиток української економіки. 

Крім того, модель визначає обсяги виробництва споживчих, 

проміжних та інвестиційних товарів і житла, а також обсяги імпорту цих 

товарів, необхідні для забезпечення рівноваги між попитом і пропозицією. 

Тому можна визначити ті зменшення реального ВВП, які відбудуться, якщо 

ці обсяги відхиляться від рівноважних. 

Усі відомі моделі забезпечують баланс між попитом і пропозицією. 

Ми не знаємо моделі, що би описувала неперехідні нерівноважні ситуації, 

хоча кожен підприємець знає про втрати від нереалізованих товарів (СНР 

переводить ці ситуації в рівновагу, переводячи нереалізовані товари в 

баланси наступного року). Жодна модель не вимірює ВВП, вироблений і 

спожитий, і не допускає відхилення в бік надмірного або недостатнього 

виробництва товарів. Наша модель такі можливості надає. 

У модель уведено можливість змінювати ціни та обсяги експорту як 

при девальвації за класичної теорії зовнішньої торгівлі, так і за призначення 

їх інших рівнів. 

Нагадаємо, що класична теорія зовнішньої торгівлі розглядає тільки 

обсяги продаж і валютні надходження. Прибуток експортера, зарплата його 

найманих працівників і ВВП, створений в експорті, цією теорією не 

враховується. Наша модель, навпаки, ці показники досліджує, тому 

результати за різної цінової політики є дуже цікавими для експортерів. 

Визначення на основі багатоваріантних модельних розрахунків 

технічної продуктивності та ефективності різних інвестицій, 

достатніх для сталого розвитку української економіки 
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Методика цього дослідження відносно проста: за кожним типом 

інвестицій досліджуємо динаміку економіки України упродовж п’яти, десяти 

та п’ятнадцяти циклів-років і порівнюємо результати. Після цього ми 

зможемо рекомендувати уряду та інвесторам найкращі типи інвестицій для 

вирішення завдань як довгострокового (на 10–15 років), так і 

середньострокового прогнозування (на п’ять років), управління, регулювання 

та оптимізації. Робитимемо це для двох станів економіки України. Перший 

раз ми прийняли за базовий 2006 рік (тому що саме тоді ця модель була 

створена, другий – 2017 рік (тому що на початок цього дослідження всіх 

даних 2018 року ще не було). 

Оскільки модель (як і реальна економіка) суттєво нелінійна, то в 

різних ситуаціях її реакція на однакову зміну одного і того ж фактора може 

сильно відрізнятися302. Тому вивчатимемо реакцію моделі в ситуаціях, 

максимально наближених до реального життя. 

Ми спостерігали дуже мале зростання або навіть зменшення ВВП 

щодо товарів проміжного споживання для внутрішнього ринку, дистрибуції 

їх імпорту та фінансових послуг проміжного споживання. 

Це є прямий результат інвестицій, проте економісти на нього не 

звертають уваги. Можливо тому, що в більшості моделей товари 

проміжного споживання не відображаються. Пояснимо це зменшення. 

Через інвестиції в минулому циклі норми матеріальних витрат на одиницю 

продукції (в тому числі й самої проміжної) в поточному циклі 

зменшуються, отже, чистий прибуток у розрахунку на одиницю кожного 

товару збільшується; внаслідок цього зростає споживання інвестиційних 

товарів, отже, й їх виробництво. При зростанні їх виробництва 

збільшується маса чистого прибутку і зарплата. Отже, зростає споживання 

споживчих товарів, а відтак їх виробництво. Це потребує більшої кількості 

товарів проміжного споживання, однак зменшення норми матеріальних 

                                                      
302 Це загальне і досить тривіальне правило, справедливе для будь-якого фактора. З нього випливає, що 

традиційне застосування мультиплікаторів постійної величини  для різних економічних ситуацій (особливо 

часто до цього вдаються при фінансових розрахунках) обов’язково призведе до грубих помилок. 
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витрат по всіх товарах (у тому числі й проміжного споживання) більшою 

мірою знижує попит на них у. Тому результуюча дія інвестицій зменшує 

загальний попит на товари проміжного споживання. Їх виробництво, їх 

імпорт та обсяг фінансових послуг спадає. 

Оскільки ВВП, створений за виробництва товарів проміжного 

споживання, дистрибуції їх імпорту та у виробництві фінансових послуг 

проміжного споживання, зменшується, а обсяг випуску цих товарів та послуг – 

унаслідок низької початкової ефективності економіки України – є дуже 

значним (у 2017 р. він становив 40% від усього випуску країни), то це 

зменшення іноді перевищувало збільшення випуску всіх інших товарів і 

послуг. У результаті реальний ВВП по країні зменшувався. 

Це зменшення в принципі є прогресивним явищем, результатом 

скорочення питомих матеріальних витрат на виробництво всіх товарів. Проте 

ми звикли прогресивним явищем вважати саме зростання ВВП. Тому – щоб 

відокремити прогресивне зменшення ВВП від регресивного – ми 

запропонували виключити із сумарних результативних показників (ВВП, 

валового та чистого прибутку, зарплати тощо) товари проміжного 

споживання, дистрибуцію їх імпорту та фінансові послуг проміжного 

споживання. Також необхідно виключити і товари та послуги, що вироблені 

за бюджетний кошт, адже зменшення товарів проміжного споживання 

зменшує і надходження від них до бюджету у вигляді податків і відрахувань. 

Аналогічно необхідно сумувати і вхідні показники. Отже, надалі ми 

застосовуватимемо показники, розраховані запропонованим нами методом, 

де вплив зменшення результативних показників по товарах проміжного 

споживання, дистрибуції їх імпорту і по фінансових послугах проміжного 

споживання еліміновано через дію інвестицій. Будемо називати такі 

показники елімінованими. 

Ми встановили, що негативний вплив нерівноважності виникає за всіх 

видів інвестицій за їх будь-якої технічної продуктивності. Тому нерівноважні 

ситуації ми не наводитимемо. 
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Встановлено такі тіньові параметри: 

а) загальний рівень тіньового виробництва прийнятий у 32%, згідно з 

даними Мінекономіки; рівень щодо кожного продукту модель визначила 

сама, вони виявилися різними, схожими на результати Мінекономіки; 

б) 10% заробітної плати виплачуються нелегально; 

в) матеріальні витрати завищені на 10%; 

г) ціни державних закупівель завищені: по вітчизняних товарах – на 

30%, по імпортних – на 50%; 

д) держава не повертає ПДВ у розмірі 20 млн грн, 

е) хабарі чиновникам становлять 20% тіньових прибутків підприємств. 

Тіньові параметри у пп. б, в, г, е встановлені експертним способом 

шляхом обговорення з практиками. 

Ефективність інвестицій зазвичай вимірюється терміном їх окупності. 

Щоб врахувати зміну вартості грошей по різних роках, грошові потоки 

дисконтують. У нашій моделі термін окупності за один або декілька років-

циклів також визначається як відношення реального (скоригованого на зміну 

цін) обсягу інвестицій, вкладених за один або декілька років-циклів, до 

реального обсягу валового прибутку, отриманого за один або декілька 

наступних років-циклів. 

Крім того, для оцінки ефективності інвестицій використовуються різні 

модифікації їх рентабельності, де результатом є прибуток. 

Проте можна оцінювати ефективність інвестицій ширше – по всій 

доданій вартості. Цей показник відображає ефективність з точки зору 

держави, а також більш далекоглядні інтереси самого власника бізнесу 

стосовно мінімізації плинності кваліфікованих працівників. Тому, одночасно 

з окупністю, модель обчислює показник ефективності інвестицій за ВВП, 

тобто відношення реального приросту ВВП за один або декілька наступних 

років-циклів, до реального обсягу інвестицій за попередні роки-цикли. Цей 
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показник в якомусь розумінні зворотний коефіцієнту капіталу Роя 

Харрода303, але він використовує не номінальні, а реальні показники. 

Найбільш перспективними є інвестиції другого типу. Через 

обмежений обсяг варіанти 1–56 по інвестиціях першого типу не наводяться. 

Інвестиції другого типу за різної технічної продуктивності 

Варіант 57. Приймемо технічну продуктивність інвестицій як 0.1. 

Нехай експорт не реагує на девальвацію, внутрішні ціни на всі товари 

зростають на 10% щороку. Тоді віддача від цих інвестицій приблизно така ж, 

як від інвестицій першого типу: реальний повний (тобто легальний плюс 

тіньовий) ВВП за 15 циклів зменшується на 24,4%, сума реального ВВП за 15 

циклів становить 18,262 трлн грн, сума ВВП за 1–5-й цикли – 6,944 трлн грн 

(див. Додаток Б, табл. Б.1). 

Варіант 58. Нехай технічна продуктивність дорівнює 1. Тепер ціна на 

товари кінцевого споживання в четвертому циклі зросла на 3%, на 

інвестиційні товари – на 5,5%, тобто не дуже сильно. Але стан економіки 

України значно поліпшився: реальний повний ВВП за 15 циклів зріс у 

22 рази, сума реального ВВП за 15 циклів збільшилася до 82,7 трлн грн, сума 

ВВП за 1–5-й цикли – до 7,319 трлн грн (див. Додаток Б, табл. Б.1). 

Ефективність інвестицій висока: елімінована окупність інвестицій за 

15 років-циклів у середньому по всіх товарах становить 0,01 року, а 

ефективність інвестицій по ВВП варіює від 2,15% по експортних товарах 

проміжного споживання до 9,06% по товарах кінцевого споживання. 

Реальні сумарні надходження до бюджету та у фонди соціального 

страхування й Пенсійний фонд за 15 циклів зросли більш як учетверо. 

Отже, за низької технічної продуктивності інвестиції другого типу, як 

і першого, майже не впливають на розвиток економіки України, але за 

високої продуктивності вони покращують її значно більше, ніж першого 

типу. Чим більша технічна продуктивність інвестицій, тим більше зростання 

                                                      
303 Harrod R. Economic Dynamics. London – New York, 1973. 191 p. 
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ВВП, створеного у виробництві товарів інвестиційного і кінцевого 

споживання, і всієї країни. 

 

Інвестиції другого типу при змінах в експорті 

Перевіримо, як сучасна економіка з інвестиціями реагує на поведінку 

експортерів при девальвації. 

Варіант 61. Український експорт нині в основному становлять товари 

проміжного споживання, тому його цінова еластичність низька. Отже, при 

девальвації валютна ціна, згідно з класичною теорією зовнішньої торгівлі, 

зменшується швидше (7,8%), аніж зростає обсяг продажів (3,4%), тому і 

валютні надходження, і прибуток, створений за експорту, зменшуються дуже 

сильно. За 15 років прибуток перетворюється на великі збитки, які 

перевищують суму зарплати і податків. У результаті ВВП, створений за 

експорту, перетворюється на від’ємну величину. 

В реальному підприємстві, де виробляється багато типів товарів, таке 

явище можна не помітити за одним-двома товарами на тлі зростання ВВП по 

інших товарах, але його власники мають про таку можливість знати і 

перевіряти результати по окремих товарах. 

Проте зростання виробництва експортних товарів збільшує суму 

зарплат найманих працівників, отже – і їх кінцеве споживання. Зростання 

виробництва товарів кінцевого споживання збільшує зарплату найманих 

працівників і доходи власників у підприємствах цього типу, отже, іще 

збільшується їх кінцеве споживання, а також інвестиції – тож і виробництво 

цих та інвестиційних товарів; відповідно, зростає виробництво товарів 

проміжного споживання. Але зростання ВВП по всіх цих товарах 

виявляється меншим за падіння ВВП, створеного в експорті, тому ВВП 

країни зменшується на 15%, тобто значно менше, ніж за інвестицій першого 

типу (28,5%). 

Отже, в умовах погіршення стану економіки через девальваційні зміни 

експорту, згідно з рекомендаціями класичної теорії зовнішньої торгівлі, 
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ефективність інвестицій другого типу є недостатньою, хоча і значно 

більшою, ніж інвестицій першого типу. 

Звичайно, про окупність інвестицій в експорті за від’ємного прибутку 

говорити не можна, а за від’ємного ВВП – і про ефективність за ВВП, тому в 

цих клітинках проставлено нереально великі від’ємні числа (див. Додаток Б, 

табл. Б.1). 

Реакція економіки України 2006 р. була аналогічною. 

Варіант 63. Нехай експортери, всупереч класичній теорії, у кожному 

циклі збільшують обсяги експорту на 2%, а валютну ціну зменшують на 2% 

(якщо це дозволяють зовнішні ринки). Результати інвестицій другого типу з 

технічною продуктивністю 1 є значно кращими, насамперед для самого 

експорту, а також для всієї країни (див. Додаток Б, табл. Б.1). Покращення є 

значно більшим, аніж за інвестицій першого типу. Реакція економіки України 

2006 р. була аналогічною. 

Відмова експортерів від класичної теорії зовнішньої торгівлі створює 

хороші умови як для розвитку економіки загалом, так і для інвестицій. 

Різниця в економічних результатах за різної поведінки експортерів настільки 

велика, що нижче ми будемо змушені аналізувати вплив інвестицій у двох 

різних ситуаціях – «хорошій» (варіант 63) та «поганій» (варіант 61). 

Варіант 64. Нехай у попередньому варіанті зростання норм 

матеріальних, трудових і фінансових витрат щодо кожного агрегованого 

продукту, модифікованого в результаті інвестицій другого типу відбувається 

в одному темпі з цінами. Результати в нефінансовому секторі різко 

погіршилися. Надходження до бюджету та до соцстраху і Пенсійного фонду 

зменшилися (див. Додаток Б, табл. Б.1). 

Для успішного застосування інвестицій другого типу необхідно, щоб 

темп зростання норм матеріальних, трудових і фінансових витрат щодо 

кожного продукту не перевищував 80% темпу зростання ціни на цей продукт 

(див. Додаток Б, табл. Б.1). 
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Для всіх варіантів, розглянутих нижче, прийнято середній темп 

зростання норм матеріальних, трудових і фінансових витрат щодо кожного 

продукту 0.4. 

 

Інвестиції другого типу за різних рівнів тіньових оборудок 

Удосконалення структурних параметрів української економіки в 

процесі її пристосування до глобальних технологічних викликів об’єктивно 

має вести до істотного зниження рівня її тінізації. Отже, зважаючи на 

довгострокову перспективу, визначимо ефекти від такої структурної корекції 

економіки України. Проаналізуємо, як проста зміна всіх видів тіньової 

діяльності (тобто банальне зниження її рівня) впливає на результати 

інвестиційної діяльності. 

Варіант 66. Нехай у кожному циклі 1% тіньового виробництва буде 

переходити в легальний сектор. Результати як у нефінансовому секторі, так і 

в бюджетному секторі погіршились порівняно з базовим варіантом (див. 

Додаток Б, табл. Б.1). 

Таким чином, переведення тіньового виробництва в легальний сектор 

за інвестицій другого типу дає приблизно такий же ефект, як і за інвестицій 

першого типу. Так же діє і просте скорочення майже всіх видів тіньової 

діяльності (крім завищення матеріальних витрат). 

Отже, для розвитку економіки України уряд спочатку має провести 

велику роботу задля модернізації і розвитку як нефінансового сектора, так і 

банківської системи в напрямі її повернення до активнішого і дешевшого 

кредитування розвитку виробництва, а вже потім займатися детінізацією 

економіки України. Без цього інвестиції як першого, так і другого типу 

працюватимуть гірше. 

Порівняння інвестицій другого типу по окремих товарах 

Вище ми зауважували, що інвестування в один товар за ігнорування 

інших товарів віддаляє модель від реальності. Проте необхідно визначити, 
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куди інвестувати доцільніше. Щоб мати ситуації, найбільш близькі до 

реальності, будемо зберігати інвестування в інші товари на традиційних 

рівнях, а за тим товаром, що аналізується, зменшимо його на 10%. 

Технічну продуктивність інвестицій приймемо рівною 1. 

А. Спочатку розглянемо «хорошу» економічну ситуацію 

«Хорошу» економічну ситуацію, як було сказано, забезпечує 

нестандартна поведінка експортерів, які при девальвації регулюють ціни і 

обсяги експорту не за класичною теорією зовнішньої торгівлі, а кожного 

циклу зменшують ціни експорту тільки на 2%, а обсяги продажів збільшують 

на 2% (якщо міжнародні ринки це дозволяють). 

Аналіз усіх варіантів (з 71-го по 79-й) показав, що найбільш чутливими 

до змін обсягів інвестування другого типу в «хорошій» економічній ситуації 

є такі товари. При зменшенні інвестування: 

1) в експортний товар кінцевого споживання на 10% реальний ВВП, 

створений при виробництві цього товару, за 15 років-циклів спадає на 81%; 

2) в експортний товар проміжного споживання падіння ВВП становить 

48%; 

3) в інвестиційний товар, який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку, падіння ВВП становить 8,2%; 

4) у товар кінцевого споживання, який в принципі експортується, але 

його продано на внутрішньому ринку (tradable), падіння ВВП становить 

5,8%; 

5) у товар кінцевого споживання, який призначено тільки для 

внутрішнього ринку (non-tradable), падіння ВВП становить 3,5%; 

6) у товар проміжного споживання, який в принципі експортується, але 

його продано на внутрішньому ринку, падіння ВВП становить 2,55%; 

7) у житло падіння ВВП становить 2,07%. 

Найшвидше окупаються інвестиції другого типу в такі товари, як: 

1) інвестиційний товар, який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; середній термін окупності інвестицій, 
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вкладених за 15 років-циклів у модернізацію цього товару, дорівнює 0.031 

року; 

2) експортний товар проміжного споживання з терміном окупності – 

0.0335 року; 

3) житло із середнім терміном окупності інвестицій – 0.337 року; 

для товарів кінцевого споживання, які: 4) призначено тільки для 

внутрішнього ринку (non-tradable) та 5) в принципі експортуються, але їх 

продано на внутрішньому ринку (tradable), терміни окупності – по 0.0345 

року; 

6) експортний товар кінцевого споживання, термін окупності – 0.0355 

року; 

7) товар проміжного споживання, який в принципі експортується, але 

його продано на внутрішньому ринку, термін окупності – 0.877 року. 

Різниця в термінах окупності не дуже велика. 

Якщо інвестор має далекоглядні інтереси, він має порівнювати 

показники ефективності інвестицій за ВВП. Найбільші вони щодо таких 

товарів, як: 

1) інвестиційний товар, який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; ефективність інвестицій за ВВП – 19,1%; 

2) житло; ефективність інвестицій за ВВП – 16,8%; 

товари кінцевого споживання, які: 3) призначено тільки для 

внутрішнього ринку (non-tradable) та 4) в принципі експортуються, але їх 

продано на внутрішньому ринку (tradable); ефективність інвестицій за ВВП – 

по 15,6%; 

5) експортний товар проміжного споживання; ефективність інвестицій за 

ВВП становить 14,7%; 

6) експортний товар кінцевого споживання; ефективність інвестицій за 

ВВП – 14,1%; 

7) товар проміжного споживання, який продано на внутрішньому ринку; 

ефективність інвестицій за ВВП – (-6,1)%. 



221 

Найбільше впливають на економіку країни зміни обсягів інвестування 

другого типу щодо таких товарів. 

1. Експортний товар проміжного споживання; при зменшенні 

інвестування в нього на 10% сума реального ВВП країни за 15 років-циклів 

спадає на 19%, за 5 років-циклів – на 0,62%. Причиною такого великого 

падіння ВВП є великі обсяги експорту цього товару, отже, і великі обсяги 

зменшення інвестицій. Якщо ж вкласти інвестицій стільки ж, скільки в 

експортний товар кінцевого споживання, зміни будуть не набагато більшими, 

ніж при зменшенні інвестування в цей товар, – 2,031 і 1,52%. 

2. Товар проміжного споживання, який в принципі експортується, але 

його продано на внутрішньому ринку; за зменшення інвестицій сума 

реального ВВП країни за 15 років-циклів спадає на 4,13%, за 5 років-циклів – 

на 0,99%. У відносному вимірі сила впливу більша, ніж щодо експортного 

товару кінцевого споживання (падіння суми ВВП за 15 років-циклів 

становить 2,25%). 

3. Інвестиційний товар, який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; за зменшення інвестицій сума реального 

ВВП країни за 15 років-циклів спадає на 3,59%, за 5 років-циклів – на 0,08%. 

У відносному вимірі сила впливу менша, ніж щодо експортного товару 

кінцевого споживання (падіння суми ВВП становить 0,77%). 

4. Товар кінцевого споживання, який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку (tradable); за зменшення інвестицій сума 

реального ВВП країни за 15 років-циклів спадає на 2,05%, за 5 років-циклів – 

на 0,37%. Причина такого падіння ВВП є такою ж, як і в попередньому 

варіанті. У відносному вимірі сила впливу дещо менша, ніж щодо 

експортного товару проміжного споживання (падіння суми ВВП за 15 років-

циклів становить 1,22%). 

5. При зменшенні інвестування в експортний товар кінцевого 

споживання на 10% сума реального ВВП країни за 15 років-циклів спадає на 
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1,52%, за 5 років-циклів – на 0.08%. Відносний вимір щодо цього товару 

збігається з абсолютним. 

6. У випадку товару кінцевого споживання, який призначено тільки для 

внутрішнього ринку (non-tradable), за зменшення інвестицій сума реального 

ВВП країни за 15 років-циклів спадає на 0,71%, за 5 років-циклів – на 0,1%. У 

відносному вимірі сила впливу менша, ніж стосовно експортного товару 

кінцевого споживання (падіння суми ВВП становить 0,58%). 

7. У випадку зменшення інвестицій у житло сума реального ВВП країни 

за 15 років-циклів спадає на 0,65%, за 5 років-циклів – на 0,03%. У 

відносному вимірі сила впливу менша, ніж щодо експортного товару 

кінцевого споживання (падіння суми ВВП становить 1,07%). 

Б. Тепер розглянемо «погану» економічну ситуацію 

«Погана» економічна ситуація складається в результаті стандартної 

поведінки експортерів, які при девальвації регулюють ціни та обсяги 

експорту за класичною теорією зовнішньої торгівлі. 

У результаті аналізу варіантів 80–88 встановлено, що найбільш 

чутливими до змін обсягів інвестування другого типу в «поганій» 

економічній ситуації є такі товари: 

1) інвестиційний товар, який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; падіння ВВП становить 6,24%; 

2) товар кінцевого споживання, який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку (tradable); падіння ВВП становить 4,31%; 

3) житло; падіння ВВП становить 4,1%; 

4) товар кінцевого споживання, який призначено тільки для 

внутрішнього ринку (non-tradable); падіння ВВП становить 2,83%; 

5) експортний товар кінцевого споживання; падіння ВВП становить 1,62%; 

6) експортний товар проміжного споживання; падіння ВВП становить 

0,78%; 

7) товар проміжного споживання, який в принципі експортується, але 

його продано на внутрішньому ринку; падіння ВВП становить 0,6%. 
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Для зручності порівняння результати в обох ситуаціях зведені в 

табл. 6.1). Як бачимо, порядок товарів є різним: найбільш чутливі в «хорошій» 

економічній ситуації виробництва експортних товарів проміжного та кінцевого 

споживання, але вони виявилися найменш чутливими у «поганій» економічній 

ситуації. Виробництво інвестиційного товару, який в принципі експортується, 

але його продано на внутрішньому ринку, товару кінцевого споживання, який в 

принципі експортується, але його продано на внутрішньому ринку (tradable), і 

житла, які посідали 3-тє, 4-те і 7-ме місця в «хорошій» економічній ситуації, 

стали лідерами у «поганій» економічній ситуації. 

Таблиця 6.1 

Товари, найбільш чутливі до змін обсягів інвестування другого типу  

в «хорошій» і «поганій» економічних ситуаціях 

«Хороша» економічна ситуація «Погана» економічна ситуація 

1. Виробництво експортного товару 

кінцевого споживання ‒  при зменшенні 

інвестування в них на 10% реальний 

ВВП, створений у виробництві цього 

товару, за 15 років-циклів спадає на 81%. 

1. Виробництво інвестиційного товару, 

який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; падіння 

ВВП складає 6.24%. 

2. Виробництво експортного товару 

проміжного споживання; падіння ВВП 

складає 48%. 

2. Товар кінцевого споживання, який в 

принципі експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку (tradable); падіння ВВП 

складає 4.31%. 

3. Виробництво інвестиційного товару, 

який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; падіння 

ВВП складає 8.2%. 

3. Житло; падіння ВВП складає 4.1%. 

4. Товар кінцевого споживання, який в 

принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку 

(tradable); падіння ВВП складає 5.8%. 

4. Товар кінцевого споживання, який 

призначено тільки для внутрішнього ринку 

(non-tradable); падіння ВВП складає 2.83%. 

5. Товар кінцевого споживання, який 

призначено для внутрішньому ринку 

(non-tradable); падіння ВВП складає 3.5%. 

5. Виробництво експортного товару 

кінцевого споживання; падіння ВВП складає 

1.62%. 

6. Товар проміжного споживання, який 

в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; падіння 

ВВП складає 2.55%. 

6. Виробництво експортного товару 

проміжного споживання; падіння ВВП 

складає 0.78%. 

7. Житло; падіння ВВП складає 2.07%. 7. Товар проміжного споживання, який в 

принципі експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку; падіння ВВП складає 

0.6%. 

Джерело: складено автором. 
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Виробництво товару кінцевого споживання, який призначено тільки 

для внутрішнього ринку (non-tradable), посіло п’яте місце у «хорошій» 

економічній ситуації і четверте у «поганій». Виробництво товару проміжного 

споживання, який в принципі експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку, – 6-те і 7-ме місця. 

Найскоріше в «поганій» економічній ситуації другого типу 

окупаються інвестиції у виробництво таких товарів, як: 

1) житло із середнім терміном окупності інвестицій у 0,250 року; 

2) інвестиційний товар, який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; середній термін окупності інвестицій, 

вкладених у його модернізацію за 15 років-циклів, становить 0,251 року; 

3) товар кінцевого споживання, який призначено тільки для 

внутрішнього ринку (non-tradable); середній термін окупності інвестицій 

дорівнює 0,272року; 

4) товар кінцевого споживання, який в принципі експортується, але 

його продано на внутрішньому ринку (tradable) із терміном окупності 

інвестицій 0,274 року; 

5) товар проміжного споживання, який в принципі експортується, але 

його продано на внутрішньому ринку (tradable) із терміном окупності 

інвестицій 0,278 року. 

Отже, найбільш перспективними щодо найбільшої окупності 

інвестицій в «поганій» економічній ситуації є товари та послуги, ті ж самі, 

що й у «хорошій» економічній ситуації. І в першому, і в другому випадках 

різниця в термінах окупності не дуже велика. 

Якщо інвестор має далекоглядні інтереси, він має порівнювати 

показники ефективності інвестицій за ВВП. Найбільші вони щодо таких 

товарів: 

1) інвестиційний товар, який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; ефективність інвестицій за ВВП – 72,6%; 

2) житло; ефективність інвестицій за ВВП – 72,2%; 
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3) товар кінцевого споживання, який призначено тільки для 

внутрішнього ринку (non-tradable); ефективність інвестицій за ВВП – 43,4%; 

4) товар кінцевого споживання, який в принципі експортується, але 

його продано на внутрішньому ринку (tradable); ефективність інвестицій за 

ВВП – 40,6%; 

5) товар проміжного споживання, який в принципі експортується, але 

його продано на внутрішньому ринку (tradable); ефективність інвестицій за 

ВВП –27,9%. 

Ефективність за ВВП по експортних товарах необхідно досліджувати 

окремо, тому що на тлі глибокого падіння ВВП через стандартну поведінку 

експортерів, які при девальвації регулюють ціни й обсяги експорту за 

класичною теорією зовнішньої торгівлі, дія падіння цін експорту 

залишається непомітною. Зараз сценарне прогнозування динаміки економіки 

України показує тільки, що додаткові інвестиції першого типу в їх 

виробництво зменшують падіння ВВП. 

Отже, тут порядок товарів і в «хорошій», і в «поганій» економічних 

ситуаціях однаковий (табл. 6.2). 

Найбільше впливають на економіку країни зміни обсягів інвестування 

другого типу по таких товарах і послугах. 

1. При зменшенні інвестування в товар проміжного споживання, який в 

принципі експортується, але його продано на внутрішньому ринку, на 10% 

сума реального ВВП країни за 15 років-циклів спадає на 8,38%, за 5 років-

циклів – на 2,44%. Причиною такого падіння ВВП є не тільки великі обсяги 

виробництва цього товару, а й  великі обсяги зменшення інвестицій, адже в 

розрахунку на розмір інвестицій в експортний товар кінцевого споживання 

сила впливу на 26% більша, ніж при зменшенні інвестування в цей товар. 

2. При зменшенні інвестування в товар кінцевого споживання, який в 

принципі експортується, але його продано на внутрішньому ринку (tradable); 

сума реального ВВП країни за 15 років-циклів спадає на 6,14%, за 5 років-

циклів – на 0,79%. У відносному вимірі сила впливу майже у шість разів 
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більша, ніж щодо експортного товару кінцевого споживання (падіння суми 

ВВП за 15 років-циклів становить 6,2%). 

Таблиця 6.2 

Товари з найбільшою ефективністю інвестицій другого типу  

за ВВП в «хорошій» і «поганій» економічних ситуаціях 

«Хороша» економічна ситуація «Погана» економічна ситуація 

1. Виробництво інвестиційного товару, 

який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; 

ефективність інвестицій за ВВП – 19,1%. 

1. Виробництво інвестиційного товару, 

який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку; 

ефективність інвестицій за ВВП – 72,6%. 

2. Житло; ефективність інвестицій за 

ВВП –16.8%. 

2. Житло; ефективність інвестицій за ВВП 

– 72,2%. 

Виробництво товарів кінцевого 

споживання, які 3) призначено тільки для 

внутрішнього ринку (non-tradable) і які 4) 

в принципі експортуються, але їх продано 

на внутрішньому ринку (tradable); 

ефективність інвестицій за ВВП – по 

15,6%. 

3. Товар кінцевого споживання, який 

призначено тільки для внутрішнього ринку 

(non-tradable); ефективність інвестицій за 

ВВП – 43,4%. 

5. Виробництво експортного товару 

проміжного споживання; ефективність 

інвестицій за ВВП становить 147%. 

4. Товар кінцевого споживання, який в 

принципі експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку (tradable); ефективність 

інвестицій за ВВП – 40,6%. 

6. Виробництво експортного товару 

кінцевого споживання; ефективність 

інвестицій за ВВП – 14,1%. 

 

7. Товар проміжного споживання, 

який продано на внутрішньому ринку; 

ефективність інвестицій за ВВП – (-6,1)%. 

 

Джерело: складено автором. 

3. При зменшенні інвестування у виробництво інвестиційного товару, 

який в принципі експортується, але його продано на внутрішньому ринку; 

сума реального ВВП країни за 15 років-циклів спадає на 3,9%, за 5 років-

циклів – на 0,24%. У відносному вимірі сила впливу на 58% більша, ніж 

щодо експортного товару кінцевого споживання (падіння суми ВВП за 15 

років-циклів становить 1,69%). 

4. При зменшенні інвестування у товар кінцевого споживання, який 

призначено тільки для внутрішнього ринку (non-tradable); сума реального 

ВВП країни за 15 років-циклів спадає на 2,04%, за 5 років-циклів – на 0,23%. 

У відносному вимірі сила впливу майже у чотири рази більша, ніж щодо 



227 

експортного товару кінцевого споживання (падіння суми ВВП за 15 років-

циклів становить 2,83%). 

5. При зменшенні інвестування у виробництво експортного товару 

проміжного споживання на 10% сума реального ВВП країни за 15 років-

циклів спадає на 1,82%, за 5 років-циклів – на 0,18%. Причиною такого 

падіння ВВП є великі обсяги експорту цього товару, отже, і великі обсяги 

зменшення інвестицій. У розрахунку на розмір інвестицій в експортний товар 

кінцевого споживання сила впливу менша, ніж при зменшенні інвестування в 

експорт кінцевого споживання. 

6. При зменшенні інвестування у виробництво експортного товару 

кінцевого споживання сума реального ВВП країни за 15 років-циклів спадає 

на 1,11%, за 5 років-циклів – на 0,03%. Відносний вимір по цьому товару 

збігається з абсолютним. 

7. При зменшенні інвестування у житло сума реального ВВП країни за 

15 років-циклів спадає на 1,09%, за 5 років-циклів – на 0,07%. У розрахунку 

на розмір інвестицій в експортний товар кінцевого споживання сила впливу у 

понад удвічі більша, ніж при зменшенні інвестування в експорт кінцевого 

споживання. 

Як видно з табл. 6.3, порядок товарів у «хорошій» і в «поганій» 

економічних ситуаціях відрізняються не сильно). 

Таблиця 6.3 

Товари, зміни обсягів інвестування другого типу по яких найбільше 

впливають на економіку країни в «хорошій» і «поганій» економічних 

ситуаціях 

«Хороша» економічна ситуація «Погана» економічна ситуація 

1. Виробництво експортного товару 

проміжного споживання 

1. Товар проміжного споживання, який в 

принципі експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку 

2. Товар проміжного споживання, 

який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку 

2. Товар кінцевого споживання, який в 

принципі експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку (tradable) 

3. Виробництво інвестиційного 

товару, який в принципі експортується, 

але його продано на внутрішньому ринку 

3. Виробництво інвестиційного товару, 

який в принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку 
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«Хороша» економічна ситуація «Погана» економічна ситуація 

4. Товар кінцевого споживання, який в 

принципі експортується, але його 

продано на внутрішньому ринку (tradable) 

4. Товар кінцевого споживання, який 

призначено тільки для внутрішньому ринку 

(non-tradable) 

5. Виробництво експортного товару 

кінцевого споживання 

5. Виробництво експортного товару 

проміжного споживання 

6. Товар кінцевого споживання, який 

призначено тільки для внутрішньому 

ринку (non-tradable) 

6. Виробництво експортного товару 

кінцевого споживання 

7. Житло 7. Житло 

Джерело: складено автором. 

Визначення меж технічної продуктивності й ефективності 

інвестицій другого типу, за якими інвестор отримає очікуваний 

прибуток, по окремих товарах у «хорошій» економічній ситуації 

Велика складність моделі, її суттєва нелінійність, рекурентність 

рівнянь, що її складають, унеможливлює аналітичне вирішення проблеми 

визначення меж технічної продуктивності й ефективності інвестицій першого 

типу, за якими інвестор отримає очікуваний прибуток. Тому ми розв’язували 

цю проблему ітераційним шляхом. 

Власники підприємств зазвичай намагаються підтримувати мінімально 

можливий рівень зарплати, щоб забезпечити собі найбільші прибутки. Тому 

навіть при дуже низькій технічній продуктивності інвестицій 0.2 їхні 

прибутки стосовно майже всіх товарах і послуг – як і для інвестицій першого 

типу – у «хорошій» економічній ситуації є достатніми, щоб забезпечити 

швидку окупність інвестицій (див. Додаток Б, табл. Б.2). 

Виняток становлять виробництва експортних товарів кінцевого і 

проміжного споживання. За низької технічної продуктивності інвестицій по 

цих товарах мають місце збитки. Щоб забезпечити термін окупності 

інвестицій другого типу у виробництво експортних товарів кінцевого 

споживання упродовж одного року у «хорошій» економічній ситуації, 

необхідно підняти їх технічну продуктивність. Але їх ефективність за ВВП 

буде від’ємною, ВВП, створений у виробництві цього товару, за 15 років 

зменшиться на 27,9% . 
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Щоб забезпечити окупність інвестицій другого типу у виробництво 

експортних товарів проміжного споживання у «хорошій» економічній 

ситуації за один рік, необхідно, щоб їх технічна продуктивність становила 

0.4192 (див. Додаток Б, табл. Б.2). Їх ефективність за ВВП теж від’ємна, ВВП, 

створений за їх виробництва, за 15 років зменшиться на 25,5%. 

За технічної продуктивності інвестицій 0.2 терміни їх окупності по 

майже всіх товарах і послугах, крім експортних товарів кінцевого і 

проміжного споживання, становлять 0,25–0,283 року. На відміну від 

інвестицій першого типу ефективність інвестицій другого типу за ВВП є 

додатною по всіх товарах (звичайно, крім товару проміжного споживання), а 

щодо дистрибуції й роздрібній торгівлі їх імпортом – від’ємна. Це мають 

знати інвестори. 

Для Мінекономіки цікаво, що в цій ситуації ефективність інвестицій 

другого типу за ВВП в цілому (тобто в середньому за 15 років по всіх 

товарах) є від’ємною, ВВП, створений в усій економіці, за 15 років 

зменшується на 17,2%. Щоб він дещо зріс, достатньо підвищити технічну 

продуктивність інвестицій щонайменше до 0.3806 (див. Додаток Б, табл. Б.2). 

Тоді ефективність інвестицій другого типу за ВВП в середньому за 15 років 

по всіх товарах становить 0,02%, ВВП, створений в усій економіці, за 15 

років зростає на 0,04%. Щоб за 15 років забезпечити приріст усього ВВП на 

55,8%, тобто по 3% за рік, необхідна технічна продуктивність інвестицій 

0.5156. 

Визначення меж технічної продуктивності й ефективності 

інвестицій другого типу, за якими інвестор отримає очікуваний 

прибуток, по окремих товарах у «поганій» економічній ситуації 

Як ми уже бачили, у «поганій» економічній ситуації (що виникає 

внаслідок того, що експортери, згідно зі стандартною теорією зовнішньої 

торгівлі, встановлюють індекс ціни експорту 0.922, обсягу 1.034 при 

девальвації 10%), при дуже низькій технічній продуктивності інвестицій 0.2 
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різко зменшуються прибутки експортерів і ВВП, створеного у виробництві 

експортних товарів кінцевого і проміжного споживання. Збільшення ВВП, 

створеного у виробництві інших товарів і послуг, не «переборює» його, тому 

прибутки і ВВП загалом зменшуються. Отже, інвестиції другого типу у 

виробництво експортних товарів кінцевого і проміжного споживання не 

можуть окупитися і щодо всієї економіки. 

Але окупність інвестицій, вкладених у виробництво інших товарів, 

досить швидка: при технічній продуктивності 0.2 її терміни становлять від 

0,232 року щодо інвестиційного товару до 0,278 року стосовно дистрибуції і 

торгівлі імпортом товару проміжного споживання. 

Інвестиції у виробництво експортних товарів кінцевого і проміжного 

споживання не окупаються за жодної їх технічної продуктивності. 

По всіх інших товарах та послугах ефективність інвестицій за ВВП є 

додатною. Із зростанням технічної продуктивності інвестицій вона 

збільшується по споживчих товарах і зменшується стосовно житла та 

інвестиційних товарів. 

Це інвесторам важливо знати. 

Для Мінекономіки важлива ефективність інвестицій другого типу за 

ВВП в цілому (тобто в середньому за 15 років по всіх товарах). Вона є 

глибоко від’ємною при низькій технічній продуктивності інвестицій 0.2, 

ВВП, створений в усій економіці, за 15 років зменшується на 129%. При 

підвищенні продуктивності до 0.7 падіння ВВП уповільнюється до 43,5%, 

сума реального ВВП за 15 років-циклів зростає до 7,87 трлн грн., за 5 років – 

до 4,75 трлн грн. Але при подальшому підвищенні технічної продуктивності 

спад ВВП, створеного в усій економіці, знову збільшується – до 80% при 

продуктивності інвестицій 1, сума реального ВВП за 15 років-циклів іще 

зростає – до 9,315 трлн грн, за 5 років – до 4,797 трлн грн і до 348% при 

технічній продуктивності інвестицій 1.5, сума реального ВВП за 15 років-

циклів зменшується до 6,092 трлн грн, за 5 років – до 4,876 трлн грн. 
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Отже, у «поганій» економічній ситуації інвестиції другого типу в 

цілому не можуть бути ефективними за їх жодної технічної продуктивності, 

ВВП за 15 років-циклів зменшується завжди. Нижче наведено межі технічної 

продуктивності інвестицій першого і другого типу, за якими інвестор 

отримає очікуваний прибуток, по окремих товарах і послугах в «хорошій» і 

«поганій» економічних ситуаціях. 

Тому при дуже низькій технічній продуктивності інвестицій і 

першого, і другого типу 0.2 щодо експортних товарів кінцевого і проміжного 

споживання мають місце збитки і в «хорошій», і в «поганій» економічних 

ситуаціях, отже, інвестиції в них не зможуть окупитися, та ж картина – щодо 

товарів проміжного споживання та їх імпорту для інвестицій першого типу в 

«поганій» економічній ситуації і для інвестицій другого типу в «хорошій» 

економічній ситуації. По всіх інших товарах в обох ситуаціях окупність 

інвестицій і першого, і другого типу становить 3 місяці +/- 10 днів. 

За технічної продуктивності 0.4084 інвестиції другого типу в 

експортний товар кінцевого споживання в «хорошій» економічній ситуації 

окупаються за рік, за продуктивності 0.4192 інвестиції другого типу в 

експортний товар проміжного споживання – за рік. 

За технічної продуктивності 0.66 інвестиції першого типу в 

експортний товар проміжного споживання в «хорошій» економічній ситуації 

окупаються за рік, за продуктивності 0.66 інвестиції в експортний товар 

кінцевого споживання – за півроку, при продуктивності 0.67 – інвестиції в 

експортний товар проміжного споживання – за півроку. 

Ефективність інвестицій обох типів за ВВП від’ємна по експортних 

товарах в обох ситуаціях за їх будь-якої технічної продуктивності, крім 

інвестицій першого типу в «хорошій» економічній ситуації. Ефективність 

інвестицій обох типів за ВВП по проміжних товарах від’ємна в обох 

ситуаціях, крім інвестицій другого типу в «поганій» економічній ситуації. 

За технічної продуктивності 0.22 ефективність інвестицій першого 

типу щодо інвестиційного товару стає додатною. 
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За технічної продуктивності 0.4 стає додатною ефективність 

інвестицій першого типу стосовно житла, при продуктивності 0.737 – щодо 

дистрибуції і торгівлі імпортом житла, за технічної продуктивності 0.85 – 

щодо дистрибуції і торгівлі імпортом інвестиційного товару. 

За результатами досліджень межі технічної продуктивності інвестицій 

першого і другого типу в «хорошій» і «поганій» економічних ситуаціях, за 

яких ефективність за 15 років загалом стає додатною або сягає 55,8%, тобто 

3% річних. 

За технічній продуктивності 0.2 ефективність за ВВП інвестицій і 

першого, і другого типу по всій економіці в обох економічних ситуаціях є 

від’ємною. 

За технічної продуктивності 0.207 ефективність за ВВП інвестицій 

першого типу по всій економіці стає додатною в «хорошій» економічній 

ситуації, а при технічній продуктивності 0.6705 приріст реального ВВП сягає 

55,8%, тобто 3% річних. 

За технічної продуктивності 0.3806 ефективність за ВВП інвестицій 

другого типу по всій економіці стає додатною в «хорошій» економічній 

ситуації, а за технічної продуктивності 0.5156 приріст реального ВВП сягає 

55,8%. 

За технічної продуктивності 1.9 ефективність за ВВП інвестицій 

першого типу по всій економіці стає додатною в «поганій» економічній 

ситуації, а за технічної продуктивності 3.0 приріст реального ВВП за 15 років 

сягає 5,63%. 

Наведене вище дало змогу дійти таких висновків. 

▪ Використання розробленої і модифікованої автором каузальної 

імітаційної моделі з урахуванням тіньової сфери економіки України 

допомогло провести більш детальний і точний аналіз інвестицій в економіку 

України. Виявилося, що динаміка легального реального ВВП та загального 

реального ВВП є різною, тому неможливо оцінити зміни останнього 

показника пропорційно змінам першого. Потрібна модель, яка враховує 
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обидві сфери у їх взаємодії, що і була створена. У кожному сценарії модель 

визначає обсяги виробництва споживчих, проміжних та інвестиційних 

товарів, а також обсяги імпорту цих товарів, необхідні для забезпечення 

рівноваги між попитом і пропозицією (між обсягами вироблених і спожитих 

споживчих та інвестиційних товарів і загалом між виробленим і спожитим 

ВВП, а також між обсягами вироблених і спожитих товарів проміжного 

споживання). Можна задати різної величини відхилення від рівноважної 

ситуації у бік як перевиробництва, так і недовиробництва кожного з цих 

видів товарів або всіх разом і визначити ті зменшення реального ВВП, які 

відбудуться через ці відхилення. 

▪ У моделі все розмаїття інвестиційної діяльності згруповано у чотири 

типи інвестицій:  

а) інвестиції на один рік для скорочення норм матеріальних і/або 

трудових витрат (на одиницю традиційної продукції); 

б) інвестиції на три роки для створення нового різновиду товару, який 

матиме підвищений попит і продаватися за вищою ціною, а його собівартість 

буде меншою або більшою (темп змін ціни і собівартості можна регулювати). 

Інвестиції обох типів можна спрямовувати в один або декілька 

товарів: 

в) для будівництва житла, плата за яке в Україні вноситься 

заздалегідь; 

г) для відшкодування зношеного або застарілого основного капіталу. 

▪ Щоб мати макрохарактеристику інвестицій, уведено поняття 

технічної продуктивності інвестицій, яка вимірює їх здатність змінювати 

норму матеріальних і/або трудових витрат. Ми прийняли, що технічна 

продуктивність інвестицій дорівнює 1, якщо темп зменшення норми 

матеріальних і/або трудових витрат на одиницю продукції дорівнює темпу 

збільшення активної частини основних фондів. Якщо технічна 

продуктивність дорівнює 2.0, то зменшення норми вдвічі більше. 



234 

Щоб показник терміну окупності інвестицій був придатний для 

ситуацій, коли грошові потоки неоднакові по роках, а також щоб він 

враховував зміну вартості грошей з часом, у нашій моделі термін окупності 

за один або декілька років-циклів визначається як відношення реального 

(тобто скоригованого на зміну цін) обсягу інвестицій, вкладених у цей товар 

за один або декілька років-циклів, до реального обсягу валового прибутку, 

отриманого за один наступний або декілька наступних років-циклів щодо 

цього товару. В останньому випадку вимірюється середня окупність 

інвестицій за ці декілька років-циклів. 

▪ Запропоновано оцінювати ефективність інвестицій не тільки 

стосовно прибутку, а й усієї доданої вартості. Цей показник, по-перше, 

відображає ефективність з точки зору держави, а, по-друге, – більш 

далекоглядні інтереси самого власника бізнесу в мінімізації плинності 

кваліфікованих працівників. У нашій моделі цей показник обчислюється як 

відношення реального приросту ВВП, отриманого за один наступний або 

декілька наступних років-циклів у виробництві певного або всіх товарів, до 

реального обсягу інвестицій, вкладених за один або декілька попередніх 

років-циклів. 

▪ Щоб відокремити прогресивне зменшення ВВП країни внаслідок 

скорочення питомих матеріальних витрат на виробництво всіх товарів, 

отримане в результаті інвестицій, від регресивних, які відбулися через інші 

фактори, запропоновано використовувати еліміновані вхідні та результативні 

показники (такі як інвестиції, ВВП, валовий та чистий прибуток, зарплата 

тощо), до яких не включено показники по товарах проміжного споживання, 

дистрибуції їх імпорту і по фінансових послугах проміжного споживання. 

▪ Різна цінова політика експортерів призводить до настільки різних 

економічних результатів, що необхідно аналізувати вплив інвестицій у двох 

різних ситуаціях: «хорошій» і «поганій». Остання складається при 

стандартній поведінці експортерів, які за девальвації регулюють ціни й 

обсяги експорту за класичною теорією зовнішньої торгівлі, тобто при 



235 

девальвації 10% зменшують ціни експорту проміжного споживання на 7,8% 

кожного циклу, а обсяг продажів збільшують на 3,4%. «Хорошу» економічну 

ситуацію забезпечує нестандартна поведінка експортерів, які при 

девальвації 10% зменшують ціни експорту кожного циклу тільки на 2%, а 

обсяг продажів збільшують на 2% (якщо міжнародні ринки це дозволяють). 

Тобто поведінка експортерів усупереч стандартній теорії зовнішньої торгівлі 

дуже важлива не тільки для них самих, не тільки для економіки загалом, а й 

для інвесторів, особливо для інвесторів у виробництво експортних товарів. 

▪ Детінізація економіки України матиме позитивний ефект тільки для 

неповернення ПДВ, а – за інвестицій другого типу – іще й для завищення цін 

державних закупівель. Для зниження рівня інших видів тіньової діяльності 

уряд спочатку має кардинально змінити свою діяльність, провести велику 

роботу задля модернізації та розвитку як нефінансового сектора, так і 

банківської системи в напрямі повернення її до активнішого і дешевшого 

кредитування розвитку виробництва, а вже після цього займатися 

детінізацією економіки України. Якщо підприємці повірять новому уряду, 

детінізація відбудеться успішно. Інакше розвиток економіки України 

уповільниться. 

▪ Нерівноважність негативно впливає за всіх видів інвестицій за будь-

якої їх технічній продуктивності. 

▪ У результаті численних сценарних розрахунків виявлено, що 

зростання технічної продуктивності інвестицій другого типу (для створення 

нового різновиду товару) дає кращі результати, ніж таке ж зростання 

технічної продуктивності інвестицій першого типу (для скорочення норм 

матеріальних і/або трудових витрат) у кращій економічній ситуації в Україні, 

але гірші результати за поганої економічної ситуації. 

▪ Для успішного застосування інвестицій другого типу необхідно, щоб 

темп зростання норм матеріальних, трудових і фінансових витрат щодо 

кожного продукту хоча б не перевищував 80% темпу зростання ціни на цей 

продукт. Із його зниженням результати стрімко поліпшуються. 
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▪ Якщо відштовхуватися тільки від найскорішої окупності інвестицій 

(тобто від отримання найбільшого прибутку), то як у кращій економічній 

ситуації в Україні, так і у гіршій ситуації найбільш доцільними є інвестиції і 

першого, і другого типу у виробництво інвестиційного товару, який в 

принципі експортується, але його продано на внутрішньому ринку, та у 

виробництво житла. 

Крім того, інвестиції першого типу в обох економічних ситуаціях 

доцільно вкладати у виробництво товару кінцевого споживання, який 

призначено тільки для внутрішнього ринку (non-tradable), і товару кінцевого 

споживання, який в принципі експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку (tradable). Проте різниця в термінах окупності не дуже 

велика, отже, можна вкладати інвестиції і в інші товари та послуги. 

Інвестиції другого типу в хорошій економічній ситуації доцільно 

вкладати і в інші товари та послуги, крім товару проміжного споживання, а у 

поганій ситуації – в інші товари та послуги, крім обох експортних товарів. 

▪ Якщо відштовхуватися не від найскорішої окупності інвестицій, а від 

найвищої ефективності інвестицій за ВВП (тобто з отримання найбільшого 

ВВП, виробленого за цим продуктом), то, як і за попереднім критерієм, і у 

кращій, і у гіршій економічній ситуаціях в Україні інвестиції другого типу 

найбільш доцільно вкладати у виробництво інвестиційного товару, який в 

принципі експортується, але його продано на внутрішньому ринку, у 

виробництво житла, у виробництво товару кінцевого споживання, який 

призначено тільки для внутрішнього ринку (non-tradable) та товару кінцевого 

споживання, який в принципі експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку (tradable). 

Інвестиції ж першого типу у кращій економічній ситуації доцільно 

вкладати у виробництво товару кінцевого споживання, який призначено 

тільки для внутрішнього ринку (non-tradable), у виробництво експортних 

товарів проміжного і кінцевого споживання та у виробництво товару 
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кінцевого споживання, який в принципі експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку (tradable). 

У гіршій ситуації – у виробництво інвестиційного товару, який в 

принципі експортується, але його продано на внутрішньому ринку, у 

виробництво товару кінцевого споживання, який призначено тільки для 

внутрішнього ринку (non-tradable) та у виробництво товару кінцевого 

споживання, який в принципі експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку (tradable). Якщо за критерій прийняти найбільший 

вплив на зростання ВВП країни, то порядок ранжування найбільш 

перспективних продуктів більше залежить від економічної ситуації в Україні, 

ніж від типу інвестицій (табл. 6.2). 

▪ Якщо за критерій прийняти найбільший вплив на зростання ВВП 

країни, то порядок ранжування найбільш перспективних продуктів більше 

залежить від економічної ситуації в Україні, ніж від типу інвестицій (табл. 

6.4). 

Таблиця 6.4 

Товари і послуги, інвестиції в які найбільше впливають на зростання 

ВВП країни, в «хорошій» і «поганій» економічних ситуаціях 

Товари «Хороша» економічна 

ситуація 

«Погана» економічна 

ситуація 

Місце по інвестиціях 

типу 

Місце по інвестиціях 

типу  

першого другого першого Другого 

Споживчий, який в принципі 

експортується, але його продано на 

внутрішньому ринку (tradable) 

2 4 1 2 

Проміжного споживання 3 2 6 1 

Інвестиційний 6 3 5 3 

Споживчий тільки для внутрішнього 

ринку (non-tradable) 
4 6 3 4 

Експортний проміжного споживання 1 1 7 5 

Експортний споживчий 5 5 2 6 

Житло 7 7 4 7 

Джерело: складено автором. 
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У кращій економічній ситуації експортний товар проміжного 

споживання є найбільш перспективним для обох типів інвестицій. Товар 

проміжного споживання посідає друге місце для інвестицій другого типу і 

третє – для інвестицій першого типу. Товар кінцевого споживання, який в 

принципі експортується, але його продано на внутрішньому ринку (tradable), 

посідає друге місце для інвестицій першого типу і четверте – для інвестицій 

другого типу. Інвестиційний товар іде третім для інвестицій другого типу і 

шостим для інвестицій першого типу. Споживчий товар тільки для 

внутрішнього ринку (non-tradable) посідає четверте місце для інвестицій 

першого типу і шосте – для інвестицій другого типу. 

У гіршій економічній ситуації товар кінцевого споживання, який в 

принципі експортується, але його продано на внутрішньому ринку (tradable): 

він посідає перше місце для інвестицій першого типу і друге – для інвестицій 

другого типу, споживчий товар тільки для внутрішнього ринку (non-tradable) 

посідає третє місце для інвестицій першого типу і четверте – для інвестицій 

другого типу. 

▪ Терміни окупності інвестицій першого типу по майже всіх товарах і 

послугах, крім експортних товарів кінцевого і проміжного споживання, у 

«хорошій» економічній ситуації становлять три-чотири місяці навіть при їх 

дуже низькій технічній продуктивності. 

▪ Щоб забезпечити середню за 15 років окупність інвестицій першого 

типу у виробництво експортних товарів проміжного споживання за пів 

року, технічна продуктивність інвестицій має перевищувати 0.73. 

▪ Щоб забезпечити таку ж окупність інвестицій першого типу у 

виробництво експортних товарів кінцевого споживання у тій же 

економічній ситуації, їх технічна продуктивність має перевищувати 0.67. 

▪ За дуже низької технічної продуктивності інвестицій першого типу їх 

ефективність за ВВП є додатною тільки по товарах кінцевого споживання – 

як тих, що призначені тільки для внутрішнього ринку (non-tradable), так і тих, 
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що в принципі експортуються, але їх продано на внутрішньому ринку; також 

щодо дистрибуції і роздрібній торгівлі ними самими та їх імпортом. 

▪ Щоб забезпечити додатну ефективність інвестицій першого типу за 

ВВП у «хорошій» економічній ситуації щодо інвестиційного товару, 

необхідно, щоб технічна продуктивність інвестицій становила щонайменше 

0.22, для виробництва житла необхідно підвищити технічну продуктивність 

інвестицій до 0.4; для дистрибуції і торгівлі імпортом житла – до 0.737; для 

дистрибуції і торгівлі імпортом інвестиційного товару – до 0.85. Щоб 

елімінований ВВП, створений в усій економіці, за 15 років хоча б дещо зріс, а 

ефективність інвестицій за ВВП стала додатною, необхідно підвищити 

технічну продуктивність інвестицій щонайменше до 0.207. Щоб забезпечити 

приріст ВВП, створеного в усій економіці, за 15 років на 55,8%, тобто по 3% 

за рік, необхідно підвищити технічну продуктивність інвестицій до 0.6705. 

▪ Терміни окупності інвестицій першого типу по майже всіх товарах і 

послугах, крім експортних товарів кінцевого і проміжного споживання, у 

«поганій» економічній ситуації теж становлять три-чотири місяці навіть при 

їх дуже низькій технічній продуктивності. У «поганій» економічній ситуації 

інвестиції у виробництво експортних товарів кінцевого і проміжного 

споживання не окупаються за жодного розумного рівні їх технічної 

продуктивності. По всіх інших товарах і послугах (звичайно, крім товару 

проміжного споживання та його імпорту) ефективність інвестицій першого 

типу за ВВП є додатною. За технічної продуктивності 0.2 вона коливається 

від 0,87% щодо дистрибуції та торгівлі імпортом житла до 27,7% щодо 

інвестиційних товарів, за технічної продуктивності 0.5 – від 8,75% до 37,5%, 

за технічної продуктивності 1 – від 15,1 до 40,9%. У «поганій» економічній 

ситуації, щоб елімінований ВВП, створений в усій економіці, за 15 років хоча 

би дещо зріс, а ефективність за ВВП інвестицій стала додатною, необхідно 

підвищити технічну продуктивність інвестицій щонайменше до 1.9. За дуже 

високої технічної продуктивності інвестицій 3.0 ефективність інвестицій 
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першого типу за ВВП в середньому за 15 років по всіх товарах становитиме 

5,63%, ВВП за 15 років зросте на 20,3%. 

▪ Для інвестицій другого типу, у «хорошій» економічній ситуації, як і 

для інвестицій першого типу, навіть за дуже низької технічної 

продуктивності інвестицій 0.2, прибутки по майже всіх товарах і послугах є 

достатніми, щоб забезпечити швидку окупність інвестицій, крім експортних 

товарів. Щоб забезпечити окупність інвестицій другого типу у виробництво 

експортних товарів кінцевого споживання за один рік у «хорошій» 

економічній ситуації, необхідно підняти їх технічну продуктивність до 

0.4084. Щоб забезпечити окупність інвестицій другого типу у виробництво 

експортних товарів проміжного споживання у «хорошій» економічній 

ситуації за рік, необхідно, щоб їх технічна продуктивність становила понад 

0.4192. Ефективність інвестицій другого типу за ВВП є додатною по всіх 

товарах (крім товарів проміжного споживання та дистрибуції і роздрібної 

торгівлі його імпортом), а щодо дистрибуції і роздрібної торгівлі їх імпортом 

від’ємна. Це мають знати інвестори. У такій ситуації ефективність інвестицій 

другого типу за ВВП загалом (тобто в середньому за 15 років по всіх товарах) 

є від’ємною, ВВП, створений в усій економіці, за 15 років зменшується на 

17,2%. Щоб він дещо зріс, достатньо підвищити технічну продуктивність 

інвестицій щонайменше до 0.3806. Щоб забезпечити приріст ВВП, 

створеного в усій економіці, за 15 років 55,8%, тобто по 3% за рік, необхідно 

підвищити технічну продуктивність інвестицій до 0.5156. 

▪ У «поганій» економічній ситуації окупність інвестицій, вкладених у 

виробництво всіх товарів, крім експортних, досить швидка: за технічної 

продуктивності 0.2 її терміни становлять від 0.232 року щодо інвестиційного 

товару до 0.278 року щодо дистрибуції та торгівлі імпортом товару 

проміжного споживання. Інвестиції другого типу у виробництво експортних 

товарів кінцевого і проміжного споживання у «поганій» економічній 

ситуації не окупаються за їх жодної технічної продуктивності, якщо приріст 

цін на нові різновиди товарів відстають від темпу зростання (в результаті 
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інвестицій) виробничих основних фондів на 60%. Якщо попит на новий 

різновид експортного товару кінцевого споживання на зарубіжних ринках 

зростає на 10%, приріст ціни на нього випереджає темп зростання 

виробничих основних фондів на 1,6%, то замість великого спаду в цій 

ситуації за 15 років-циклів спостерігається зростання реального ВВП, 

створеного у виробництві цього товару, на 4%. 

▪ Якщо приріст ціни на новий різновид експортного товару кінцевого 

споживання випереджає темп зростання виробничих основних фондів на 

44,94%, то реальний ВВП, створений у виробництві цього товару, за 15 років-

циклів зростає у 25 разів, прибуток стає додатним, тому окупність інвестицій 

у цей товар становить три роки, а ефективність за ВВП – 1173%. Якщо 

приріст ціни на новий різновид експортного товару проміжного споживання 

випереджає темп зростання (в результаті інвестицій) основних виробничих 

фондів у 2,5 раза, то реальний ВВП, створений у виробництві цього товару, 

за 15 років-циклів зростає на 12%, проте прибуток залишається від’ємним, 

тому про окупність інвестицій у нього не йдеться. 

▪ За відставання приросту цін від темпу зростання виробничих 

основних фондів тільки товару кінцевого споживання економічні результати 

і щодо цього товару, і щодо країни загалом покращуються. За відставання 

приросту цін від темпу зростання  виробничих основних фондів щодо товару 

проміжного споживання – щодо житла й інвестиційного товару економічні 

результати погіршуються. За всіма іншими товарами і послугами, включаючи 

і товар проміжного споживання та дистрибуцію й торгівлю його імпортом, 

ефективність інвестицій за ВВП є додатною. Зі зростанням технічної 

продуктивності інвестицій вона збільшується щодо споживчих товарів і 

зменшується щодо житла та інвестиційних товарів. Ефективність інвестицій 

другого типу за ВВП загалом (тобто у середньому за 15 років по всіх 

товарах) дуже важлива та у «поганій» економічній ситуації є глибоко 

від’ємною за низької технічної продуктивності інвестицій 0.2, ВВП, 

створений в усій економіці, за 15 років зменшується на 129%. За підвищення 
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продуктивності до 0.7 падіння ВВП уповільнюється до 43,5%, сума 

реального ВВП за 15 років-циклів зростає до 7,87 трлн грн, за 5 років – до 

4,75 трлн грн. Але, за подальшого підвищення технічної продуктивності, 

спадання ВВП, створеного в усій економіці, знову збільшується до 80% при 

продуктивності інвестицій 1, сума реального ВВП за 15 років-циклів іще 

зростає – до 9,315 трлн грн, за 5 років – до 4,797 трлн грн і до 348% за 

технічної продуктивності інвестицій 1.5, сума реального ВВП за 15 років-

циклів зменшується до 6,092 трлн грн, за 5 років – до 4,876 трлн грн. 

▪ Запропонована модель у кожній ситуації визначає обсяги 

виробництва споживчих, проміжних та інвестиційних товарів, а також обсяги 

імпорту цих товарів, необхідні для забезпечення рівноваги між попитом і 

пропозицією в кожному циклі (між обсягами вироблених і спожитих 

споживчих та інвестиційних товарів і загалом між виробленим і спожитим 

ВВП, а також між обсягами вироблених і спожитих товарів проміжного 

споживання). Можна визначити ті зменшення реального ВВП, які 

відбудуться за відхилення фактичних обсягів виробництва споживчих, 

проміжних та інвестиційних товарів або/і обсягів імпорту цих товарів від 

рівноважних, визначених на моделі. Можна задавати різної величини 

відхилення від рівноважної ситуації як у бік перевиробництва, так і 

недовиробництва кожного з цих видів товарів або всіх разом. 

▪ Визначено рівноважні обсяги виробництва споживчих, проміжних та 

інвестиційних товарів, а також обсяги імпорту цих товарів за збільшення 

інвестування першого і другого типів у товар кінцевого споживання, що 

проданий на внутрішньому ринку (tradable), та в інвестиційний товар на 10% 

– у «хорошій» та «поганій» економічних ситуаціях. Визначено зменшення 

реального ВВП, що відбудеться при відхиленнях на 10% фактичних обсягів 

виробництва споживчих, проміжних та інвестиційних товарів і обсягів 

імпорту цих товарів від рівноважних ситуацій. 

▪ Розроблена модель може оптимізувати стан одного чи декількох 

виробників або країни загалом за різними критеріями (максимум доданої 
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вартості або валового прибутку за декілька років, розширення ринку, 

валютної виручки (для експортерів та НБУ), для найманих працівників – за 

зарплатами; для НБУ – за стабільністю гривні та торговельним балансом; для 

економіки загалом – щодо ВВП та ВВП на одиницю проміжного споживання, 

максимуму доходів бюджету). Визначено оптимальну схильність до 

нагромадження за критеріями мінімуму терміну окупності інвестицій та 

максимуму їх ефективності за ВВП у середньому за 15 років. Там, де 

оптимуми не збіглися, визначено компромісну схильність до нагромадження 

(див. Додаток Б, табл. Б.3 – Б.6). Звісно, першочергово інвестиції мають бути 

залучені в ті галузі, де Україна має певні напрацювання: у програмування, 

літакобудування, ракетобудування, виробництво авіа- та ракетних двигунів, 

військової техніки, модного одягу тощо. 



244 

РОЗДІЛ 7. НАЦІОНАЛЬНІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ВИРОБНИЦТВА  

ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Уряди країн та бізнес-кола виявляють дедалі більший інтерес до 

високотехнологічних виробництв як локомотива економічного зростання 

через розповсюджене переконання, що: 

– технологічні переваги є необхідною умовою збільшення 

продуктивності та конкурентоспроможності як з позиції міжнародного 

ринку товарів, в які втілено сучасні технології, так і з позиції ефективнішого 

управління витратами при виробництві традиційних товарів; 

– високотехнологічні виробництва є лідерами з точки зору отримання 

високої доданої вартості, а відтак – більшого внеску у добробут нації;  

– високотехнологічні виробництва пов’язані зі створенням нових 

висококваліфікованих робочих місць, із високим рівнем зарплат; вони є 

стратегічними з точки зору національної безпеки та ефективності 

економічної системи; 

– високотехнологічні виробництва розвиваються найбільш динамічно, 

виводять на ринок нові товари, процеси та послуги, що сприяють 

покращенню роботи інших виробництв, забезпечуючи мультиплікативні 

ефекти;  

– проривні інновації у сфері високих технологій здатні докорінно 

перетворити існуючі бізнес-моделі, започаткувати нові індустрії та 

забезпечити економіці лідируючи позиції на світовому ринку.  

Новообрана президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, 

відкриваючи «політичний сезон» 2019–2024 рр., зазначила про необхідність 

нових імпульсів для інновацій, створення робочих місць і посилення 

конкурентних переваг індустрії304. Ці настанови покладено в основу Нової 

                                                      
304 A Union that strives for more. My agenda for Europe. By candidate for President of the European Commission 

Ursula von der Leyen. Political guidelines for the next European Commission 2019-2024. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/ 20190716RES57231.pdf 
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промислової стратегії для Європи, презентованої 10 березня 2020 р.305. 

Інновації визначено центральною ланкою політики розвитку економіки та 

зростання добробуту нації, а ключові технології, що надають можливості 

(KETs), – одним із пріоритетів.  

Як зазначено в авторському дослідженні306, фахівці Інституту 

Фраунгофера у роботі «Аналіз драйверів, бар’єрів та факторів готовності 

компаній ЄС до впровадження передових промислових продуктів і технологій», 

подали орієнтовний перелік та категоризацію технологій КЕТs. Як приклад, до 

однієї з категорій – передові виробничі системи – віднесли таке:  

1) високопродуктивні технології виготовлення: промислові роботи / 

керовані системи; автоматизовані системи управління складами; технології 

безпечної взаємодії між людиною та машиною; обробка конструкційних 

матеріалів; обробка композиційних матеріалів; виробництво 

мікромеханічних компонентів;  

2) технології, що підтримуються ІКТ: віртуальна реальність / 

моделювання в конфігурації виробництва; віртуальна реальність / моделювання в 

дизайні виробу; управління ланцюгами поставок з 

постачальниками/замовниками; системи управління життєвим циклом продукту.  

Ключовими перешкодами для інвестицій КЕТs у визначені передові 

для забезпечення ендогенних інновацій залишаються обмеженні фінансові 

ресурси, недостатні навички працівників, ризики для бізнесу, недостатньо 

розвинена технологічна інфраструктура. Для усунення цих перешкод уряди 

країн ЄС запроваджують механізми підтримки поширення КЕТs та 

розбудови на національному рівні високотехнологічних виробництв. 

Нормативно-правовим підґрунтям для запровадження допомоги, 

сумісної з принципами внутрішнього ринку ЄС, є Регламент No. 651/2014, 

                                                      
305 A New Industrial Strategy for Europe. Brussels, 10.3.2020 COM(2020) 102 final. URL: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-euindustrial-strategy-march-2020_en.pdf 
306 Саліхова О.Б. Модернізація промисловості на засадах розумної спеціалізації. Частина ІІ. Становлення 

інструментарію моніторингу та системного аналізу впливу ключових технологій на модернізацію 

промисловості. Статистика України. 2020. № 1. С. 84–90. https://doi.org/10.31767/su. 1(88)2020.01.10 

https://doi.org/10.15407/eip2021.01.007
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ухвалений Європейською Комісією у 2014 р.307. Ця допомога може бути:  

1) регіональною; 2) горизонтальною (сюди включено допомогу для: МСП, 

порятунок і реструктуризацію підприємств у скрутному становищі, 

професійну підготовку працівників, охорону навколишнього середовища, 

дослідження, розробки та інновації тощо); 3) галузевою та 4) допомогою  

De minimis (асигнування у розмірі до 200 тис. євро, що можуть надаватися 

будь-якому бізнесу протягом трирічного періоду).  

Найбільш поширеними механізмами сприяння розбудові 

національних високотехнологічних виробництв в ЄС є допомога на 

дослідження, розробки та інновації, а також регіональна інвестиційна 

допомога. Остання, як правило, надається для початкових інвестицій (initial 

investment) і, зокрема, інвестицій на користь нової економічної діяльності 

(initial investment in favor of new economic activity). Ідеться про 

капіталовкладення в матеріальні та нематеріальні активи, пов’язані з 

розширенням можливостей існуючого підприємства, диверсифікацією його 

продукції або змінами загального виробничого процесу, а також в активи, 

пов’язані зі створенням нового підприємства або диверсифікацією його 

діяльності308.  

Як зазначено в роботі309, Єврокомісія на користь поширення цього 

механізму наводить такі аргументи:  

– по-перше, метою науково-технічної політики ЄС, відповідно до 

Статті 179 Договору, є зміцнення науково-технологічного базису та 

створення сприятливих умов для розвитку конкурентоспроможності, у тому 

числі промисловості;  

                                                      
307 European Commission. Commission Regulation (EU) No. 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories 

of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty Text with EEA 

relevance. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ 

.L_.2014.187.01.0001.01.ENG 
308 Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Ендогенізація економічного розвитку через розбудову 

високотехнологічних фармацевтичних виробництв: досвід Європи, уроки для України. Бізнес Інформ. 2020. 

№ 2. С. 49-56. 
309 Гиршфельд А., Салихова Е. Вредит ли бизнесу господдержка. Левый берег. 21 ноября 2018 г. URL: 

https://lb.ua/economics/2018/11/21/412912_vredit_ li_biznesu_gospodderzhka.html 
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– по-друге, Стратегією «Європа 2020» визначено, що дослідження і 

розробки (ДіР) та інновації є ключовим фактором досягнення цілей 

«розумного», сталого та всеосяжного зростання.  

Спираючись на ці базові принципи, уряди країн ЄС формують власну 

політику, особливості якої обумовлюються багатьма чинниками 

(історичними традиціями та набутими технологічними компетенціями у 

промисловості, науковими школами, наявними ресурсами, особливостями 

фінансової системи тощо)310. Проте об’єднує ці політики одне – нарощування 

ДіР, розробка технологій та їх швидка трансформація у нові робочі місця 

(передусім через розбудову технологоорінтованих стартапів – ТОС311), а 

також у нові продукти, процеси, послуги з опорою на ендогенні інновації.   

Інституційні та фінансові механізми стимулювання створення 

технологічних інновацій для розвитку індустрії: приклад Франції 

Коли французька економіка почала швидко втрачати свої позиції 

внаслідок світової фінансової кризи, а додана вартість переробної 

промисловості у 2009 р., порівняно з 2008 р., скоротилася на 7% − до 267 

млрд дол. (constant 2010 US$), інноваційний розвиток промисловості було 

визначено «пріоритетом номер 1», причому його реалізація 

супроводжувалася значними інституційними змінами. Першим кроком стало 

перетворення у 2009 р. Міністерства промисловості, поштових послуг і 

телекомунікацій, зовнішньої торгівлі, що функціонувало з 1995 р., на 

Міністерство економіки, промисловості та зайнятості, мета діяльності якого 

полягала в посиленні співпраці держави та приватного сектора при 

визначенні пріоритетів і реформуванні промисловості країни на інноваційних 

засадах312. Як відзначено у джерелі313, для налагодження постійного діалогу з 

                                                      
310 Саліхова О.Б. Історичний досвід державної підтримки розвитку промисловості Німеччини. Уроки для 

України. Історія народного господарства та економічної думки України. 2020. Вип. 53. С. 163–185. 
311 Саліхова О. Б., Курченко О. О. Державна політика розбудови інноваційних стартапів в інтересах 

ендогенного розвитку економіки: кращі зарубіжні практики та рекомендації для України. Український 

соціум. 2020.  №4.  С. 57–80. https://doi.org/10.15407/socium2020.04.057 
312 Саліхова О. Б. Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток і останні світові тенденції та 

уроки для України. Економіка України. 2015. № 9. С. 19–37. 

https://doi.org/10.15407/socium2020.04.057
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приватним сектором у 2010 р. уряд Франції на чолі з Ф. Фійоном створив 

Національну конференцію з промисловості (Conférence nationale de l'industrie 

− CNI) – консультативний орган, що підпорядковується прем’єр-міністру314. 

Наступний уряд Франції на чолі з Ж.-М. Еро у 2013 р. скоригував назву 

органу, змінивши її на «Національна рада з промисловості» (Conseil national 

de l'industrie − CNI), а також визначив нові завдання (Les pôles de 

compétitivité, 2020)315. У 2017 р. у CNI створено виконавчий комітет (Comité 

exécutif)316 задля кращого спрямування на вирішення ключових проблем 

промисловості. Також на майданчику CNI було створено стратегічні комітети 

промислових секторів (Comités stratégiques de filières industrielles), які є 

центральним елементом її діяльності (Conseil National de l’Industrie). Їх мета – 

налагодити ефективний і регулярний діалог між державою та 

компаніями різних галузей стосовно ключових питань, вирішення яких 

дасть французькій промисловості поштовх до розвитку317.  

                                                                                                                                                                           
313 Гиршфельд А., Салихова Е. Увидеть Париж и умереть? Lb.ua. 2020. URL: 

https://lb.ua/economics/2020/02/18/45010 9_uvidet_parizh_umeret.html (дата звернення – 19.03.2020). 
314 Відповідно до ст. 2 зазначеного Указу «CNI роз’яснює та консультує органи державної влади щодо стану 

промисловості (l'industrie) та промислових послуг (des services à l'industrie) Франції на національному і 

територіальному рівнях. CNI уповноважена пропонувати заходи національного чи європейського рівня, 

спрямовані на підтримку конкурентоспроможності та розвиток цих видів діяльності, робочих місць і 

пов’язаних із ними навичок; подавати аргументовані пропозиції щодо ефективності державної допомоги 

промисловості, а також впливу державної політики на промисловість і промислові послуги». CNI надає 

консультації щодо проєктів законодавчих чи регуляторних актів, які можуть мати вплив на промисловість, а 

також з будь-яких ініціатив щодо структурних зрушень у французькій промисловості. Керують CNI 

прем’єр-міністр, міністр економіки та фінансів, віце-президент. До складу входять 42 особи – державні 

службовці та керівники бізнес-асоціацій, профспілок, наукових установ. 
315 Протягом каденцій наступних прем’єр-міністрів: М. Вальс − з 31 березня 2014 р. по 6 грудня 2016 р., 

Б. Казнев − з 6 грудня 2016 р. по 15 травня 2017 р., Е. Філіпп − з 15 травня 2017 р. і станом на 22 січня 2020 

р. Національна рада з промисловості діє відповідно до указу від 22 лютого 2013 р. З метою кращої 

комунікації урядовців із бізнес-середовищем прем’єр-міністр Е. Філіпп увів посаду заступника голови − 

віце-президента та призначив на неї Ф. Варін – голову ради директорів компанії Orano. У рамках CNI під 

керівництвом віце-президента діє секретар (Secrétaire général du CNI) (з березня 2018 р. – П. Клемент, який 

відповідає за організацію роботи CNI та координацію роботи стратегічних комітетів і тематичних секцій. 

Він забезпечує взаємодію між різними зацікавленими сторонами та відповідає за інституційні відносини 

CNI на національному і суспільному рівнях 
316 Виконавчий комітет збирається щоквартально. Він підбиває підсумки виконання рішень CNI, стежить за 

роботою груп, створює нові структури, що відповідають оперативним потребам. Наприклад, Виконавчим 

комітетом 5 березня 2019 р. було створено Раду з питань гендерної рівності у промисловості, а також 

тематичну робочу групу зі зниження рівня викидів вуглецю у промисловості. Керують Виконавчим 

комітетом: прем’єр-міністр, міністр економіки та фінансів, віце-президент. До його складу входять 13 осіб – 

державні службовці, керівники бізнес-асоціацій і профспілок. 
317 Саліхова О.Б., Шелудько Н.М. Інституційні та фінансові механізми стимулювання технологічних 

інновацій у промисловості: досвід Франції, уроки для України. Економіка промисловості. 2020. № 2 (90). С. 

5–26. 
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Станом на 1 лютого 2020 р. у CNI діють 18 стратегічних комітетів, що 

опікуються такими сферами, як: аеронавтика, АПК, автомобільна 

промисловість, деревообробна промисловість, хімічна галузь, постачання 

води, залізничний транспорт, будівництво, електронна промисловість, 

морська індустрія, нові енергетичні системи, індустрія охорони здоров’я, 

галузь безпеки, цифрова інфраструктура, гірнича промисловість та 

металургія, мода і розкіш, ядерна зброя, перетворення і переробка відходів, а 

також тематичні секції. Кожен комітет визначає чітке коло галузевих 

проблем і пропонує шляхи їх вирішення.  

У роботі318 подано результати дослідження діяльності Стратегічного 

комітету комплексу індустрій і технологій здоров’я (Comités stratégiques de la 

fillière industries et technologies de santé – CSF ITS). Цей Комітет займається 

таким. 

Укладанням стратегічних контрактів між владою та бізнесом. 

Спираючись на позицію керівництва Франції щодо активної промислової 

політики, CSF ITS зосереджує свою роботу на таких чотирьох напрямах, як: 

цифрова трансформація, інновації, навчання та навички, міжнародна 

діяльність. За ініціативи CSF ITS у лютому 2019 р. Аньєс Бузін (Agnеs 

Buzyn) – міністр солідарності та охорони здоров’я Франції Фредерік Відаль 

(Frеdеrique Vidal) – міністр вищої освіти, досліджень та інновацій, Аньєс 

Панньє-Рунашер (Agnеs Pannier-Runacher) – державний секретар 

Міністерства економіки і фінансів та керівник CSF ITS Жан-Люк Белінгар 

(Jean-Luc Belingard) підписали Стратегічний контракт для сектора індустрії 

охорони здоров’я і технологій (Contrat strategique de filiere industries et 

technologies de sante)319, яким визначено великі структурні національні 

проєкти в цій галузі, зокрема:  

 Структурний проєкт «Становлення інноваційного 

біовиробництва через розвиток «проривних» (rupture) технологій»; 
                                                      
318 Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Фармацевтична промисловість Франції. Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. 2020. № 2. С. 67–85. 
319 Contrat strategique de filiere industries et technologies de sante. URL: https://www.conseil-national-

industrie.gouv.fr/files_cni/files/csf/sante/contratde-la-filiere-sante-signe-fev-2019.pdf 

https://www.conseil-national-industrie/
https://www.conseil-national-industrie/
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 Структурний проєкт «Штучний інтелект і здоров’я»;  

 Структурний проєкт «Посилення місця Франції в Європі в 

боротьбі з антибіотикорезистентністю, капіталізація унікальних розробок, 

розвиток НДДКР та запуск у виробництво їх результатів».  

CSF ITS інші Стратегічні комітети Національної ради з промисловості 

щільно співпрацюють з Генеральною дирекцією підприємств – структурним 

підрозділом Міністерства економіки та фінансів (зокрема Службою 

промисловості, що, за положенням, формує, імплементує та оцінює 

промислову політику країни), не лобіюючи інтереси окремих компаній, а 

закладаючи фундамент для розвитку промислових ланцюгів задля піднесення 

економіки країни у подальші десятиліття.  

Завдяки співпраці уряду країни та CNI визначено нову промислову 

політику і чотири головні завдання: збільшення промислових інновацій; 

покращення конкурентоспроможності французьких підприємств; 

покращення компетенцій, особливо для розвитку знань і навичок у 

перспективних секторах; посилення структуризації виробничих ланцюгів. В 

економічному зростанні країни стратегічна роль відведена 11 технологічним 

комплексам. Діяльність CNI дала змогу уряду визначити пріоритети «Нової 

промислової Франції» (Nouvelle France Industrielle) і 34 плани дій з 

реформування промисловості на базі ендогенних інновацій, що встановило 

вектори розбудови індустрії Франції на наступні 10 років. Задля їх реалізації 

буде необхідна участь держави.  

Через бюджетні програми було запущено ініціативи, які стимулюють 

технологічні інновації у промисловості, шляхом державної підтримки таких 

напрямів:  

1) дослідження і розробки наукового й освітнього секторів в інтересах 

інноваційного розвитку промисловості;  

2) дослідження та інновації бізнесу для збільшення доданої вартості, 

посилення конкурентоспроможності, створення високооплачуваних нових 

робочих місць і нових високотехнологічних продуктів.  
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При реалізації першого напряму головним каналом надання допомоги 

через державний бюджет стала Програма № 192 «Дослідження і вища освіта 

реальної економіки та промисловості» (Recherche et enseignement supérieur en 

matière économique et industrielle)320. На її здійснення у 2020 р. виділено 761,8 

млн євро в AE (autorisations d'engagement – дозвіл на прийняття зобов’язань 

при банківській операції)321 (+88,3% проти 2019 р.) і 784,5 млн євро в CP 

(crédits de paiement – схвалений платіж) (+ 55,7 %).  

Програма № 192 базується на трьох заходах, які залишаються 

незмінними вже близько 10 років, лише коригуються у своїй внутрішній 

структурі, доповнюючись новими аспектами.  

Захід № 1 «Організації вищої освіти та дослідження» (Organismes de 

formation supérieure et de recherche). Бюджет програми на 2020 р. становить 

319,9 млн євро (-3,3% проти 2019 р.).  

Бенефіціарами програми є установи під патронатом Міністерства 

економіки та фінансів (а не Міністерства освіти), оскільки орієнтир – 

інноваційні потреби економіки та промисловості. Ключові цілі цього заходу: 

стимулювати керівників високого рівня, здатних до інновацій, у співпраці з 

міждисциплінарними командами, розвиватися в міжнародному контексті; 

розвивати дослідницьку діяльність у партнерстві з компаніями за передовими 

технологіями з найбільшим потенціалом на майбутнє, особливо в кластерах 

конкурентоспроможності; підтримувати створення підприємств у різних 

регіонах шляхом інкубації проєктів і передачі технологій.  

Захід № 2 «Підтримка і поширення технологічних інновацій» (Soutien 

et diffusion de l'innovation technologique). Бюджет програми на 2020 р. 

становить 324,3 млн євро (-12,3% проти 2019 р.). Його актуальність пов’язана 

з тим, що у Франції домінують малі підприємства та підприємства 

                                                      
320 Саліхова О.Б., Шелудько Н.М. Інституційні та фінансові механізми стимулювання технологічних 

інновацій у промисловості: досвід Франції, уроки для України. Економіка промисловості. 2020. № 2 (90). С. 

5–26. 
321 Відповідно до французького публічного законодавства санкціоновані зобов’язання (autorisations 

d'engagement) – це дозволи, що представляють верхню межу витрат, які можна здійснити протягом року. 

Вони діють лише протягом поточного року, але їх невикористану суму (окрім витрат на персонал) можна 

перенести на наступний рік (Le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics, 2019). 
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середнього рівня, фінансова підтримка їх проєктів згідно із цим заходом 

полегшує поширення технологічних інновацій в економіці. Задля цього в 

рамках заходу держава фокусує свої видатки на таких напрямах, як: 

фінансування інноваційної програми, оператором якої є Bpifrance Finance, 

«Допомога для інновацій» (Aides à l’innovation – AI), що підтримує 

інноваційні проєкти, здійснювані компаніями до 2000 осіб (стартапи, МСП, 

ETI); стимулювання поширення технологій електроніки та мікросистем у 

продукцію МСП усіх секторів через реалізацію національної програми 

CAP’TRONIC; фінансування програми «Молоді інноваційні компанії» 

(Jeunes entreprises innovantes − JEI – компанії, що виділяють щонайменше 

15% своїх щорічних витрат на проєкти НДДКР), у рамках якої надається 

звільнення від внесків соціального страхування і корпоративного податку для 

молодих інноваційних компаній, що допомагає підтримувати їх розвиток322. 

Ця система в 2014 р. була посилена зі зміною критерію щодо штату 

співробітників – його доповнено тими, хто розробляє прототипи та пілотні 

лінії для нових продуктів, а також скороченням кількості винятків для 

підтримки розвитку цих компаній у довгостроковій перспективі. У 2020 р. 

ухвалено рішення про її продовження до 2022 р. У рамках заходу 

фінансується інноваційний податковий кредит (crédit impôt innovation − CII). 

Він є фіскальним інструментом, спрямованим на стимулювання 

дослідницької діяльності, що стосується витрат підприємств на дослідження і 

розробки.  

Захід № 3 «Підтримка стратегічних промислових досліджень» (Soutien 

de la recherche industrielle stratégique). Бюджет програми на 2020 р. збільшено 

на 106,5 млн євро в AE (autorisations d'engagement – дозвіл на прийняття 

зобов’язань при банківській операції)1 і на 71,4 млн євро в CP (crédits de 

paiement – схвалений платіж), тобто + 790% і + 103%. Це збільшення 

призначене виключно для фінансування напівпровідникової промисловості. 

Загалом захід підтримує дослідницькі проєкти у визначених на 
                                                      
322 Курченко О. О. Державна підтримка стартапів у країнах ЄС: уроки для України. Вісник Інституту 

економіки та прогнозування. 2016. 2016. С. 65–71. 
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національному рівні стратегічних секторах і на підприємствах, які 

спрямовані на розвиток промислових технологій і не можуть бути реалізовані 

без державної допомоги. Він пов’язаний із реалізацією політичної ініціативи 

щодо підтримки зростання ключових секторів і нинішньої та майбутньої 

зайнятості. Одним із ключових пріоритетів державної допомоги є сектор 

наноелектроніки. Завдяки своєму високому потенціалу щодо створення 

стратегічних ключових технологій для ендогенних інновацій у широкому 

колі галузей промисловості цей сектор розглядається як база формування 

ланцюгів доданої вартості у промисловості. Розробка і поставка нових 

електронних компонентів є технологічною основою для майбутніх інновацій, 

а отже, потужним конкурентним важелем для таких секторів, як 

автомобілебудування, аеронавтика і космос, охорона здоров’я, Інтернет 

речей тощо.  

Внесок держави здійснюється безпосередньо за рахунок кредитів 

через бюджетну програму 192, а з іншого боку − внески від Програми 

інвестицій у майбутнє (PIA) і Фонду для інновацій та промисловості (FII) – 

конкурсний фонд, прикріплений до програми 192, а також за кредитами 

Міністерства збройних сил.  

Перші два етапи PIA були зосереджені на стратегічних пріоритетах у 

ключових секторах французької економіки (промисловість, цифрова галузь, 

транспорт, енергетика, охорона здоров’я). Створені на цих етапах результати 

дозволили перейти до PIA 3 і націлитися на перехід до цифрового світу та 

імперативу сталого розвитку. З моменту запуску PIA профінансовано загалом 

понад 6200 проєктів на суму 46 млрд євро. PIA реалізується через три 

бюджетні програми, які підтримують прогрес у навчанні та дослідженнях, їх 

просування і прискорення модернізації промисловості: Програма 421 

«Підтримка прогресу у сфер вищої освіти та досліджень» (Soutien des progrès 

de l'enseignement et de la recherche), Програма 422 «Валоризація досліджень» 

(Valorisation de la recherche), Програма 423 «Прискорення модернізації 

підприємств» (Accélération de la modernisation des entreprises). На останню 
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програму припадає понад половину асигнувань 2020 р. Вона безпосередньо 

пов’язана зі стимулюванням технологічних інновацій бізнесу. PIA 3 та 

управляється Генеральним секретаріатом з інвестицій (secrétariat général pour 

l'investissement − SGPI) – службою прем’єр-міністра, створеною на базі 

Генеральної інвестиційної комісії у 2018 р.  

Державний інвестиційний банк (Bpifrance) сьогодні є ключовим 

оператором бюджетних програм уряду Франції щодо підтримки 

технологічних інновацій у промисловості. Державний інвестиційний банк 

обслуговує фінансування і розвиток бізнесу, реалізуючи державну політику 

на національному та регіональному рівнях. З метою підтримки сталого 

зростання, зайнятості та конкурентоспроможності економіки він сприяє 

інноваціям, фокусує свою діяльність на малому і середньому бізнесі 

переважно у промисловому секторі, фінансує довгострокові проєкти, 

підтримує національну промислову політику, зокрема стратегії розвитку 

секторів, бере участь у розвитку секторів майбутнього, цифрового 

перетворення, підтримує реалізацію екологічної та енергетичної 

трансформації, може стабілізувати пакет акцій великих компаній, які 

забезпечують зростання і конкурентоспроможність французької економіки. 

Промисловість залишається основою французької економіки. Її 

трансформація з точки зору цифрових технологій, а також у галузі 

енергетики й екології є пріоритетом для компанії Bpifrance. Обсяг коштів, що 

виділяються Bpifrance для фінансування французької промисловості, не 

припиняє зростати з 2013 р. Більше того, промисловість є основним сектором 

інтервенцій Bpifrance (25% від його загальної активності). Окрім програми 

«Інвестиції в майбутнє», Bpifrance опікується реалізацією ініціативи 

«Французька фабрика» (La French Fab), запущеної з 2017 р., щодо просування 

новітніх технологій, створених у Франції, у національну промисловість.  

15 січня 2018 р. рішенням міністерства економіки та фінансів було 

створено Фонд для інновацій і промисловості (Fonds pour l’Innovation et 

l’Industrie − F2I), оператором якого є Bpifrance. Бюджет (10 млрд євро) 
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сформований із продажів активів компаній Engie і Renault (1,6 млрд євро) та 

внесків у вигляді цінних паперів EDF і Thales (13,3 та 25,76% їх капіталу 

відповідно – близько 8,4 млрд євро).  

Цілеспрямована політика уряду Франції щодо прискорення 

технологічних інновацій у промисловості задля забезпечення конкурентних 

позицій національної економіки сьогодні та в майбутньому, що залишається 

незмінною протягом 10 років від часів прийняття рішень про шляхи 

подолання фінансово-економічної кризи, дотримання наміченого курсу, 

незважаючи на зміну урядів, є безперечною перевагою і дає свої результати. 

У рейтингу інноваційних економік 2020 Bloomberg Франція у жорсткій 

конкурентній боротьбі піднялася на одну позицію порівняно з 2017 р. та 

увійшла у десятку лідерів, тоді як Україна втратила 14 позицій, посівши 56-те 

місце.  

Як показало дослідження, створення інституційної вертикалі – від 

прем’єр-міністра до профільного структурного підрозділу, що безпосередньо 

займається формуванням та реалізацією промислової політики, через 

комунікацію із дорадчим органом уряду під головуванням прем’єр-міністра, 

дає можливість оперативно реалізувати узгоджені ініціативи запровадження 

механізмів промислової політики323.  

Започаткування профільних галузевих дорадчих інституцій, ведення 

постійного діалогу з бізнесом в частині виявлення бар’єрів і шляхів їх 

усунення, укладання стратегічних договорів (меморандумів) між бізнесом і 

владою, що визначають дорожню карту розвитку технологічних комплексів, 

сприяють узгодженим діям держави та приватного сектора щодо 

інвестування у дослідження й інновації промисловості.  

Запровадження бюджетних програм державної підтримки досліджень 

та інновацій в інтересах розвитку національної індустрії, зважаючи на 

визначені дорожньою картою пріоритети, дає змогу приватному сектору 

                                                      
323 Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Фармацевтична промисловість Франції. Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. 2020. № 2. С. 67–85. 
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здійснювати середньо- та довгострокове планування інвестицій в інновації та 

залучати для цього додаткові внутрішні й зовнішні фінансові ресурси.  

Створення фінансового посередника між державою та бізнесом – 

органу комплексного обслуговування, що забезпечує цілісний підхід до 

потреб приватного сектора, дає можливісь суб’єктам господарювання 

користуватися широким спектром стимулів за принципом «єдиного вікна» та 

ухвалювати позитивні рішення щодо вкладання коштів у модернізацію та 

розвиток, а також виведення на ринок інноваційних продуктів.  

Довгострокові цілеспрямовані дії уряду щодо прискорення 

технологічних інновацій у промисловості задля забезпечення конкурентних 

позицій національних виробників позитивно впливають на соціально-

економічні показники, забезпечуючи зростання зайнятості, доданої вартості, 

продуктивності праці та експорту, прискорюючи економічний розвиток і 

збільшуючи добробут нації. 

В Україні, на відміну від Франції та інших країн – європейських 

лідерів324, а також нового світового інноваційного лідера – Китаю325 немає ані 

чіткої вертикалі ухвалення рішень в частинні інноваційного розвитку 

промисловості, ані стратегії розвитку, ані програм державної допомоги на 

дослідження та інновації в промисловості (як в цілому, так і по галузях326), 

ані відповідного фінансового агента держави з поліаспектними функціями. 

Як показало дослідження327, відсутність чіткої стратегії інноваційного 

розвитку індустрії, що мала би набір цілей, інструментів і заходів, чітко 

узгоджених між собою, а також з економічними пріоритетами держави, стало 

однією з причин слабкого розвитку галузей промисловості та гальмує 

економічне  зростання. Негативний досвід країн Латинської Америки, які в 

процесі розвитку галузей промисловості в контексті стратегії 

                                                      
324 Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Політика розбудови фармацевтичної індустрії в Німеччині: уроки для 

України. Економіка України. 2020. № 9. С. 63–86. 
325 Саліхова О. Високотехнологічна економіка. Уроки Китаю. Вісник КНТЕУ. 2020. № 3. С. 27–50. 

326 Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Политика эндогенного развития фармацевтики в Китае: уроки для 

Украины. Економіка та прогнозування. 2020. № 2. С. 139–157. https://doi.org/10.15407/eip2020.02.139 
327 Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Фармацевтична індустрія Мексики: урок для України. Зовнішня торгівля: 

економіка, фінанси, право. 2020. № 4. С. 47–69. https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)04 

https://doi.org/10.15407/eip2020.02.139
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імпортозаміщення переважно спиралися на іноземні технології та засоби 

виробництва, показав, що це призводить до погіршення торговельного 

балансу та девальвації національної валюти. Ф. Файнзилбер (F. Fajnzylber) 

назвав такий розвиток «усіченою індустріалізацією» (industrialización trunca), 

що призвела до структурних проблем328. Хоча урядами країн було зроблено 

спробу «замкнути» міжсекторальні ланцюги через освоєння випуску засобів 

виробництва, значна технологічна залежність від розвинених країн (яку від 

початку було закладено у фундамент розбудови галузі) суттєво обмежила 

державний вплив на створення ендогенних ресурсів розвитку.   

За часи незалежності за відсутності чіткої стратегії розвитку та через 

непрофесіоналізм і злочинну бездіяльність чиновників українська індустрія 

вже втратила низку компетенцій і виробництв, що формувалися 

десятиліттями. Через це промисловість має низький інноваційний потенціал, 

а тому не здатна конкурувати не тільки на зовнішніх ринках, а й на 

внутрішньому. Це загрожує економіці та національній безпеці й вимагає змін 

у системі адміністрування індустріального розвитку та в механізмах 

державної політики. 

Отже, для України створення інституційної вертикалі – від віце-прем’єра 

з питань стратегічних галузей промисловості до профільного структурного 

підрозділу, що безпосередньо займається формуванням та реалізацією 

промислової політики, через комунікацію із дорадчим органом уряду під 

головуванням прем’єр-міністра (за прикладом Франції), надасть можливість 

оперативно реалізувати узгоджені ініціативи запровадження механізмів 

промислової політики. Започаткування профільних галузевих дорадчих 

інституцій, ведення постійного діалогу з бізнесом в частині виявлення бар’єрів і 

шляхів їх усунення, укладання стратегічних договорів (меморандумів) між 

бізнесом і владою, що визначають дорожню карту розвитку технологічних 

комплексів, сприяють узгодженим діям держави та приватного сектора щодо 

інвестування у дослідження й інновації промисловості.  

                                                      
328 Fajnzylber F. La industrialización trunca de América Latina / Centro de Economía Transnacional, 1984. 359 р. 
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Запровадження бюджетних програм державної підтримки досліджень 

та інновацій в інтересах розвитку національної індустрії, зважаючи на 

визначені дорожньою картою пріоритети, дасть змогу приватному сектору 

здійснювати середньо- та довгострокове планування інвестицій в інновації та 

залучати для цього додаткові внутрішні й зовнішні фінансові ресурси.  

Створення фінансового посередника між державою та бізнесом – 

органу комплексного обслуговування, що забезпечує цілісний підхід до 

потреб приватного сектора, дає можливісь суб’єктам господарювання 

користуватися широким спектром стимулів за принципом «єдиного вікна» та 

ухвалювати позитивні рішення щодо вкладання коштів у модернізацію та 

розвиток, а також виведення на ринок інноваційних продуктів. 

Реалізація ініціатив вимагає змін у нормативно-правовому полі. 

Зокрема, необхідно розробити проєкт Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про державну допомогу на проведення науково-технічної та інноваційної 

діяльності в інтересах ендогенного розвитку промисловості» (концепцію 

механізму викладено у роботах329), відповідно до п. 7 «допомога на 

проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну 

діяльність», частини 2 статті 6 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання». Одна з вимог – до реалізації проєкту має бути 

залучено щонайменше одного резидента України – виробника, а також 

наукову установу та/або заклад вищої освіти;  

Також необхідним є запровадження Державної програми «Нові 

українські товари», в рамках якої – започаткування ідентифікації та 

сертифікації промислових товарів, що відповідатимуть критеріям 

«високотехнологічний продукт, створений на базі ендогенних інновацій», та 

надання преференцій при їх закупівлях. Задля цього необхідно розробити 

проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження процедури 

                                                      
329 Гиршфельд А., Салихова Е. Zeitgeist инноваций. Lb.ua. 2018. URL: 

https://lb.ua/economics/2018/06/08/39983 2_zeitgeist_innovatsiy.html; Саліхова О. Б., Крехівський О. В. Новий 

механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості. Статистика України. 

2018. № 2. С. 30–35. https://doi.org/10. 31767/su.2(81)2018.02.04 

 

https://lb.ua/economics/2018/06/08/39983%202_zeitgeist_innovatsiy.html
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ідентифікації, сертифікації та отримання статусу «високотехнологічний 

продукт, створений на базі ендогенних інновацій», яка визначатиме 

організацію (установу), що здійснюватиме таку сертифікацію; критерії, 

порядок видачі (переоформлення) та термін дії сертифікату; вимоги до членів 

Комітету із сертифікації та оцінки, а також їхні функції. 

Для вирішення проблем забезпеченності кадровим ресурсом 

необхідно розробити проєкт Постанови Кабінету Міністрів України 

«Державна допомога на професійну підготовку працівників в інтересах 

розвитку промисловості», відповідно до п. 3 «Професійна підготовка 

працівників», частини 2 статті 6 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання», що визначає допустимість державної допомоги 

на професійну підготовку працівників. А також розширити державне 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і 

робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації. 

Для збільшення ефективності та заощадження ресурсів необхідно 

розробити проєкт Постанови КМУ «Про затвердження критеріїв оцінки 

допустимості державної допомоги на захист навколишнього природного 

середовища», відповідно до п. 6 «Допомога на захист навколишнього 

природного середовища», частини 2 статті 6 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання». Визначити напрями, пов’язані з 

ефективним використанням ресурсів, зокрема управління відходами, де має 

бути зазначено, що державна допомога може бути спрямована на: часткову 

компенсацію інвестицій у заходи зі скорочення відходів, вироблених 

підприємствами; інвестиції, які спрямовані на повторне використання, 

переробку або рекуперацію, особливо для просування до створення 

циркулярної економіки з використанням відходів як ресурсу; інвестиції в 

екологічно безпечні заходи стосовно утилізації відходів. Ця постанова є 

базовою для розроблення проєкту Постанови КМУ «Про державну допомогу 

в управлінні відходами інноваційних виробництв» (це особливо актуально 

для фармацевтичної індустрії). 
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Водночас, беручи до уваги настанови академіка В. Гейця щодо 

«необхідності переходу від екзогенно залежної до ендогенно орієнтованої 

стратегії розвитку економіки країни330, технологічного прориву на засадах 

національних інноваційних надбань331 – факторах, що визначають 

ендогенізовану модель інноваційного зростання»332, пріоритетним напрямом 

державної політики має стати розбудова технологоорієнтованих стартапів 

(ТОС), які є одним з базових елементів такої моделі. Адже завдяки власним 

розробкам вони здатні, з одного боку, запустити нові виробництва та вивести 

на ринок інноваційні продукти; з іншого – прискорити модернізацію 

існуючих виробництв за рахунок трансферу технологій, створених в Україні, 

та зменшити вплив екзогенних факторів333. 

Поряд із механізмами стимулювання пропозиції продуктів ендогенних 

інновацій доцільно запровадити інструменти заохочення попиту на ці 

продукти. Важливим кроком на шляху до ендогенізації економічного розвиту 

є започаткування преференцій вітчизняним виробникам при публічних 

закупівлях з метою розширення обсягів реалізації їхньої продукції на 

внутрішньому ринку для прискорення нагромадження капіталу та подальших 

інвестицій у модернізацію, збільшення продуктивності праці та розвиток. Ця 

рекомендація обумовлена висновком експертів ЮНІДО, що в країнах, які 

розвиваються, та нових індустріальних країнах основний внесок у створення 

доданої вартості забезпечує внутрішній попит334.  

Для стимулювання ендогенних інновацій необхідно розробити проєкт 

Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні 

закупівлі"» в частині запровадження процедури «інноваційного партнерства», 

визначеного у статті 31 Директиви 2014/24/ЄС, згідно із реалізацією 4-го 

                                                      
330 Геєць В.М. Скрипниченко М.І. Від екзогенно залежної до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку 

економіки. Економіка і прогнозування. 2003. № 1. С. 44. 
331 Геєць В. М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та 

суб’єктів голосування. Економіка України. 2018. № 7. С. 5. 
332 Геєць В.М. Політика економічного зростання на основі розширення внутрішнього споживання та її 

наслідки. Фінанси України. 2007. № 9. С. 13. 
333 Саліхова О.Б., Курченко О.О. Концептуальні засади стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів 

в інтерсах інноваційного розвитку економіки України. Бізнес-Інформ. 2020. № 9. С. 65–75. 
334 Industrial Development Report 2018. Demand for Manufacturing: Driving Inclusive and Sustainable Industrial / 

United Nations Industrial Development Organization. 2018. 270 р. 
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етапу, визначеного Додатком ХХІ до Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС; процедура «інноваційного партнерства» дозволить замовникам відбирати 

партнерів для науково-дослідних проєктів з розробки продуктів, яких ще 

немає на ринку, встановлювати довгострокове інноваційне партнерство, а 

також укладати договори з метою розробки та подальшого придбання 

інноваційного продукту без необхідності окремої процедури закупівлі. Також 

розробити проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі», яким внести зміни до п. 8 Статті 29 щодо питомої ваги 

цінового критерію, зокрема, знизити показник до 60% на користь нецінових 

критеріїв: якісних, екологічних, соціальних та інноваційних, що дозволить 

більше врахувати інтереси національних виробників335. 

Для запровадження преференційного механізму, як зазначено у 

роботі336, слід взяти до уваги таке. Угода про асоціацію з ЄС, стаття 472 

«Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки» та стаття XXI ГАТТ 

«Винятки з міркувань безпеки» передбачають можливість вживання заходів, 

необхідних для забезпечення власної безпеки. Нещодавнє рішення у справі в 

рамках СОТ «Росія: Заходи стосовно транзитних перевезень» (Russia — 

Measures Concerning Traffic in Transit, DS512)337, в якій Україна виступила 

проти заборони з боку Росії транзиту українських товарів, стало 

безпрецедентним і знаковим для всього світу, відкривши нові аспекти 

питання «безпеки». Згідно із доповіддю відповідальної групи від 5 квітня 

2019 р, уперше було інтерпретовано поняття «основні інтереси безпеки» і 

зазначено, що конкретні інтереси залежать від конкретної ситуації. 

Визначення основних інтересів безпеки, як правило, залишається за 

Учасником, однак його розсуд обмежується зобов’язанням сумлінності, що 

вимагає не використовувати виключення як засіб обходу своїх торгових 

                                                      
335 Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Концептуальні засади стратегії розвитку високотехнологічної індустрії 

лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р.. Бізнес Інформ. 2020. № 7. C. 28–35.  

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-28-35 
336 Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Політика розбудови фармацевтичної індустрії в Німеччині: уроки для 

України. Економіка України. 2020. № 10. С. 63–86. 
337 DS512: Russia – Measures Concerning Traffic in Transit. 

 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm
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зобов’язань відповідно до ГАТТ 1994 р. Група також встановила, що 

конкретна фраза, «які вона вважає», означає, що країна – член СОТ може 

самостійно визначити «необхідність» певних дій для захисту своїх суттєвих 

інтересів безпеки. Фахівці пояснили, що стаття XXI (b) (iii) визнає, що війна 

чи інша надзвичайна ситуація в міжнародних відносинах «передбачає 

принципову зміну обставин, що докоріно змінює фактичну матрицю, в якій 

повинні оцінюватись узгоджені з СОТ обговорені заходи». Незважаючи на 

програш у цій справі338, Україна отримала певні зиски – своїм рішенням 

Група підтвердила факт «існування надзвичайного стану щодо міжнародних 

відносин між Росією і Україною». Цей факт може бути використаний 

Україною як аргумент для вживання заходів, «які вона вважає необхідними 

для забезпечення власної безпеки», запроваджуючи преференційні чи 

заборонні механізми в інтересах посилення ендогенного потенціалу 

національних виробників, чітко формулюючи свої основні інтереси безпеки. 

Загальне падіння промисловості України, скорочення зайнятості, 

збільшення трудової міграції, погіршення стану економіки через глобальну 

пандемію SARS-CoV-2, посилення внутрішніх, а особливо зовнішніх, загроз, 

критична залежність виробництва ліків від імпортних проміжних товарів, 

мають стати для українських можновладців аргументами для прояву 

політичної волі та ухвалення державницьких рішень із запровадження 

механізмів захисту національних фармацевтичних виробників та 

стимулювання їх розвитку в інтересах безпеки і здоров’я нації.   

                                                      
338 Група вирішила, що Росія виконала вимоги статті XXI (b) (iii) ГАТТ 1994 року, і, таким чином, російські 

заходи щодо заборони транзиту українських товарів були виправдані статтею XXI ГАТТ. Україна вирішила 

не оскаржувати доповідь Групи, і вона була прийнята органом з врегулювання суперечок 26 квітня 2019 р. 
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РОЗДІЛ 8. ПРОСТОРОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Сталий регіональний розвиток в умовах децентралізації    

Затверджений ООН Порядок денний до 2030 року «План дій для 

людей, планети та процвітання»339 (далі – Порядок денний – 2030) поставив 

перед усіма країнами світу складні та амбіційні завдання щодо забезпечення 

сталого розвитку. Фактично цим планом було визначено стандарти якості 

життя, які мають бути забезпечені для всіх людей планети до 2030 року. Цим 

документом також було встановлено вимоги до стану навколишнього 

середовища, умов щодо розвитку та процвітання особистостей, досягнення 

соціальної рівноваги в суспільстві та поставлено завдання щодо створення 

сприятливого середовища для розвитку партнерських відносин між країнами 

та соціальними групами (бізнес – влада – суспільство).  

Затверджені ООН Цілі сталого розвитку (далі – ЦСР) зачіпають 

широке коло питань життєдіяльності людини. Усі вони тісно пов’язані між 

собою та мають інтегрований характер. Завдання, що повинні бути вирішені 

задля досягнення ЦСР, умовно можна розділити на дві категорії: 

  ті, що спрямовані на досягнення індикаторів ЦСР, які мають 

бути встановлені на національному рівні; 

  ті, що передбачають формування стійких механізмів, 

застосування яких дасть змогу забезпечити реалізацію завдань ЦСР на 

національному та глобальному рівнях. 

Завдання щодо ЦСР відображені в Резолюції ООН «Трансформуємо 

наш світ: Порядок денний для сталого розвитку до 2030 року»340 (далі – 

Резолюція ООН) та передбачають досягнення таких цілей.  

                                                      
339 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 A/RES/70/1. Transforming our world: the 

2030 Agenda for Sustainable Development. URL:  

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_

E.pdf       
340 Там само.       

http://www.un.org/
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Ціль 1. Подолання бідності в усіх її формах та повсюдно. Створення 

рівних прав для всіх людей на економічні та інші ресурси, а також 

забезпечення доступу до базових послуг, у тому числі шляхом належного 

соціального захисту. Крайня бідність (на сьогодні це проживання на суму 

менше за 1,25 дол. США на день) має бути ліквідована в усьому світі до 2030 

року. 

Ціль 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, 

поліпшення харчування та сприяння сталому розвитку сільського 

господарства, зокрема за рахунок подвоєння продуктивності сільського 

господарства, створення стійких систем виробництва продуктів харчування й 

упровадження інноваційних методів у цій сфері. 

Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння 

благополуччю для всіх у будь-якому віці. Значне зменшення смертності 

(материнської, новонароджених і дітей віком до 5 років, неонатальної, від 

неінфекційних захворювань, унаслідок дорожньо-транспортних пригод, 

впливу небезпечних хімічних речовин, забруднення й отруєння повітря, води 

і ґрунтів). Ліквідація епідемії СНІДу, туберкульозу, малярії та тропічних 

хвороб та забезпечення боротьби з гепатитом, захворюваннями, що 

передаються через воду, та іншими інфекційними захворюваннями, 

зловживаннями наркотичними засобами й алкоголем. Забезпечення 

загального доступу до послуг з охорони сексуального та репродуктивного 

здоров’я, включаючи послуги з планування сім’ї, а також доступу до 

безпечних, ефективних, якісних і недорогих основних лікарських засобів та 

вакцин для всіх. 

Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої  якісної освіти та 

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх, зокрема 

щодо отримання навичок зі сталого способу життя для всіх, а також 

можливостей доступу до недорогої та якісної освіти (від дошкільної до 

університетської) для будь-кого й у будь-якому віці.   

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
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Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 

можливостей усіх жінок та дівчаток, повсюдна ліквідація всіх форм 

дискримінації та насилля щодо всіх жінок і дівчаток, забезпечення всебічної 

й реальної участі жінок та рівні можливості для лідерства на всіх рівнях 

прийняття рішень у політичному, економічному й суспільному житті. 

Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання 

водних ресурсів і санітарії для всіх. Забезпечення загального і рівноправного 

доступу до безпечної та недорогої питної води, а також належних санітарно-

гігієнічних засобів. Ліквідація скидання відходів, зведення до мінімуму 

викидів небезпечних хімічних речовин і матеріалів, скорочення удвічі частки 

неочищених стічних вод і значне збільшення їх повторного використання, 

запровадження ефективного управління водними ресурсами на всіх рівнях. 

Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і 

сучасних джерел енергії для всіх, у тому числі до недорогого, надійного й 

сучасного енергопостачання, значна частина якого здійснюватиметься за 

рахунок відновлюваних джерел енергії. Подвоєння глобального показника 

підвищення енергоефективності. 

Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому 

економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці 

для всіх. Підтримка економічного зростання; підвищення продуктивності в 

економіці та глобальної ефективності використання ресурсів у системах 

споживання й виробництва; створення гідних робочих місць і розвиток 

підприємництва, створення умов для творчості й інновацій із забезпеченням 

повної та продуктивної зайнятості, а також надійних і безпечних умов праці 

для всіх, рівної оплати за працю рівної цінності, викорінення примусової 

праці.   

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і 

сталій індустріалізації та інноваціям. Розвиток якісної, надійної, стійкої та 

сталої інфраструктури для підтримки економічного розвитку та добробуту 

людей, проведення всеохоплюючої та стійкої індустріалізації, забезпечення 
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доступу підприємців до фінансових і логістичних послуг, широке 

застосування чистих та екологічно безпечних технологій і промислових 

процесів, активізація наукових досліджень, стимулювання інноваційної 

діяльності.   

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними. 

Досягнення й підтримка зростання доходів найменш забезпечених 40% 

населення на рівні, що перевищує середній по країні; заохочення активної 

участі усіх людей у соціальному, економічному й політичному житті шляхом 

скасування дискримінаційних законів, політики і практики; удосконалення 

методів регулювання та моніторингу глобальних фінансових ринків і 

установ; впровадження на глобальному рівні спланованої й добре продуманої 

міграційної політики. 

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст і населених пунктів. Перетворення міст у сталі та 

«розумні» шляхом забезпечення їх мешканцям загального доступу до 

достатнього, безпечного і недорогого житла; безпечних, недорогих та 

екологічно стійких транспортних систем; доступних і відкритих для всіх 

зелених зон і громадських місць; а також гарантування належної якості 

повітря, землі та ґрунтів; захист і збереження всесвітньої культурної та 

природної спадщини, залучення громадськості до процесу комплексного і 

сталого планування населених пунктів та управління ними.    

Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва. Перехід усіх країн з урахуванням їх розвитку й потенціалу до 

використання раціональних моделей споживання і виробництва, а також до 

раціонального освоєння й ефективного використання природних ресурсів, у 

тому числі шляхом донесення до суспільства інформації про сталий розвиток 

і спосіб життя в гармонії з природою. Суттєве зменшення обсягу відходів, 

зокрема скорочення вдвічі на одну особу загальносвітового обсягу харчових 

відходів; зменшення втрат продовольства; запровадження сталої практики 

державних закупівель відповідно до національних стратегій і пріоритетів. 
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Ціль 13. Вживання невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною 

клімату та його наслідками. Підвищення здатності усіх країн до адаптації до 

небезпечних кліматичних явищ та стихійних лих, у тому числі шляхом 

запровадження заходів реагування на зміни клімату в політику, стратегії та 

планування на національному рівні, а також забезпечення просвітницької 

діяльності та поширення інформації з цих питань. 

Ціль 14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і 

морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. Суттєве скорочення будь-

якого забруднення морського середовища, зокрема внаслідок діяльності на 

суші, включаючи забруднення морським сміттям; раціональне використання 

та захист морських і прибережних екосистем, підвищення їх стійкості; 

забезпечення екологічно раціональної організації рибного господарства, 

аквакультури й туризму. 

Ціль 15. Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх 

раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з 

опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу 

деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття. Збереження, 

відновлення та раціональне використання наземних і внутрішніх 

прісноводних екосистем, у тому числі лісів, водно-болотних угідь, гір і 

посушливих земель, гірських екосистем; забезпечення їх раціонального 

використання та відновлення; збереження біорізноманіття; справедливий 

розподіл благ від використання генетичних ресурсів; покладення краю 

браконьєрству і контрабандній торгівлі.   

Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в 

інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і 

створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі 

інституцій на всіх рівнях. Забезпечення мирного та спокійного життя для 

всіх мешканців планети Земля. Значне скорочення поширеності усіх форм 

насильства та експлуатації; забезпечення верховенства права та рівного 

доступу до правосуддя; зменшення незаконних фінансових потоків й обігу 
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зброї, боротьба з усіма формами організованої злочинності, корупцією та 

хабарництвом у всіх їх формах; забезпечення ефективності, підзвітності та 

прозорості публічних установ і відповідального прийняття ними рішень за 

участю всіх верств суспільства.   

Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках 

Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку за рахунок 

застосування механізмів на національному та міжнародному рівнях для 

реалізації перших шістнадцяти ЦСР. Зазначені механізми згруповано у 

фінансові механізми, механізми у сфері трансферу технологій, підвищення 

інституційної спроможності, торгівлі, механізми системного характеру, 

механізми багатовекторного співробітництва, даних, моніторингу та 

звітності.   

Резолюцією ООН визначено, що ЦСР є інтегрованими та 

неподільними, глобальними за своїм характером та єдиними для всіх країн з 

урахуванням їх національних реалій, можливостей, рівнів розвитку та 

державних пріоритетів.   

Кожен уряд з урахуванням глобального рівня своїх амбіцій і 

національних обставин має визначити власні національні цілі, що базуються 

на глобальних ЦСР. Зазначене обумовлено тим, що стартові позиції різних 

країн світу щодо показників, які характеризують ЦСР, дуже сильно різняться. 

Відповідно й показники національних ЦСР можуть суттєво відрізнятися для 

різних країн. Водночас усі країни повинні намагатися забезпечити для своїх 

громадян мінімальні стандарти якісного та комфортного життя в тому сенсі, 

як це розуміють у світі загалом й прописано в ЦСР, та прикладати до цього 

максимум зусиль. Для цього вони можуть застосовувати різні підходи, 

бачення, моделі та інструменти. Подібне ж стосується й міст у країнах, де 

відбуваються реформи децентралізації. 

Успішне просування країн до виконання завдань, що містяться в ЦСР, 

неможливе без схвалення національних стратегій сталого розвитку та 
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стратегій сталого розвитку міст і забезпечення їх реалізації в рамках 

можливостей локального фінансування.  

Зусилля національних урядів та органів місцевої влади у напрямі 

забезпечення сталого розвитку підтримуються міжнародним 

співтовариством, зокрема за рахунок забезпечення трансферу відповідних 

знань і технологій, а також підвищення інституційної спроможності 

публічної влади та національного бізнесу у сфері сталого розвитку.    

Уряд України зробив перший крок щодо реалізації Порядку денного – 

2030, розробивши та представивши суспільству Національну доповідь «Цілі 

сталого розвитку: Україна»341 (далі – Національна доповідь), яка визначає 

базові показники для досягнення ЦСР у нашій країні за результатами 

адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного 

розвитку. У зазначеному документі була представлена національна система 

ЦСР, яку становлять 86 завдань розвитку, та визначено 172 показники для 

моніторингу їх виконання, що загалом відповідають духу та принципам 

Порядку денного – 2030 та завданням глобальних ЦСР. Серед завдань, які 

визначені Україною в цій сфері, є надзвичайно амбіційні та складні, що для 

їх реалізації вимагатимуть залучення приватного бізнесу, зокрема: 

  у 4 рази зменшити рівень бідності (ЦСР 1); 

  удвічі підвищити продуктивність сільського господарства за 

рахунок використання інноваційних технологій (ЦСР 2); 

  довести до 100% частку міського та сільського населення, яке 

має доступ до питної води гарантованої якості (ЦСР 6); 

  майже втричі скоротити обсяги скидів забруднених стічних вод у 

водні об’єкти (ЦСР 6); 

  у 3,5 раза збільшити частку енергії, виробленої з відновлюваних 

джерел (ЦСР 7); 

  удвічі знизити енергоємність ВВП (ЦСР 7); 

                                                      
341 Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь. 2017. URL:  https://menr.gov.ua/ 

files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf 
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  забезпечити підвищення рейтингу України щодо легкості 

ведення бізнесу, піднявшись з 81-го на 20-те місце (ЦСР 8); 

  у 10 разів зменшити частку сільського населення, яке проживає 

на відстані понад 3 км від доріг із твердим покриттям (ЦСР 9); 

  у 3,3 раза підвищити частку транспорту громадського 

користування та в 4 рази – частку транспортної інфраструктури й 

дорожнього сервісу, що враховують потреби людей з інвалідністю (ЦСР 9); 

  у 7 разів підвищити частку доріг загального користування 

державного значення з твердим покриттям, що відповідають нормативним 

вимогам (ЦСР 9); 

  у 5 разів підвищити витрати на виконання наукових і науково-

технічних робіт, а також у понад 10 разів – частку реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової (ЦСР 9); 

  забезпечити 100% затвердження регіонами стратегій розвитку та 

планів заходів щодо їх реалізації за участю громадськості (ЦСР 11); 

  майже утричі збільшити площу природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення (ЦСР 11); 

  майже вдвічі збільшити кількість робочих місць у сфері туризму 

(ЦСР 11); 

  майже удвічі збільшити частку спалених та утилізованих 

відходів у загальному обсязі їх утворення (ЦСР 12); 

  втричі скоротити частку скидання забруднених стічних вод у 

загальному обсязі скидів до морського середовища (ЦСР 14); 

  забезпечити 100 % задоволення населення Донецької та 

Луганської областей користуванням інфраструктурними об’єктами та рівнем 

надання послуг у сфері адміністративного управління (ЦСР 16); 

  майже в 6 разів збільшити чистий приплив іноземних інвестицій 

(ЦСР 17); 

  збільшити кількість проєктів, що реалізовані на умовах 

державно-приватного партнерства, до 45 (ЦСР 17). 
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Як бачимо, значна частина національних індикаторів ЦСР стосується 

регіонального рівня. Їх досягнення може бути забезпечене лише в разі 

реалізації відповідних програм сталого розвитку регіонів та міст, які, 

відповідно до завдань Національної доповіді, мають бути затверджені для 

всіх регіонів та міст України.  

 Механізми прискорення соціально-економічного розвитку регіонів 

Механізми досягнення Цілей сталого розвитку національними урядами 

та керівництвом регіонів і міст безпосередньо передбачені як у ЦСР 17, так і 

у інших ЦСР. Усі їх можна розділити на такі категорії. 

Фінансова підтримка 

Необхідність надання фінансової підтримки в досягненні ЦСР з боку 

національних урядів і міжнародного співтовариства зумовлена такими 

факторами: 

  жодної з Цілей сталого розвитку не можна досягти за відсутності 

сучасної інфраструктури у сфері життєзабезпечення. При цьому, чим менш 

економічно – розвиненою є країна (регіон) і чим складніше її завдання щодо 

досягнення ЦСР, тим гіршим є стан її інфраструктури; 

  потреби у фінансових ресурсах на створення (модернізацію) 

критичної для досягнення ЦСР інфраструктури є набагато більшими, ніж 

спроможність публічних бюджетів забезпечити відповідне фінансування. 

Зазначене обумовлює необхідність залучення до наявних проблем 

приватного бізнесу; 

  відзначається, що найбільш затребуваною в реалізації стратегій 

сталого розвитку є участь бізнесу у розбудові інфраструктури в країнах, що 

розвиваються, й особливо у слаборозвинених країнах та тих, де тривають 

конфлікти; 

  реалізація інфраструктурних проєктів за участю приватного 

бізнесу в таких країнах зазвичай пов’язана з високими ризиками, здійснення 

таких проєктів на комерційних засадах у багатьох випадках є неможливим; 
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  у країнах, що розвиваються, механізми участі бізнесу в реалізації 

суспільно значущих проєктів є нерозвиненими або відсутніми, а інституційна 

спроможність публічної влади та її готовність до рівноправного діалогу з 

приватним сектором – низькою.  

З огляду на зазначене для розв’язання зазначених проблем у ЦСР 

запропоновано застосовувати такі підходи:  

  для розвинених країн світу встановлено зобов’язання щодо 

надання офіційної допомоги з метою розвитку країнам, що розвиваються, на 

рівні 0,7% та найменш розвиненим країнам на рівні 0,15-0,20% їх валового 

національного доходу; 

  передбачено мобілізувати додаткові фінансові ресурси з 

найрізноманітніших джерел для країн, що розвиваються; 

  передбачається надання допомоги країнам, що розвиваються, у 

фінансуванні за рахунок позикових коштів, а також за рахунок полегшення 

боргового тягаря та реструктуризації заборгованості;  

  планується застосовування режиму заохочення інвестицій в 

інтересах найменш розвинених країн; 

  передбачається збільшення інвестування, у тому числі шляхом 

активізації міжнародного співробітництва, в сільську інфраструктуру, 

сільськогосподарські дослідження й агропропаганду, розвиток технологій і 

створення генетичних банків рослин і тварин;   

  заплановано істотне збільшення фінансування охорони здоров’я; 

  передбачається надання найменш розвиненим країнам 

фінансової та технічної допомоги в будівництві екологічно стійких і міцних 

будівель із використанням місцевих матеріалів; 

  має бути забезпечено виконання зобов’язань Рамкової конвенції 

ООН про зміну клімату щодо щорічної мобілізації 100 млрд дол. США з усіх 

джерел для задоволення потреб країн, що розвиваються; забезпечення 

повномасштабного функціонування Зеленого кліматичного фонду шляхом 

його капіталізації;   
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  має бути забезпечена мобілізація і значне збільшення фінансових 

ресурсів з усіх джерел з метою збереження та раціонального використання 

біологічного різноманіття та екосистем, а також раціонального 

лісокористування. 

Найпотужнішим джерелом надання міжнародною спільнотою 

підтримки країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою в 

досягненні ними ЦСР є офіційна допомога з метою розвитку (ОДР). У 2014 р. 

на надання ОДР орієнтовно було витрачено 79 млрд дол. США. Більшу 

частину цієї допомоги отримала Азія – 46%, Африка – 31%, Америка – 15%, 

Європа – 8%342.   

Використання цієї допомоги може надзвичайно допомогти країнам-

реципієнтам у досягненні ними ЦСР. Водночас за рахунок ОДР неможливо 

заповнити наявні прогалини в інвестиціях в інфраструктурні проєкти у 

країнах, що розвиваються, та найменш розвинених країнах. На це щорічно 

потрібно витрачати 3–4 трлн дол. США. Отже, необхідні інші фінансові 

джерела, зокрема фінансування з боку приватного сектора, у тому числі на 

засадах державно-приватного партнерства (ДПП). Останнє, у свою чергу, 

вимагає довгострокового планування на державному та місцевому рівнях, 

застосування режиму заохочення інвестицій та впровадження нових 

інноваційних моделей залучення бізнесу в інфраструктуру.     

Важливим для залучення приватного бізнесу в інфраструктуру є 

забезпечення політичної стабільності. Приватний сектор зазвичай не бажає 

вкладати кошти в країни з недостатньою політичною стабільністю та в ті, що 

перебувають у стані конфлікту. Водночас саме ці країни вимагають 

найбільшої уваги в контексті ЦСР. З огляду на це важливим вважається 

спрямування частки ОДР для посилення регуляторних, інституційних та 

проєктних можливостей щодо залучення приватного бізнесу в країни, що 

                                                      
342 Economic Commission for Europe Committee on Innovation, Competitiveness and Public-Private Partnerships 

Working Party on Public-Private Partnerships First session Geneva. 21—22 November 2017. Item 3 of the 

provisional agenda Official Development Assistance for the development of People-First Public-Private 

Partnerships. ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.13 
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розвиваються, та з перехідною економікою, у тому числі впровадження 

моделей інноваційного партнерства, які позитивно впливають на економічні, 

соціальні та екологічні аспекти розвитку.  

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» передбачає 

лише три завдання та визначає чотири індикатори в рамках ЦСР 17, якою 

передбачено застосування механізмів фінансової підтримки досягнення 

Цілей сталого розвитку. Зокрема передбачено збільшення притоку іноземних 

інвестицій майже в 6  разів і забезпечення збільшення кількості проєктів, 

реалізованих на умовах ДПП, до 45. Водночас залишається незрозумілим, які 

заходи планується здійснити владою для досягнення цих показників та які 

механізми мають бути застосовані в цій сфері.  

Трансфер технологій 

Не менш важливим для досягнення ЦСР є сприяння трансферу 

сучасних екологічно безпечних технологій до країн, що розвиваються, та з 

перехідною економікою. Зазначене пояснюється тим, що зазвичай при 

реалізації інфраструктурних проєктів у таких країнах перевагу віддають 

рішенням, які передбачають застосування старих і недорогих технологій, що 

зумовлено відсутністю необхідних знань у цій сфері або високою вартістю 

сучасних технологій. Збереження такого підходу при реалізації інвестиційної 

політики негативно вплине на досягнення більшості ЦСР. Отже, 

впровадження механізмів, що сприятимуть використанню сучасних 

технологій, є в цьому контексті важливим та знайшло своє відображення у 

ЦСР 17 та інших Цілях сталого розвитку. 

Для розв’язання зазначених проблем у ЦСР запропоновано 

застосовувати такі заходи, як:  

 розширення регіонального і міжнародного співробітництва в 

галузях науки, техніки й інновацій та доступу до відповідних досягнень; 

активізація обміну знаннями;   
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  розробка та  передача на пільгових і преференційних умовах 

країнам, що розвиваються екологічно безпечних технологій, їх поширення та 

освоєння цими країнами; 

  забезпечення повномасштабного функціонування банку 

технологій і механізму розвитку науки, технологій та інновацій в інтересах 

найменш розвинених країн; 

  сприяння дослідженням і розробкам вакцин і лікарських 

препаратів для лікування інфекційних та неінфекційних хвороб; 

  активне використання високоефективних технологій, зокрема 

інформаційно-комунікаційних, для сприяння розширенню прав і 

можливостей жінок; 

  активізація міжнародного співробітництва з метою полегшення 

доступу до досліджень і технологій у галузі екологічно чистої енергетики 

(включаючи відновлювану енергетику, підвищення енергоефективності) та 

передових і чистіших технологій використання викопного палива;  

  розширення інфраструктури і модернізація технологій для 

сучасного та сталого енергопостачання в усіх країнах, що розвиваються;  

  підтримка розробок, дослідження та інновацій у сфері 

вітчизняних технологій;   

  істотне розширення доступу до інформаційно-комунікаційних 

технологій, у тому числі загального і недорогого доступу до Інтернету;   

  збільшення обсягу наукових знань, розширення наукових 

досліджень і забезпечення передачі морських технологій. 

На відміну від заходів у сфері фінансування ЦСР, значна частина 

запропонованих механізмів щодо впровадження нових технологій може бути 

реалізована на національному або регіональному рівнях. Водночас більшість 

із наведених механізмів не знайшла свого відображення при визначенні 

завдань та індикаторів ЦСР України. У цьому документі передбачено лише 

два завдання у цій сфері: підтримка розробки, дослідження та інновацій у 

сфері вітчизняних технологій, а також істотне розширення доступу до 
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інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі загального і 

недорогого доступу до Інтернету. Крім того, осторонь національних завдань 

ЦСР, визначених для України, залишилося питання забезпечення належного 

фінансування наукових досліджень та створення механізмів, що 

стимулюватимуть бізнес до співробітництва з науковими та освітніми 

установами, без чого складно розраховувати на широке впровадження нових 

технологій. 

Нарощування потенціалу 

Для того щоб бізнес міг активно включитися в процес досягнення 

ЦСР,  особливо у країнах, що розвиваються, він має бути озброєним 

відповідними знаннями у цій сфері та розуміти – що та як він має робити, аби 

допомогти публічній владі забезпечити сталий розвиток. У свою чергу 

публічна влада (як на центральному рівні, так і регіональна) також має бути 

добре обізнаною в питаннях ЦСР та ініціювати залучення до цього процесу 

бізнесу та суспільства. Усе це потребує розвитку інституційної спроможності 

у сфері сталого розвитку. 

Для виконання цього завдання у ЦСР запропоновано застосовувати 

такі підходи, як:  

  посилення міжнародної підтримки ефективного й 

цілеспрямованого нарощування потенціалу країн для сприяння реалізації 

національних планів досягнення всіх цілей у сфері сталого розвитку;  

  істотне збільшення професійної підготовки медичних кадрів; 

нарощування потенціалу у сфері раннього попередження, зниження ризиків і 

регулювання національних і глобальних ризиків для здоров’я; 

  збільшення кількості стипендій, які надаються країнам, що 

розвиваються, для здобуття вищої освіти, включаючи професійно-технічну 

освіту і навчання з питань інформаційно-комунікаційних технологій;  

  активізація міжнародного співробітництва в підготовці вчителів 

у країнах, що розвиваються;  
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  розширення міжнародного співробітництва і підтримки у  

зміцненні потенціалу країн, що розвиваються, стосовно здійснення ними 

діяльності та програм у галузі водопостачання й санітарії;  

  надання країнам, що розвиваються, допомоги в нарощуванні їх 

науково-технічного потенціалу для переходу до більш раціональних моделей 

споживання і виробництва; 

  зміцнення національних установ та потенціалу в запобіганні 

насильства та боротьбі з тероризмом і злочинністю. 

Слід зауважити, що зазначеним вище завданням, як і заходам щодо 

забезпечення трансферу технологій, при визначенні індикаторів і завдань 

ЦСР для України не було приділено належної уваги. А такі важливі завдання, 

як проведення навчальних і просвітницьких заходів з питань сталого 

розвитку та застосування механізмів, що сприятимуть досягненню ЦСР, 

відображення у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» не 

знайшли. 

Моніторинг та підзвітність 

Досягнення національних і глобальних індикаторів, визначених за 

завданнями ЦСР на довгострокову перспективу, неможливе без вживання 

заходів щодо здійснення оцінки впливу дій публічної влади та бізнесу на 

досягнення ЦСР (як негативного, так і позитивного). Зазначене є необхідним 

для своєчасного коригування наявних стратегічних документів і заходів, 

запланованих для їх виконання. З огляду на зазначене питанням організації 

моніторингу та забезпечення підзвітності реалізації Порядку денного – 2030 

приділяється значна увага як безпосередньо в самих ЦСР, так і в поточній 

діяльності міжнародного співтовариства. У рамках реалізації цього завдання 

за сприяння ООН була започаткована низка ініціатив щодо запровадження 

моніторингу та підзвітності процесу залучення бізнесу до досягнення ЦСР.   

Деякі з цих заходів у цій сфері передбачені безпосередньо в ЦСР, зокрема: 

  запровадження вимірювань прогресу зі сталого розвитку, що 

доповнюють ВВП; 
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  підтримка інституційної спроможності з питань статистики в 

країнах, що розвиваються; 

  упровадження інструментів моніторингу впливу на сталий 

розвиток стійкого туризму, який сприяє створенню робочих місць, розвитку 

місцевої культури та виробництву місцевої продукції. 

На жаль, зазначені вище завдання не містяться серед завдань та 

індикаторів ЦСР для України. 

Інші завдання в рамках сприяння ЦСР 

Існує низка інших важливих завдань для міжнародних організацій та 

національних урядів, які мають бути запроваджені в рамках реалізації 

Порядку денного – 2030 та, зокрема, дадуть змогу полегшити участь бізнесу 

в досягненні ЦСР і надати йому можливість зорієнтуватися зі стратегічним 

баченням національних урядів і місцевої влади у цій сфері. Серед таких 

заходів слід відзначити такі, як: 

  забезпечення своєчасного надання усім найменш розвиненим 

країнам безмитного і безквотного доступу на ринки на довгостроковій 

основі, у тому числі сприяння простоті та прозорості преференційних правил 

походження, які застосовуються щодо товарів, імпортованих із найменш 

розвинених країн;  

  усунення та припинення уведення торгових обмежень, ліквідація 

всіх форм субсидування експорту сільськогосподарської продукції та всіх 

експортних заходів, що мають аналогічні наслідки;  

  сприяння своєчасному доступу до ринкової інформації, у тому 

числі про продовольчі резерви;  

  скорочення операційних витрат, пов’язаних із переведенням 

мігрантами грошових коштів, до менш ніж 3% від суми переказу і ліквідація 

каналів грошових переказів, у яких ці витрати перевищують 5%; 

  раціоналізація неефективного субсидування використання 

викопного палива, зокрема, шляхом реорганізації оподаткування та 

поступової відмови від шкідливих субсидій;    
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  активізація глобальних зусиль у боротьбі з браконьєрством і 

контрабандною торгівлею видами, які охороняються;  

  створення на національному, регіональному та міжнародному 

рівнях надійних стратегічних механізмів, в основі яких лежали б стратегії 

розвитку;  

  схвалення й удосконалення стратегій та законів щодо заохочення 

гендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчаток 

на всіх рівнях; 

  розроблення і запровадження глобальної стратегії забезпечення 

зайнятості молоді та імплементація Глобального пакту про робочі місця 

Міжнародної організації праці; 

  підвищення якості планування національного та регіонального 

розвитку, збільшення кількості міст і населених пунктів, що прийняли та 

реалізують комплексні стратегії та плани, спрямовані на усунення соціальних 

бар’єрів, підвищення ефективності використання ресурсів, пом’якшення 

наслідків зміни клімату, адаптацію до його зміни та здатність протистояти 

стихійним лихам; упровадження заходів з комплексного управління 

ризиками, пов’язаними з лихами;  

  сприяння створенню механізмів із зміцнення можливостей 

планування й управління, пов’язаних зі зміною клімату;  

  підтримка і зміцнення участі місцевих громад у поліпшенні 

водного господарства та санітарії; 

  просування та пропагування ефективного публічного, публічно-

приватного партнерства та партнерства з громадянським суспільством, що 

побудоване на досвіді та ресурсних стратегіях партнерства. 

Важливим комплексом заходів, які пропонується вжити у цій сфері, є 

запровадження процесу планування сталого розвитку на всіх рівнях: 

національному, галузевому, місцевому. Зазначені питання відображені в 

завданнях та індикаторах ЦСР для України, що є позитивним сигналом. 

Приємним є й те, що і уряд України, і окремі населені пункти вже почали 
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робити перші кроки в цьому напрямі. Водночас цій діяльності має бути 

приділено більше уваги, як і загалом питанням розроблення та впровадження 

механізмів досягнення ЦСР, зокрема тих, що стимулювали би залучення до 

реалізації Порядку денного – 2030 приватного бізнесу. Саме на цьому 

напрямі важливо було би зосередитися публічній владі в контексті 

досягнення ЦСР та залучення до цього процесу всіх груп інтересів, 

включаючи бізнес. 

Роль інституційного середовища у забезпеченні сталого 

просторового розвитку 

Активну роль у досягненні ЦСР мають відігравати всі представники 

суспільства, бізнес, науковці, громадськість, допомагаючи національним 

урядам та місцевій владі здійснювати заходи, які спрямовані на досягнення 

ЦСР. Водночас першу скрипку в реалізації Порядку денного – 2030 має грати 

публічна влада. Національні  уряди та міська влада мають визначитися з 

пріоритетами для країни чи міста у досягненні ЦСР та забезпечити створення 

належного середовища, що відповідає принципам, закладеним у ЦСР. Саме 

публічна влада має найкращі можливості координувати зусилля, спрямовані 

на забезпечення сталого розвитку на національному та регіональному рівні. 

Адже більшість питань, які мають бути вирішеними в контексті ЦСР, є 

міжгалузевими та охоплюють безліч зацікавлених сторін і потребують 

колективних зусиль. Крім того, публічна влада має ключове значення у 

проведенні моніторингу досягнення ЦСР, у стимулюванні сталої поведінки 

бізнесу та населення шляхом здійснення просвітницької діяльності та 

запровадження заохочувальних заходів.    

 Основними сферами відповідальності публічної влади в контексті 

ЦСР є такі. 

Розвиток правового та інституційного середовища, сприятливого 

для забезпечення сталого розвитку  
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Як на державному, так і на місцевому рівнях мають бути встановлені 

чіткі, зрозумілі та прозорі правила гри на відповідних ринках, визначено 

принципи, на яких будуються відносини бізнесу та влади, затверджено 

пріоритети при наданні державної підтримки певним сферам і напрямам 

діяльності. Бажання та можливості бізнесу брати участь у досягненні ЦСР 

значною мірою залежать від правового регулювання на національному рівні, 

але інвестиційний клімат у регіоні (місті) та стан регулювання діяльності 

бізнесу на рівні органу місцевого самоврядування теж відіграють важливу 

роль у залученні бізнесу для розвитку інфраструктури, яка для забезпечення 

сталого розвитку є критичною. 

Позитивним прикладом запровадження законодавства, сприятливого 

для здійснення ЦСР, є схвалений у 2015 р. в Уельсі закон про благополуччя 

майбутніх поколінь343. Зазначений правовий акт визначив національні ЦСР та 

обов’язки державних органів у цій сфері; зафіксував принципи, якими має 

керуватися публічна влада при схваленні нею управлінських рішень. Законом 

уведено спеціальну державну посаду – Комісар з майбутніх поколінь і 

встановлено його обов’язки щодо забезпечення сталого розвитку. Визначено 

вимоги до здійснення моніторингу діяльності в цій сфері (встановлено 

національні показники та підходи до їх вимірювання, процедуру щорічних 

звітів про добробут і майбутні тенденції розвитку країни, включаючи вимоги 

до доповідей міністрів і керівників інших державних інституцій з цих 

питань). Визначено заходи, які має здійснювати публічна влада щодо 

сприяння досягненню ЦСР та просування ідеології сталого розвитку в 

суспільстві. Передбачено обов’язковість підготовки міських планів із сталого 

розвитку й залучення громадськості до їх формування та моніторингу 

виконання.  

Деякі інші країни також розпочали впровадження нового або 

вдосконалення чинного законодавства, яке підтримує зростання підприємств 

                                                      
343 Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.  

URL: http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/


282 

соціального спрямування в контексті ЦСР (наприклад, Південна Корея, 

Сінгапур, В’єтнам, Тайвань та Велика Британія). Дуже важливо, щоб такі 

заходи набули підтримки в усьому світі.    

Не менш важливим є розвиток інституційної спроможності публічної 

влади у цій сфері, особливо у країнах з низьким рівнем доходу, які зазвичай 

не мають необхідних знань щодо ЦСР та спроможності формувати програми 

щодо їх підтримки. Їм бракує базових інститутів, кадрів і технічних 

можливостей, які можуть забезпечити консолідацію суспільства та бізнесу 

навколо ЦСР.  

Водночас «важлива не лише наявність відповідного регулювання, а й 

спроможність публічної влади застосовувати та належно виконувати 

норми законодавства»344. Якщо бізнес спостерігатиме, що представники 

публічної влади не послідовні у застосуванні певних норм і правил законів, 

не дотримуються належної прозорості та підзвітності, він не буде 

зацікавлений у партнерських відносинах з такою владою та не виявлятиме 

готовності інвестувати в критичну для ЦСР інфраструктуру. Найбільші 

проблеми з інституційною спроможністю з питань сталого розвитку 

спостерігаються на місцевому рівні. 

Підвищення обізнаності суспільства щодо ЦСР 

Значною проблемою в залученні бізнесу та суспільства до процесу 

досягнення ЦСР, особливо в країнах економік, що розвиваються, є 

відсутність інформації щодо принципів та цілей Порядку денного – 2030; 

щодо розуміння завдань, які поставлені перед національними урядами, 

органами місцевого самоврядування і бізнесом у цій сфері; а також наслідків 

нехтування принципами, які покладено в основу ЦСР для життя нинішніх і 

прийдешніх поколінь. Бракує інформації й щодо позитивного досвіду  інших 

країн у запровадженні принципів сталого розвитку в життєдіяльність людини 

та ведення бізнесу. Найбільші проблеми з інституційною спроможністю з 

                                                      
344 A New Way of Doing Business: Partnering for Peace and Sustainable Development / International Peace 

Institute, SDG Fund, and CONCORDIA. September 2017. URL: https://www.ipinst.org/wp-

content/uploads/2017/09/IPI-Rpt-New-Way-of-Doing-Business.pdf 

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/
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питань сталого розвитку спостерігаються на місцевому рівні, що гальмує 

залучення бізнесу до проєктів, які здійснюють позитивний внесок у 

досягнення ЦСР, та не сприяє формуванню належної поведінки населення 

стосовно навколишнього середовища та використання наявних ресурсів.   

Розроблення довгострокових стратегій сталого розвитку 

(національної та місцевих)   

Важливим для залучення бізнесу та населення до досягнення ЦСР є 

наявність державної та міських стратегій сталого розвитку на довгострокову 

перспективу. Такі документи мають стати орієнтиром для приватних 

компаній у розбудові ними своїх бізнес-стратегій та для людей у плануванні 

свого майбутнього. Розуміючи це, багато країн світу розпочало розроблення 

відповідних стратегій задовго до формального схвалення ЦСР Генеральною 

Асамблеєю ООН у 2015 р. Так, наприклад, Парламент Угорщини схвалив 

нову Національну рамкову стратегію сталого розвитку на 2012–2024 роки345 

ще в березні 2013 р.346. У грудні 2013 р. нову стратегію сталого розвитку до 

2050 року під назвою «Фінляндія – якою ми хочемо її бачити до 2050 року – 

Суспільні зобов’язання зі сталого розвитку»347 схвалила Фінляндія348. У 

лютому 2015 р. була схвалена нова «Стратегія екологічного переходу до 

сталого розвитку на 2015–2020 роки»349 у Франції350. На початку 2016 р. нова 

стратегія сталого розвитку була схвалена у Швейцарії351. У тому ж році 

Нідерланди визначили та опублікували свої національні цілі, спрямовані на 

покращення навколишнього середовища в контексті ЦСР352. Працюють у 

                                                      
345 National Framework Strategy on Sustainable Development. URL:  http://sdgtoolkit.org/wp-

content/uploads/2017/02/National-Framework-Strategy-on-Sustainable-Development-of-Hungary.pdf 
346 Pisano Umberto, Lange Lisa and Berger Gerald. Implementation of the 2030 Agenda for SDGs at the EU and 

national level - Designing effective governance architecturesand strategic framework / ESDN Conference. 2015. 

Background and Discussion Paper 2015. European Sustainable Development Network (ESDN).  
347 The Finland we want by 2050 – Society’s commitment to sustainable development. URL:  http://file:/// 

C:/Users/Ira/Downloads/Kest%C3%A4v%C3%A4n%20kehityksen%20yhteiskuntasitoumus_EN_21%201%202014

_final.pdf   
348 Там само.  
349 National Strategy of Ecological Transition towards Sustainable Development. URL: https://www.sd-network.eu/ 

pdf/doc_workshops/2015%20brussels/presentations/Bernaudon.pdf 
350 Там само. 
351 Там само. 
352 Lucas PL et al. Sustainable Development Goals in the Netherlands. Building blocks for Environmental policy for 

2030 / PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. The Hague, 2016. 

http://file/
https://www.sd-network.eu/
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цьому напрямі й інші країни світу. Цими документами встановлюються 

національні пріоритети й цілі в рамках завдань, поставлених для досягнення 

ЦСР, визначаються критерії для прийняття стратегічних довгострокових 

рішень на державному рівні, розробляються фінансові механізми їх 

реалізації. 

Мета розроблення й ухвалення таких стратегічних документів полягає 

не тільки і не стільки у визначенні орієнтирів для публічної влади у сфері 

стратегічного розвитку. Вони надзвичайно важливі для формування 

загального розуміння серед бізнесу, інститутів громадянського суспільства та 

окремих людей щодо того, куди рухатиметься країна у найближчі 

десятиліття. Останнє забезпечує стійкість для тих перетворень, що 

відбуваються в країні чи місті, та закладає основу для прогнозування 

майбутнього. 

Завдання, поставлені в рамках ЦСР для всієї світової спільноти, 

визначають пріоритети соціально-економічного розвитку планети загалом на 

найближчі 15 років. Досягнення цих цілей буде оцінюватися за 

середньозваженими показниками, базуючись на аналізі досягнень усіх країн 

світу. Зрозуміло, що цільові показники за кожним із 169 завдань у рамках 

ЦСР, а також пріоритетність ЦСР на національному рівні для різних країн 

дуже сильно відрізнятимуться. Деякі з поставлених завдань взагалі не будуть 

актуальними для ряду економічно розвинених країн (наприклад, подолання 

голоду, забезпечення доступу до початкової освіти для всіх тощо). 

Відрізнятиметься для різних країн та територій і пріоритетність вирішення 

тих чи інших завдань у рамках кожної із ЦСР, а також можливості щодо 

виконання цими країнами взятих на себе зобов’язань. 

Для того щоб допомогти національним урядам країн, що 

розвиваються, у досягненні ЦСР, і бізнес, і міжнародні організації мають 

знати, які проблеми є найбільш критичними для країни і в яких питаннях їх 

підтримка буде найбільш затребуваною. У цьому контексті важливо 

забезпечити перегляд (розроблення) національних стратегічних документів 
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на принципах та за ідеологією Порядку денного – 2030, їх приведення до 

єдиної, зрозумілої всьому світу системи координат.   

Такі стратегічні документи на рівні країни (міста) мають дати бізнесу, 

населенню та світовій спільноті відповіді на такі питання353: 

  наскільки далеко та чи інша країна (територія) сьогодні 

перебуває від досягнення ЦСР (з огляду на середньозважені показники 

досягнення відповідних індикаторів); 

  які цільові показники планується досягти за кожним із завдань у 

рамках сімнадцяти ЦСР до 2030 року і поетапно; 

  яка інфраструктура є критичною для досягнення кожної із ЦСР; 

  де й у чому публічна влада потребує допомоги бізнесу для 

досягнення цільових показників з тієї чи іншої ЦСР до 2030 року;   

  чи планується державою (місцевою владою) надання сприяння в 

залученні бізнесу до досягнення певних завдань у рамках ЦСР? 

Бажаним у цьому контексті є підготовка національних (регіональних, 

міських) інфраструктурних планів, які мають бути підготовлені з 

урахуванням національних цільових показників ЦСР.  

Важливу роль у досягненні ЦСР повинні відігравати міста. Місцева 

влада може проводити самостійну політику щодо розвитку міста та має для 

цього значний потенціал. Незалежно від наявності національної стратегії 

сталого розвитку та національного інфраструктурного плану, міста можуть 

готувати власні стратегії сталого розвитку та за результатами їх реалізації 

забезпечувати поліпшення якості життя громадян, стану навколишнього 

середовища та умов для розвитку підприємництва. 

На жаль, незважаючи на те, що стратегії розвитку міст у переважній 

кількості міст України існують, усі вони розроблені відповідно до різних 

методологічних підходів, мають різний горизонт планування, не орієнтовані 

на ЦСР, не містять загальних та зрозумілих у контексті ЦСР індикаторів, 

                                                      
353 Zapatrina І. Sustainable Development Goals for Developing Economies and Public-Private Partnership. 

European. Procurement & Public Private Partnership Law Review. 2016. № 1. Р. 39–45. 
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здебільшого декларативні та не передбачають механізмів їх реалізації, у тому 

числі за участю приватного сектора. Перша стратегія сталого розвитку міста, 

що була розроблена на базі підходів і принципів ЦСР, була затверджена 

містом Олександрія у вересні 2016 р. На жаль, далі цей процес майже не 

просувається. 

Стимулювання бізнесу до участі у досягненні ЦСР  

Бізнес може позитивно вплинути на досягнення ЦСР двома засобами: 

  шляхом упровадження принципів сталості й поваги до людини, 

навколишнього середовища та правопорядку у свою корпоративну поведінку 

та у практику діяльності компаній, що входять до його продуктового 

ланцюга;  

  шляхом активної участі у створенні (модернізації) 

інфраструктури, критичної для досягнення ЦСР.  

І перше, і друге потребує від бізнесу певних зусиль, зокрема витрат 

часу та фінансових коштів. Тож щоб активно включитися в цей процес, він 

має відчувати підтримку своєї діяльності з боку уряду та місцевої влади. 

Для впровадження нової корпоративної культури як всередині 

компанії, так і ззовні достатньо відчувати моральну підтримку з боку влади 

та визнання нею важливості заходів, що застосовуються бізнесом у цій сфері. 

Щоб інвестувати в інфраструктурний розвиток території, бізнес потребує 

більш суттєвої участі публічної влади. Зокрема, йому потрібно, щоб влада 

була готова брати на себе частину ризиків, на які бізнес впливати не може, та 

в певних випадках брати участь у співфінансуванні відповідних проєктів з 

використанням механізмів, які влаштовуватимуть бізнес. Це стосується як 

невеликих проєктів, що реалізуються за короткий термін часу, але 

потребують спільних зусиль, так і довгострокових та складних 

інфраструктурних проєктів, що реалізуються на умовах ДПП. 

Слід зауважити, що реалізація інфраструктурних проєктів у країнах, 

що розвиваються, та з перехідною економікою майже неможливе без 
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державної підтримки354. Здійснити модернізацію існуючих, а тим більше 

будівництво нових об’єктів у сфері життєзабезпечення винятково за рахунок 

плати споживачів в умовах низького платоспроможного попиту не 

вважається можливим. І особливо це стосується проєктів, що мають бути 

реалізованими в контексті ЦСР, та спрямовані на підвищення якості життя 

людей, передусім малозабезпечених, і поліпшення навколишнього 

середовища.  

Принципи, закладені у ЦСР, вимагають застосування принципово 

інших підходів для вибору пріоритетних для держави проєктів та визначення 

механізмів їх реалізації. Головним пріоритетом публічної влади має стати не 

економія бюджетних коштів у короткостроковій перспективі (рік чи два), а 

забезпечення доступності та якості послуг у сфері життєзабезпечення для 

населення й у першу чергу для бідного, яке не в змозі самостійно забезпечити 

себе певним мінімальним комфортом проживання без втручання в цей 

процес держави (забезпечення електро-, тепло-, водопостачання та 

водовідведення, можливості отримувати медичні та освітні послуги тощо). 

Це вимагає застосування методології оцінки ефективності проєктів, що 

пропонуються для реалізації, базуючись на їх соціальній спрямованості та з 

огляду на їх вплив на ЦСР. Якщо проєкт є дійсно важливим для суспільства 

та критичним для досягнення національних ЦСР, а реалізувати його без 

залучення приватного бізнесу не видається можливим, необхідно 

визначитися, за яких умов бізнес буде готовий взятися за його реалізацію.  

Важливим для приватного бізнесу є й публічні зобов’язання урядів 

щодо реформування, створення надійних інституцій, забезпечення 

верховенства закону та виконання своїх зобов’язань. У цьому випадку бізнес 

буде не лише готовим інвестувати в інфраструктуру, критичну для 

досягнення ЦСР, а й допоможе публічній владі у запровадженні кращих 

міжнародних стандартів у тій сфері правового регулювання, якої стосується 

впроваджуваний ним інфраструктурний проєкт. 

                                                      
354 У багатьох країнах, навіть якщо проєкти реалізуються у формі концесії. 
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Україні є що запозичити з міжнародного досвіду за всіма напрямами 

діяльності публічної влади, що мають стимулювати залучення бізнесу та 

суспільства до досягнення ЦСР. 

Фінансове забезпечення сталого просторового розвитку в Україні     

Для того щоб досягти запланованих Порядком денним – 2030 

результатів на національному та регіональному рівні, необхідно: 

  зосередити увагу бізнесу на реалізації інфраструктурних проєктів, які є 

критичними у контексті досягнення ЦСР;  

  вибудувати систему, яка визначатиме пріоритетність реалізації 

проєктів з огляду на їх важливість для досягнення ЦСР на 

національному чи місцевому рівнях.  

Фінансування проєктів створення (модернізації) інфраструктури 

зазвичай відбувається за рахунок державного або місцевого бюджету або за 

рахунок запозичень від міжнародних фінансових організацій. Водночас 

останнім часом для вирішення цього завдання дедалі частіше стали 

застосовуватися інші інноваційні фінансові механізми, зокрема на умовах 

державно-приватного партнерства. Розглянемо деякі з них. 

Механізм об’єднаної участі полягає в залученні до вирішення 

завдань, що постають у рамках ЦСР, бізнесу, влади та суспільства, за 

попереднього узгодження ролі у цьому процесі кожної зі сторін. Цей 

механізм може не лише об’єднати навколо вирішення важливих для 

суспільства завдань широкий спектр різних груп, а й дає змогу забезпечити 

програмний підхід до досягнення певної цілі, запропонувавши стратегію для 

масштабування проєктів шляхом їх об’єднання в єдину програму, реалізація 

якої забезпечить синергію для всіх проєктів, що увійдуть до її складу.    

Змішане фінансування є одним із потужних механізмів з розвитку 

критичної для досягнення ЦСР інфраструктури та використовується в різних 

формах, таких як:  

  державно-приватне партнерство;  
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  фінансування через фонди, надходження до яких забезпечується 

за рахунок державних і приватних внесків;  

  реалізація за попередньою домовленістю між публічною владою 

та приватним бізнесом окремих проєктів, які здійснюють вплив один на 

одного тощо. 

Змішане фінансування особливо затребуване у випадках 

неможливості відшкодування інвестицій у реалізацію проєктів у країнах, що 

розвиваються, або в тих, які перебувають у стані конфлікту, на комерційних 

засадах. Водночас для застосування змішаного фінансування необхідно мати 

відповідні правові та інституційні механізми. Зокрема, можливим є змішане 

фінансування й у інших, не формалізованих формах. Наприклад, 

фінансування державою (органом місцевої влади) суспільно значущого 

проєкту, результати якого можуть стати більш значущими для суспільства в 

разі залучення до його реалізації й інших ресурсів бізнесу та населення, 

наприклад на благодійних засадах. 

Важливими є можливості накопичувати кошти, необхідні для 

реалізації тих чи інших актуальних для території програм, у спеціально 

створюваних для цих цілей фондах, які фінансуються за рахунок різних 

джерел фінансування (наприклад, дорожній, екологічний фонд, фонд 

енергоефективності). Так, відповідно до консервативних оцінок, наразі 

щонайменше 25,4 млрд дол. США інвестовані у майже 74 фонди змішаного 

фінансування (blended finances), не враховуючи сотні індивідуальних 

проєктів, які отримали змішане фінансування355. 

Облігації впливу (Impact Bonds) є ще одним механізмом, який може 

бути ефективно використано для створення (модернізації) інфраструктури. 

Існують такі  облігації впливу, як:  

  облігації соціального впливу (Social Impact Bonds);  

  облігації впливу на розвиток (Development Impact Bonds).  

                                                      
355 A New Way of Doing Business: Partnering for Peace and Sustainable Development / International Peace 

Institute, SDG Fund, and CONCORDIA. September 2017. URL: https://www.ipinst.org/wp-

content/uploads/2017/09/IPI-Rpt-New-Way-of-Doing-Business.pdf 
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Сутність цього механізму полягає у встановленні для приватного 

інвестора премії за досягнення тих чи інших результатів, прямо не 

пов’язаних з його зобов’язаннями за проєктом. Як правило, облігації впливу 

застосовуються в рамках проєктів ДПП і передбачають додаткові виплати 

приватному партнеру з боку державного партнера у випадку, якщо в рамках 

реалізації проєкту ним досягнуто додатковий соціальний або екологічний 

ефект.  

Слід зазначити, що поки що ринок облігацій впливу є обмеженим у 

вартості. Відповідно до інформації ООН з промислового розвитку (далі — 

ЮНІДО), до цього часу в облігації соціального впливу було інвестовано 322 

млн дол. США. Перші облігації соціального впливу було запущено у Великій 

Британії для фінансування реабілітації колишніх ув’язнених та зменшення 

рецидивів. Найбільша операція з такими облігаціями була здійснена в 

Південній Кароліні, США (30 млн дол. США) з метою підтримки 

малозабезпечених матерів та їхніх дітей, а найбільша операція з облігаціями 

впливу на розвиток – у Вашингтоні, округ Колумбія, США (25 млн дол. 

США) для створення зеленої інфраструктури у сфері водопостачання та 

водовідведення356.   

Крім Великої Британії та США, облігації соціального впливу 

використовувалися ще у 19 країнах у 8 секторах. Вартість премій щодо таких 

облігацій стосовно одного проєкта зазвичай невелика, як правило, – до 5 млн 

дол. США, але серед них є й такі, що перевищують 30 млн дол. США357.    

Джерелом фінансування облігацій впливу є кошти донорських агенцій 

або кошти створених для цього цільових фондів. У контексті досягнення 

ЦСР джерелом фінансування таких облігацій можуть стати й кошти в рамках 

ОДР. Такі приклади вже існують. Наприклад, ПРООН у Сербії використовує 

кошти ОДР для реалізації проєкту, метою якого є боротьба з безробіттям 

серед молоді.   

                                                      
356 Financing Solutions for Sustainable Development / UNDP.  

URL: http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/social-development-impact-bonds.html 
357 Там само. 

http://www.undp.org/


291 

Слід зазначити, що розглянуті вище механізми, крім механізму 

спільної участі, на сьогодні в Україні не застосовуються. Змішане 

фінансування в рамках ДПП передбачено спеціальним законом у цій сфері358. 

Водночас до цього часу не врегульовані механізми його застосування, 

зокрема бюджетні. В Україні існує цілий ряд фондів, які могли би стати 

джерелом фінансування облігацій впливу або використовуватися в рамках 

механізму спільного фінансування, але порядок використання коштів цих 

фондів не передбачає їх цільове спрямування на реалізацію проєктів, що 

здійснюють вплив на досягнення національних індикаторів за ЦСР.   

Узгоджена реалізація публічною владою та бізнесом взаємопов’язаних 

проєктів у рамках єдиної програми, яка б передбачала формальне узгодження 

зобов’язань і відповідальності сторін, на сьогодні навіть не обговорюється. 

Те саме стосується й можливостей інкорпорації механізму облігацій впливу в 

проєкти ДПП. 

Державно-приватне партнерство та його роль у забезпечення 

сталого розвитку 

Важливим завданням у контексті досягнення ЦСР є розбудова 

інфраструктури, критичної для забезпечення належної якості життя людей, 

стану навколишнього середовища, процвітання та спокою в суспільстві. 

Країни, що розвиваються, та з перехідною економікою відчувають потребу в 

додаткових інвестиціях у критичну для ЦСР інфраструктуру на рівні 2,5 трлн 

дол. США щорічно359. Такі обсяги фінансових ресурсів навіть теоретично не 

можуть бути залучені за рахунок публічних бюджетів, особливо в таких 

країнах. З огляду на це існує нагальна потреба в залученні до розбудови 

сучасної інфраструктури приватного капіталу. 

Будівництво (модернізація) інфраструктури у сфері 

життєзабезпечення вимагає значних ресурсів, а отже, є для приватного 

                                                      
358 Закон України «Про державно-приватне партнерство». URL:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 
359 UNCTAD: Investing in Sustainable Development Goals Action Plan for Private Investments in SDGs – Special 

edition for the third international conference on Financing For development / UNCTAD/OSG/2015/3 United 

Nations Publication 
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інвестора ризикованою та може окупитися лише на довгостроковому 

горизонті. Реалізувати подібні проєкти на комерційних засадах без 

зобов’язань за ними з боку публічної влади не вбачається можливим – жоден 

бізнес не вкладатиме в такі проєкти серйозні кошти. У світі подібні проєкти 

реалізуються на умовах ДПП, яке задекларувало себе як ефективний 

механізм розвитку інфраструктури.  

Основні характеристики ДПП є співзвучними із ЦСР. Так, головною 

ознакою віднесення проєкту до ДПП є публічний інтерес. Після схвалення 

Порядку денного – 2030 розуміння публічного інтересу набуло глобального 

стандартизованого змісту. Тим самим було створено основу для розроблення 

національних (місцевих) стратегій сталого розвитку та визначення 

індикаторів їх успішності, які при структуруванні проєктів ДПП дадуть змогу 

«вимірювати» публічний інтерес у системі координат, встановленій ООН. На 

базі таких індикаторів визначатимуться й результативні показники, яких 

приватний партнер має досягти унаслідок реалізації проєкту.  

Орієнтація проєкту на конкретні результати, а не на обсяг вкладених 

інвестицій, є другою ознакою його належності до ДПП. Відповідно до 

міжнародних стандартів, відшкодування інвестицій приватного партнера має 

здійснюватися, зважаючи на досягнення ним обумовлених договором 

результативних показників. Тобто головним для приватного партнера є 

створення (модернізація) інфраструктурного об’єкта та здійснення його 

експлуатації з метою надання суспільно значущих послуг у належній 

кількості та якості. Встановлюючи вимоги до таких послуг, публічний 

партнер має захищати публічні інтереси у контексті ЦСР. 

Оскільки проєкти ДПП базуються на публічному інтересі, 

забезпечення якого належить до сфери відповідальності публічної влади, 

вони передбачають розподіл ризиків при реалізації проєкту між приватним і 

державним партнерами. Зокрема державний партнер має брати на себе 

політичні та деякі інші ризики за проєктами, зазвичай ті, на які приватний 

партнер не може впливати. Розподіл зазначених ризиків між партнерами та 
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механізми виконання стороною, що взяла на себе відповідальність за певний 

ризик, певних зобов’язань у разі виникнення цього ризику, мають бути 

зафіксовані в договорі, укладеному в рамках ДПП.   

Ще однією важливою характеристикою ДПП є об’єднання на засадах 

партнерства ресурсів публічної влади й приватного бізнесу для реалізації 

суспільно значущого проєкту. Останнє також співзвучне з принципами 

Порядку денного – 2030 та ЦСР 17 «Глобальне партнерство для сталого 

розвитку». 

Світовий досвід доводить, що ДПП у разі його коректного 

застосування є більш ефективним засобом реалізації інфраструктурних 

проєктів, аніж залучення приватного бізнесу в рамках державних закупівель. 

«ДПП спроможне виправити слабкість традиційної системи 

державних закупівель. Проєкти, що здійснюються в рамках системи 

державних закупівель, часто перевищують бюджет (майже на суму до 60% 

від загальної вартості бюджету), як правило, не виконуються вчасно та 

базуються на принципі "зробити та забути"»360. У разі застосування ДПП 

забезпечується ефективність приватного сектора, своєчасне виконання 

проєктів у рамках запланованого бюджету, ефективніше використання 

державних бюджетів, а також сприяння більш ефективному управлінню та 

довгостроковим операційним і технічним підходам у державній 

інфраструктурі та наданні послуг.    

Механізм ДПП активно застосовується у світі для реалізації 

інфраструктурних проєктів як у розвинених країнах світу, так і в тих, що 

розвиваються. Залежно від способу оплати послуг, що надаються в рамках 

таких проєктів, ДПП поділяються на дві групи:  

  концесійні договори («споживач платить» – «user pays»);  

                                                      
360 Economic Commission for Europe Committee on Innovation, Competitiveness and Public-Private Partnerships 

Working Party on Public-Private Partnerships First session Geneva, 21–22 November 2017. Item 3 of the 

provisional agenda. Draft Guiding Principles on People-First Public-Private Partnerships for the United Nations 

Sustainable Development Goals. ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.1 
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  партнерські контракти, або «контракти життєвого циклу» 

(«публічний партнер платить» – «government pays»)361. 

Перші передбачають компенсацію інвестицій, внесених приватним 

партнером, переважно за рахунок плати споживачів послуг, які 

надаватимуться приватним партнером із використанням створеного 

(модернізованого) ним інфраструктурного об’єкта (повністю або переважно).  

У партнерських контрактах приватний партнер відшкодовує понесені ним 

витрати на реалізацію проєкту за рахунок платежів від публічного партнера 

(держави або муніципалітету), у формі «плати за доступність 

інфраструктурного об’єкта» (availability payment). У цьому випадку 

компенсація інвестицій приватного партнера залежить винятково від 

виконання ним своїх зобов’язань за договором, укладеним у рамках ДПП 

(доступність та якість послуг тощо), та не співвідноситься з 

платоспроможним попитом на відповідному ринку.   

Перша модель для приватного партнера є більш ризикованою, 

особливо в країнах, що розвиваються, та з перехідною економікою, де 

платоспроможний попит населення низький. З огляду на це таку модель 

переважно застосовують у розвинених країнах світу для реалізації 

комерційно привабливих проєктів. Друга модель є привабливішою для 

приватного партнера (безумовно за умов наявності фінансових механізмів 

забезпечення «плати за доступність»). У цій моделі ризики затребуваності 

створеного (модернізованого) об’єкта та відсутності платоспроможного 

попиту на послуги, що надаються з його використанням, залишаються за 

публічним партнером (державою або муніципалітетом). Він, у свою чергу, 

здійснює ці платежі або за рахунок плати споживачів відповідних послуг, або 

за рахунок свого бюджету (фактично використовуючи для цього додаткові 

податкові та неподаткові надходження, які прямо або опосередковано 

виникають унаслідок реалізації проєкту). Подібні моделі широко 

                                                      
361 Public-Private Partnership Reference Guide. Version 2 – International Bank for Reconstruction and 

Development / World Bank, Asian Development Bank, and Inter-American Development Bank. 2014. 231 р.  
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використовуються у Великій Британії, Австралії, Бразилії, Канаді, Японії, 

Республіці Корея, Мексиці та Південній Африці362. 

Дотепер країни, що розвиваються, та з перехідною економікою 

переважно реалізовували проєкти ДПП щодо інфраструктури 

життєзабезпечення, у сфері електро-, водопостачання та водовідведення, а в 

країнах із холодним кліматом – й у сфері теплопостачання, а також проєкти 

щодо модернізації транспортної інфраструктури. Усі ці проєкти 

здійснювалися переважно у формі концесій363. Проєкти, пов’язані із 

соціальною інфраструктурою, у цих країнах залишалися поза увагою 

публічної влади. Вони вважалися неокупними для бізнесу та не на часі.  

Економічно розвинені країни реалізовували на базі ДПП, переважно у 

концесійній формі, як великі й амбіційні транспортні проєкти, так і проєкти у 

сфері соціальної інфраструктури.   

У контексті Порядку денного – 2030 ситуація кардинально змінилася. 

Переважна кількість ЦСР орієнтована на людину та забезпечення високої 

якості її життя. До 2030 року всі – а не лише економічно розвинені – країни 

повинні будуть звернути увагу не лише на інфраструктуру 

життєзабезпечення, а й на об’єкти у сфері охорони здоров’я, освіти, культури 

та спорту. Пріоритети змінюються. Відповідно мають трансформуватися і 

підходи до пріоритезації проектів та до їх структурування.    

Реалізовувати проєкти з модернізації соціальної інфраструктури в 

країнах, що розвиваються, базуючись на концесійній моделі, ще довго не 

буде можливим. Отже, пріоритетними для використання в цих країнах 

стають моделі ДПП, засновані на платі за доступність. Вони є більш 

складними для застосування та менш зрозумілими для публічної влади, ніж 

концесійні. Досвід їх використання є обмеженим порівняно з концесійними 

моделями. У країнах, що розвиваються, та з перехідною економікою він 

                                                      
362 Farquharson Edward, Torres de Mastle Clemencia and Yescombe E.R. with Encinas Javier. How to Engage the 

Private Sector in Public-Private Partnerships in Emerging Markets / The International Bank for Reconstruction 

and Development; The World Bank. 2011. URL: https://ppiaf.org/documents/16/download 
363 Як правило, із використанням державної підтримки. 



296 

практично відсутній. Крім того, застосування таких моделей ставить високі 

вимоги до інституційного середовища у сфері ДПП, зокрема до кваліфікації 

публічної влади з питань стратегічного планування, бюджетного 

регулювання та ДПП. Водночас застосуванню цієї моделі має бути надано 

найвищий пріоритет з огляду на її можливості вирішувати завдання, 

передбачені ЦСР.    

Також слід зазначити, що до сьогодні в більшості країн світу модель 

ДПП використовувалася як механізм реалізації окремих проєктів, 

спрямованих на вирішення точкових проблем у секторах економіки, більше 

готових для залучення приватного бізнесу й комерційно привабливих. Дуже 

рідко ця модель застосовувалася як частина всеосяжного, добре продуманого 

національного інфраструктурного плану. Водночас завдання, поставлені в 

рамках ЦСР, мають комплексний характер. Отже, досягти запланованих 

Порядком денним – 2030 результатів можливо лише за умов, якщо до 

реалізації проєктів інфраструктурного розвитку буде застосовано 

програмний підхід. Усі проєкти, які для досягнення ЦСР є пріоритетними, 

незалежно від механізму їх реалізації (державні капітальні інвестиції або 

ДПП) мають стати частиною загального плану трансформаційної 

інфраструктурної політики. Зазначене сприятиме вирішенню проблем 

планети, викоріненню бідності та боротьбі із зміною клімату364. Перехід від 

проєктного до програмного підходу набирає у світі обертів й, безумовно, має 

бути впроваджений в Україні. 

Ще одним трендом у розвитку ДПП після затвердження ЦСР стала 

трансформація традиційної моделі ДПП до моделі, сумісної із ЦСР, яка 

отримала назву «ДПП на благо людей» (People-First PPPs). «Цей новий 

різновид ДПП позиціонується як механізм досягнення сталого економічного 

та соціального розвитку через програми ДПП з акцентом на його функції 

                                                      
364 Economic Commission for Europe Committee on Innovation, Competitiveness and Public-Private Partnerships 

Working Party on Public-Private Partnerships First session Geneva, 21–22 November 2017. Item 3 of the 

provisional agenda. Draft Guiding Principles on People-First Public-Private Partnerships for the United Nations 

Sustainable Development Goals. ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.1 



297 

щодо сприяння соціальній рівності та сталому розвитку. Аналогічно 

моделям ДПП першого та другого покоління, ДПП третього покоління 

також має своє значення. ДПП — це не просто інструмент державних 

закупівель публічних послуг або сприяння регіональному економічному 

розвитку. Тут акцент робиться на кінцевій меті розвитку, яка полягає в 

задоволенні потреб людей. Пріоритет людей підносить принципи роботи та 

цілі моделі ДПП на новий рівень»365. Особливість цієї моделі полягає в її 

орієнтації на ширше коло критеріїв – тих, які створюють «цінність для 

людей», а не просто базуються на вартості грошей. У свою чергу, «цінність 

для людей» передбачає підвищення якості життя громад, особливо тих, які 

борються з бідністю, наприклад шляхом створення стабільних робочих місць. 

Отже, проєкти, що реалізуються з використанням моделі «ДПП на благо 

людей», мають вирішувати критичні проблеми, що стоять перед людством.   

Робоче визначення «ДПП на благо людей» сформульоване ЄЕК ООН 

як «довгострокові договірні відносини, де приватний сектор бере на себе 

певні ризики й надає допомогу уряду з іншими партнерами в розробці, 

створенні, обслуговуванні (експлуатації) об'єктів інфраструктури, які 

підтримують і узгоджуються зі стійким розвитком та людьми»366. 

На сьогодні правове регулювання ДПП в Україні загалом відповідає 

кращим світовим практикам. Встановлено єдину прозору та зрозумілу 

процедуру ініціювання проєктів на умовах ДПП. Проєкти можуть 

ініціюватися як публічною владою (центральними органами виконавчої 

влади або ОМС), так і потенційними приватними партнерами. Умови 

ініціювання проєкту приватним партнером є привабливими для бізнесу з 

огляду на таке: 
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  законодавством чітко визначено вимоги до підготовки 

пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства (склад 

документа та питання, які мають бути в ньому висвітлено); 

  термін розгляду такої пропозиції та схвалення відповідного 

рішення для об’єктів державної власності обмежений трьома місяцями з 

моменту її надходження до майбутнього державного партнера. Для об’єктів 

комунальної власності цей термін також залежить від часу проведення сесій 

міських рад (відповідно до Закону, рішення має буде затверджено на 

найближчій сесії міськради); 

  законодавством чітко визначено підстави, на яких пропозиція 

про здійснення ДПП може бути відхилена: негативні соціально-економічні 

та/або екологічні результати, до яких може призвести реалізація проєкту; 

наявність ризиків державного партнера, які можуть виникнути у зв’язку з 

реалізацією проєкту на умовах ДПП та призвести до негативних фіскальних 

наслідків, із зазначенням прямих і непрямих зобов’язань, які покладаються 

на державного партнера за договором, укладеним у рамках ДПП; порушення 

передбачених законодавством прав та обов’язків державного або приватного 

партнера в запропонованій формі здійснення ДПП; наявність іншого 

альтернативного механізму реалізації проєкту, який є більш ефективним, ніж 

залучення приватного партнера; невідповідність відомостей, наведених у 

пропозиції, нормам законодавства (якщо така невідповідність суттєво 

впливає на організаційно-правовий механізм, запропонований для реалізації 

проєкту на умовах державно-приватного партнерства); 

  потенційний приватний партнер – ініціатор пропозиції – в разі 

схвалення рішення щодо доцільності здійснення ДПП стосовно 

запропонованого ним проєкту бере участь у конкурсі з вибору приватного 

партнера на загальних засадах. Водночас, якщо за результатами конкурсних 

торгів він програє, то ініціатор подання пропозиції може укласти договір 

ДПП на умовах кращої конкурсної пропозиції або переможець відповідно до 

договору, укладеного в рамках ДПП, має відшкодувати йому витрати на 
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підготовку пропозиції про здійснення ДПП відповідно до наданих ним 

підтверджувальних документів на такі витрати, але не більше, ніж 2,5% від 

загальної вартості проєкту, який планується реалізовувати в рамках ДПП. 

Законом передбачена можливість надання державної підтримки 

здійснення ДПП, зокрема у таких формах, як: 

  надання державних гарантій, гарантій Автономної Республіки 

Крим та місцевого самоврядування; 

  фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих 

бюджетів та інших джерел згідно із загальнодержавними та місцевими 

програмами; 

  виплати приватному партнеру інших платежів, передбачених 

договором, укладеним у рамках ДПП, зокрема плати за готовність 

(доступність) об’єкта ДПП до експлуатації (використання) тощо;  

  придбання державним партнером певного обсягу товарів (робіт, 

послуг), що виробляються (виконуються, надаються) приватним партнером 

за договором, укладеним у рамках ДПП;  

  постачання приватному партнеру товарів (робіт, послуг), 

необхідних для здійснення ДПП; 

  будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, технічного переоснащення) державними, 

комунальними підприємствами, установами, організаціями та/або 

господарськими товариствами, 100% акцій (часток) яких належить державі, 

Автономній Республіці Крим чи територіальній громаді, об’єктів суміжної 

інфраструктури (залізничних, автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів 

тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), що 

не є об’єктами ДПП, але необхідні для виконання договору, укладеного в 

рамках ДПП. 

Рішення про надання державної підтримки здійснення ДПП для 

об’єктів державної власності схвалюється Кабінетом Міністрів України чи 

уповноваженим ним органом виконавчої влади, для об’єктів комунальної 



300 

власності – органами місцевого самоврядування. Водночас механізми 

надання державної підтримки здійснення ДПП на сьогодні недостатньо 

відпрацьовані та поки що мають встановлюватися для кожного проєкту 

окремо. Водночас наявність можливості їх застосування є сприятливим для 

структурування «ДПП на благо людей» для створення (модернізації) 

інфраструктури, критичної для досягнення ЦСР, у тому числі за ініціативою 

приватного бізнесу. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що законодавство у сфері ДПП в 

Україні загалом відповідає сучасним трендам та кращим міжнародним 

практикам у цій сфері, адже: 

  дає змогу реалізовувати проєкти створення (модернізації) 

критичної для досягнення ЦСР інфраструктури та може бути застосованим 

для інтегрування нової генерації ДПП на благо людей; 

  містить чітку та прозору процедуру розгляду та оцінювання 

проєктів, які планується реалізувати на умовах ДПП, у тому числі 

ініційованих приватним бізнесом; 

  передбачає цілий ряд форм державної підтримки здійснення 

ДПП, які можуть стати основою для застосування в Україні таких 

інноваційних механізмів, як спільне фінансування, облігації соціального 

впливу та впливу на розвиток; 

  дає можливість застосовувати стимулюючі заходи для залучення 

приватного бізнесу до реалізації проєктів, що спрямовані на досягнення 

національних індикаторів ЦСР.   

Водночас проблемними залишаються питання: 

  низької інституційної спроможності публічної влади щодо 

сталого розвитку та ДПП (ініційовані приватним бізнесом проєкти 

розглядаються з порушенням передбачених законодавством строків, 

результативні показники проєктів не співвідносяться з індикаторами, 

визначеними державними (місцевими) стратегічними документами та 
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індикаторами, встановленими Національною доповіддю «Цілі сталого 

розвитку: Україна» тощо); 

  на низькому рівні перебуває система планування розвитку 

галузей, міст і держави загалом. У країні не існує ані національного, ані 

місцевих інфраструктурних планів, що унеможливлює застосування 

програмного підходу до розвитку інфраструктури, зокрема такої, яка є 

критичною для досягнення ЦСР. 

Низькою є інституційна спроможність і центральних органів 

виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування. Зокрема, у місцевих 

виконавчих органах зазвичай не існує спеціальних інституційних одиниць, 

що опікуються питаннями ДПП; кваліфікаційна підготовка працівників 

ОМС, відповідальних за стратегічне планування розвитку територій, з цих 

питань є недостатньою. Водночас саме ОМС можуть відігравати важливу 

роль у досягненні ЦСР, особливо це стосується завдань щодо створення 

(модернізації) інфраструктури у сфері водопостачання та водовідведення, 

теплопостачання, поводження з побутовими відходами, доріг місцевого 

значення та міського громадського транспорту, муніципальних закладів 

освіти та охорони здоров’я, об’єктів туристичної інфраструктури. Усі ці 

об’єкти перебувають у комунальній власності. Отже, залучення бізнесу до 

створення (модернізації) цієї інфраструктури повністю залежить від 

інституційної спроможності органів місцевої влади з цих питань. 

В умовах кризи, що розпочалася в Україні, у тому числі внаслідок 

пандемії, потреба у реалізації проєктів із створення нової та модернізації 

існуючої інфраструктури в сфері життєзабезпечення суттєво зросла. 

Зазначене обумовлено як поганим технічним станом більшості 

інфраструктурних об’єктів (автомобільних доріг, мостів, систем електро-, 

тепло-, водопостачання та водовідведення, систем залізничного сполучення 

тощо), так і відсутністю окремої інфраструктури взагалі (наприклад, 

сучасних підприємств з перероблення побутових та інших відходів, доріг у 

сільській місцевості). Започаткування цих інфраструктурних проєктів є 
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важливим також з огляду на необхідність створення нових робочих місць – 

як для тих, хто втратив роботу внаслідок кризи, так і для великої кількості 

заробітчан, що повернулися в Україну. Зважаючи на зазначене, при схваленні 

нової редакції Державного бюджету на 2020 рік були збережені майже всі 

видатки капітального характеру. Основний акцент у розвитку 

інфраструктури у цьому році було вирішено зробити на так званій програмі 

«Велике будівництво», якою передбачено ремонт та будівництво доріг і 

мостів. В основному ця програма фінансувалася за рахунок коштів 

державного дорожнього фонду, надходження до якого мають становити  

понад 70 млрд грн. Кошти цього фонду планувлося спрямувати на: 

  ремонт, реконструкцію та експлуатацію доріг державного значення - 

38 млрд грн; 

  ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення – 22,2 млрд грн; 

  безпеку дорожнього руху – понад 3,1 млрд грн; 

  будівництво та реконструкцію мостів – 500 млн грн. 

Крім того, для будівництва доріг Державним агентством 

автомобільних доріг України (далі – Укравтодор) було додатково залучено 

близько 19 млрд грн під державні гарантії. Державним бюджетом також було 

передбачено 100 млн грн на проєктування та початок будівництва аеродрому 

міжнародного аеропорту «Дніпро» та 4,9  млрд грн для інвестування у 

місцеві проєкти через Державний фонд регіонального розвитку. Додатково 

для розвитку інфраструктури у 2020 р. Україна могла використати 

орієнтовно 22,6 млрд грн в рамках кредитних програм міжнародних 

фінансових організацій (далі – МФО).   

 За умов ефективного використання наявного фінансового ресурсу 

задля розвитку інфраструктури можна розраховувати на певне пом’якшення 

кризових явищ в економіці України, у тому числі за рахунок створення нових 

робочих місць. Уже сьогодні Укравтодор оголосив про необхідність залучити 

для будівництва доріг орієнтовно 150 тис. осіб, що є позитивним сигналом. 



303 

Проте, незважаючи на наявність сприятливого правового 

регулювання, Україна майже не використовує потенціал ДПП для розбудови 

інфраструктури. За останні три роки на державному рівні було ініційовано 

підготовку лише двох концесійних проєктів в сфері розвитку портової 

інфраструктури (Херсонського морського торговельного порту (ХМТП) та 

морського торговельного порту «Ольвія»). Переможцями концесійних 

конкурсів, проведених у січні 2020 р., запропоновані інвестиції у обсязі 

орієнтовно 299 млн грн для модернізації ХМТП й орієнтовно 18 млн грн – 

пайовий внесок на розвиток міста Херсон, а також 3,4 млрд грн  – на порт 

«Ольвія» й орієнтовно 80 млн  грн – пайовий внесок на розвиток міста 

Миколаїв. Тобто загальна сума інвестицій за цими двома проєктами склала 

близько 3,7 млрд грн. При цьому останнім часом в Україні було підготовлено 

й цілий ряд пропозицій щодо здійснення ДПП за ініціативою приватного 

бізнесу, так званих «незапрошених пропозицій» (unsolicited proposals). За 

інформацією, наведеною на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України (далі – Мінекономіки), приватним 

бізнесом щодо об’єктів державної власності було ініційовано п’ять проєктів: 

один проєкт щодо модернізації морських торговельних портів Херсон та 

Скадовськ (отримав негативний висновок Мінінфраструктури), три проєкти 

щодо модернізації (будівництва) інфраструктурних об’єктів у міжнародному 

аеропорту «Бориспіль» (один щодо реконструкції існуючого та будівництва 

нового вантажного терміналу, два – щодо модернізації системи 

паливозаправки) та один проєкт «Енергетичний міст: Україна – ЄС». Загалом 

чотири проєкти, ініційовані приватним бізнесом, які отримали позитивні 

висновки за результатами аналізу ефективності здійснення ДПП, могли би 

забезпечити інвестиції в аеропортову та енергетичну інфраструктуру на рівні  

8,8 млрд грн (лише в рамках проєкту «Енергетичний міст: Україна – ЄС» 

планується внесення 7,2 млрд грн). Водночас усі проекти, ініційовані 

приватним бізнесом, розглядаються вкрай повільно. Так, наприклад, 

переможець конкурсу на реалізацію проєкту «Енергетичний міст: Україна – 
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ЄС» був визначений на початку серпня 2019 р., але його переговори щодо 

укладення договору з Мінекоенерго не розпочалися й досі. Між тим 

зазначеним проєктом запропоновано приєднання енергосистеми України до 

енергосистеми ЄС. Поряд з іншим, в рамках цього проєкту приватний 

партнер пропонує взяти на себе зобов’язання забезпечувати продаж 

електроенергії, що виробляється енергоблоком № 2 Хмельницької АЕС, до 

країн ЄС. Сьогодні, коли внаслідок кризи й скорочення енергоспоживання 

Україна вимушена зупиняти атомні енергоблоки, цей проєкт був би дуже 

важливим для забезпечення попиту на електроенергію, що виробляється 

атомними електростанціями, та, відповідно, позитивно би вплинув на 

фінансово-економічний стан ДП «НАЕК «Енергоатом»». На жаль, цього не 

відбулося. З іншими трьома ініційованими бізнесом проєктами, позитивні 

висновки щодо реалізації яких були схвалені на початку 2019 р., взагалі 

нічого не відбувається. Такий стан справ з розглядом ініціатив приватного 

бізнесу не лише  позбавляє Україну значного інвестиційного ресурсу (тільки 

за вже підтриманими в установленому порядку проєктами – близько 12% від 

загального обсягу капітальних видатків, передбачених у Державному 

бюджеті України на 2020 рік), а й формує негативний імідж нашої країни 

серед потенційних інвесторів.  Адже зі світового досвіду відомо, що яким би 

сприятливим та зручним не було би законодавство у сфері ДПП, без 

успішних прикладів його застосування приватний бізнес ставитиметься до 

інвестування в інфраструктуру дуже стримано. 

Досвід інших країн засвідчує, що ДПП може стати потужним 

джерелом фінансування інфраструктури, у рази збільшуючи наявний 

потенціал окремих країн щодо капітального інвестування. ДПП вже визнано 

ООН як важливий інструмент досягнення Цілей сталого розвитку через 

створення (модернізацію) критичної інфраструктури, особливо  в країнах з 

низьким рівнем економічного розвитку. В умовах кризи та скорочення 

можливостей державного інвестування роль державно-приватного 

партнерства підвищується. Водночас під впливом кризи спостерігається 
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перегляд підходів до структурування проєктів ДПП та відбувається зміна 

акцентів у здійсненні заходів щодо надання сприяння бізнесу, який має намір 

інвестувати у суспільно-значиму інфраструктуру.  

По-перше, змінилося ставлення до пропозицій щодо здійснення ДПП, 

ініційованих приватним бізнесом. Якщо раніше багато країн ставилося до 

них досить прохолодно і навіть запроваджувало у цій сфері обмежувальні 

заходи, сьогодні такі пропозиції привертають до себе значну увагу. Особливо 

це стосується країн, які не спроможні самостійно структурувати проєкти 

ДПП, які були би цікаві бізнесу, у тому числі внаслідок недостатньої 

інституційної спроможності публічної влади.  

Позитивною рисою незапрошених пропозицій є та, що у цьому 

випадку публічна влада впевнена, що в разі прийнятності поданої пропозиції, 

з огляду на публічний інтерес, проєкт відбудеться, оскільки він цікавий 

бізнесу. Водночас, перед тим, як схвалити пропозицію про здійснення ДПП, 

ініційовану приватним бізнесом, держава має пересвідчитись, що 

запропонований в ній проєкт відповідає державним пріоритетам, є корисним 

для суспільства та не створює фіскальних ризиків для держави. Для того щоб 

незапрошені пропозиції відповідали цим вимогам, бізнес має розуміти 

довгострокові державні пріоритети, у тому числі щодо розвитку 

інфраструктури; критерії, які застосовуватимуться при залученні приватного 

бізнесу, а також умови надання державної підтримки для реалізації проєктів, 

що віднесені до пріоритетних. Зазначене можливе за умов запровадження 

системного підходу до розвитку інфраструктури, зокрема шляхом 

розроблення та затвердження інфраструктурних планів та програм.  

Світовий досвід доводить, що наявність таких планів є передумовою 

ефективного використання державних капітальних видатків та сприяє 

залученню приватного бізнесу у критичну для розвитку країни 

інфраструктуру. Ознайомлення бізнесу з державними (галузевими, міськими) 

інфраструктурними планами дає йому змогу не лише зрозуміти державні 

пріоритети на довгострокову перспективу, а й визначитися з майбутнім 
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попитом на суспільно значимі послуги, що надаватимуться з використанням 

інфраструктурних об’єктів, які можуть бути створені із застосуванням 

механізму ДПП. На жаль, Україна не лише не має таких інфраструктурних 

планів та програм, а й навіть не обговорює можливості їх розроблення. Все 

це знижує ефективність використання капітальних видатків в частині їх 

планування, а також звужує потенціал використання приватних інвестицій 

для інфраструктурного розвитку. 

По-друге, криза змінила ставлення держави та суспільства до вибору 

пріоритетних інфраструктурних проєктів, які фінансуються за участі держави 

або під державні зобов’язання. Якщо раніше у країнах економік, що 

розвиваються, основна увага приділялася розвитку економічної 

інфраструктури (будівництву доріг, мостів, систем енерго-, тепло-, 

водозабезпечення тощо), то сьогодні все більше й більше уваги приділяється 

розвитку соціальної інфраструктури, наявність якої у деяких випадках 

виявляється для суспільства набагато важливішою за економічну. Зокрема, 

пандемія продемонструвала непідготовленість світу до широкого 

розповсюдження інфекційних захворювань як в частині наявності необхідної 

медичної інфраструктури, так і підготовлених лікарів-інфекціоністів. Однією 

з основних причин такого стану справ є те, що останніми десятиріччями 

розвиток системи охорони здоров’я переважно здійснювався на засадах 

комерціалізації медичних послуг. Спостерігалася тенденція збільшення 

приватних медичних закладів для надання послуг, на які існує високий 

платоспроможний попит. Державні та муніципальні клініки переводилася на 

систему фінансування, що діє за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Ані 

перший, ані другий підхід у сфері профілактики та готовності до лікування 

інфекційних захворювань не спрацьовує. Перехід системи охорони здоров’я 

на комерційну основу позбавляє інфекційні лікарні та лікарів-інфекціоністів 

фінансової основи для виживання. Внаслідок впровадження такої політики 

світ виявився не готовим до викликів, з якими він зіткнувся внаслідок 

пандемії. 
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Відповідальна держава має турбуватися про наявність інфекційних 

лікарень, лабораторій та відповідних фахівців незалежно від  

епідеміологічної ситуації в країні. Не менш важливо розвивати 

інфраструктуру протидії іншим надзвичайним ситуаціям, які час від часу 

виникають у різних країнах світу. До створення подібної інфраструктури на 

умовах ДПП може бути залучено приватний бізнес, але лише у разі, якщо 

держава забезпечить відшкодування його інвестицій за рахунок так званої 

плати за доступність (плати за експлуатаційну готовність).  

Моделі, що базуються на платі за доступність, широко застосовуються 

в світі. Можливим є їх застосування і в нашій країні. Водночас, публічна 

влада України проявляє зацікавленість лише щодо концесійних проєктів, 

тобто тих, які є комерційно привабливими для бізнесу. За останні роки за 

ініціативою публічної влади було структуровано лише два концесійні 

проєкти у морських торговельних портах. Створення або модернізація інших 

суспільно значимих об’єктів, інвестиції приватного бізнесу в які не можна 

окупити виключно за рахунок плати споживачів, навіть не розглядається. 

Головним чином це пов’язано з тим, що публічна влада нашої країни не 

готова залучати приватний бізнес для реалізації проєктів, які потребують 

участі держави у формі державної підтримки здійснення ДПП. 

Нарешті світовий досвід демонструє, що державна підтримка 

здійснення ДПП у країнах з низьким рівнем економічного розвитку є 

необхідною умовою залучення приватних інвестицій у суспільно значимі 

проєкти з розбудови як економічної, так і соціальної інфраструктури. 

Зазначене обумовлено тим, що найбільш затребувані суспільством послуги в 

сфері життєзабезпечення у таких країнах, як правило, не мають 

платоспроможного попиту. Відповідно приватний бізнес  не зможе окупити 

внесені в такий проєкт інвестиції без підтримки з боку держави.  Водночас 

механізми реалізації зазначених форм державної підтримки законодавством 

поки що не передбачені; досвіду їх застосування для практичних проєктів 

немає. Зазначене свідчить про актуальність розроблення таких механізмів у 
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рамках чинного бюджетного регулювання. В умовах економічної кризи 

важливість вирішення цього завдання зростає. 

Зауважимо, що розроблення та впровадження механізмів державної 

підтримки здійснення ДПП має супроводжуватися аналізом фіскальних 

ризиків проєктів, які передбачають використання  підтримки за рахунок 

коштів державного бюджету. На етапі структурування проєкту на умовах 

ДПП, всі ризики, які планується покласти на державного партнера, мають 

бути ретельно проаналізовані, насамперед щодо їх впливу на фіскальну 

стійкість. Відповідно, у договорі, укладеному в рамках ДПП, має бути 

передбачено проведення моніторингу його виконання та заходи, які мають 

здійснюватися партнерами для попередження фіскальних ризиків або їх 

пом’якшення, якщо вважається неможливим уникнути їх матеріалізації. 

Зазначене свідчить про актуальність підвищення інституційної спроможності 

органів публічної влади з питань виявлення фіскальних ризиків у проєктах 

ДПП – як прямих, так і опосередкованих (так званих «contingent liabilities»), 

та їх моніторингу протягом дії договору ДПП. 

Поряд з іншим криза продемонструвала важливість професійного 

підходу до структурування проєктів ДПП та оформлення договірних 

відносин між державним та приватним партнерами. Ті проєкти, в яких 

ризики були ретельно проаналізовані та розподілені між  партнерами, 

зважаючи на їх можливості управляти ними, в умовах пандемії виявилися 

сталими. Головним чином це було обумовлено тим, що договорами про їх 

виконання були передбачені заходи, що мають бути здійснені сторонами в 

разі настання кризових явищ. Навпаки, погано підготовлені проєкти 

зіткнулися зі значними проблемами щодо їх реалізації як для публічної 

влади, так і для приватного бізнесу, а у деяких випадках сторони договорів 

ДПП навіть понесли збитки.  
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РОЗДІЛ 9. ЕНДОГЕНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

У КОНТЕКСТІ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКТИВНИХ ВИТРАТ 

БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 

Роль фіскального простору в економічному зростанні України 

Поняття «фіскальний простір» в економічній теорії та практиці наразі 

не унормоване. 

Найчастіше фіскальний простір визначають як можливості бюджету, 

що дозволяють уряду виділяти ресурси на певні цілі, не порушуючи стійкості 

бюджету367, або як можливості, що дозволяють уряду проводити більш 

м’яку бюджетно-податкову політику (збільшувати видатки бюджету чи 

зменшувати податки), не ставлячи під загрозу доступ до фінансових ринків 

та боргову стійкість держави368. 

Міжнародний валютний фонд оцінює рівень фіскального простору як 

обмежений, прийнятний та значний – залежно від міри, в якій уряд може 

пом’якшувати бюджетно-податкову політику369. Числові порогові значення 

при цьому не встановлюються.  

Якщо уряд не має можливостей пом’якшувати бюджетно-податкову 

політику, то фіскальний простір уважається обмеженим. Якщо такі 

можливості є, але в певних межах, обумовлених умовами доступу до 

фінансових ринків та ризиками бюджетній стійкості, то уряд має прийнятний 

рівень фіскального простору. Якщо для проведення більш м’якої бюджетно-

податкової політики немає суттєвих обмежень щодо доступу до фінансових 

ринків та бюджетної стійкості, то рівень фіскального простору є значним. 

                                                      
367Англ. – the availability of budgetary room that allows a government to provide resources for a desired purpose 

without any prejudice to the sustainability of a government’s financial position: Heller P. Understanding Fiscal 

Space. IMF Policy Discussion Paper. 2005. № 4. Р. 3. URL: https:// www.imf.org/en/Publications/IMF-Policy-

Discussion-Papers/Issues/2016/12/31/Understanding-Fiscal-Space-18065. 
368 Assessing Fiscal Policy: An Initial Consistent Set of Considerations / International Monetary Fund. Washington 

(D.C.), 2016. P. 6. URL: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/01/13/pp5080-Assessing-

Fiscal-Space-An-Initial-Consistent-Set-of-Considerations; Assessing Fiscal Policy: An Update and Stocktaking / 

International Monetary Fund. Washington (D.C.), 2018. P. 1, 9. URL: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-

Papers/Issues/2018/06/15/pp041118assessing-fiscal-space 
369 Assessing Fiscal Policy: An Update and Stocktaking / International Monetary Fund. Washington (D.C.), 2018. 

P. 10–11. URL: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/15/pp041118assessing-fiscal-

space 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/01/13/pp5080-Assessing-Fiscal-Space-An-Initial-Consistent-Set-of-Considerations
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/01/13/pp5080-Assessing-Fiscal-Space-An-Initial-Consistent-Set-of-Considerations
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/15/pp041118assessing-fiscal-space
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/15/pp041118assessing-fiscal-space
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/15/pp041118assessing-fiscal-space
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/15/pp041118assessing-fiscal-space
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Рівень фіскального простору (обмежений, прийнятний та значний) – 

це експертна оцінка персоналу Міжнародного валютного фонду. Він 

визначається на основі аналізу сукупності показників, які характеризують 

стан економіки, умови доступу до фінансових ринків, рівень та траєкторію 

розвитку державного боргу, бюджетну стійкість тощо370. 

Наявність фіскального простору не означає, що уряд скористається 

можливістю пом’якшити бюджетно-податкову політику. 

В умовах економічного спаду показник фіскального простору 

інформує про те, які можливості уряд має для бюджетної підтримки 

економіки, а в умовах економічного піднесення – скільки бюджетних коштів 

може бути виведено в резерви371. 

У цьому дослідженні розглядаємо два рівні фіскального простору – 

відсутній та наявний. Під відсутнім фіскальним простором розуміється 

обмежений фіскальний простір у трактуванні Міжнародного валютного 

фонду, а під наявним – прийнятний та значний. 

Як показник фіскального простору центрального уряду України 

пропонуємо використовувати адаптований індикатор середньострокової 

бюджетної стійкості
аS1 ,372 а як показник, що свідчить, чи скористався 

центральний уряд України можливістю пом’якшити бюджетно-податкову 

політику для стимулювання економічного розвитку України, чи ні, – 

первинне сальдо Державного бюджету України. 

Адаптований індикатор середньострокової бюджетної стійкості 

аS1  показує, яким має бути коригування скоригованого первинного сальдо 

Державного бюджету України373 в ході виконання Державного бюджету 

                                                      
370 Assessing Fiscal Policy: An Update and Stocktaking / International Monetary Fund. Washington (D.C.), 2018. 

P. 11. URL: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/15/pp041118assessing-fiscal-space 
371 Там само. 
372Твердохлібова Д.В. Особливості побудови індикаторів бюджетної стійкості в Україні. Економіка і 

прогнозування. 2019. № 4. С. 24–55. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_19_4_24_uk.pdf 
373 Скориговане первинне сальдо Державного бюджету України – це первинне сальдо Державного бюджету 

України, збільшене на обсяг фінансування Державного бюджету України за рахунок приватизації та обсяг 

фінансування Державного бюджету України за рахунок активних операцій і зменшене на різницю між 

приростом державного боргу України та обсягом фінансування Державного бюджету України за борговими 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/15/pp041118assessing-fiscal-space
http://eip.org.ua/docs/EP_19_4_24_uk.pdf
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України в певному році для того, щоб на кінець цього року досягти планових 

значень показників Державного бюджету України (зокрема рівня державного 

боргу України у відсотках до ВВП), затверджених Законом України про 

Державний бюджет України на такий рік та змінами до нього. 

Додатне значення індикатора 
аS1  вказує на відсутність фіскального 

простору в році, що розглядається, а від’ємне значення – на його наявність. 

Додатне значення індикатора 
аS1  означає, що в році, що 

розглядається, Державний бюджет України не має стійкості (центральний 

уряд України є неплатоспроможним), бо поточний стан виконання 

Державного бюджету України в цьому році не дозволяє досягти планових 

значень показників Державного бюджету України на цей рік (зокрема рівня 

державного боргу України у відсотках до ВВП). Для того щоб їх досягти, 

необхідно в цьому році провести коригування скоригованого первинного 

сальдо Державного бюджету України – покращити його, збільшивши на 

абсолютну величину індикатора 
аS1 . Це можна зробити, зокрема, шляхом 

скорочення видатків Державного бюджету України або збільшення податків 

Державного бюджету України. Уряд не має можливості без загрози 

бюджетній стійкості вживати протилежні пом’якшувальні заходи бюджетно-

податкової політики (збільшувати видатки або зменшувати податки). Тому 

фіскальний простір у році, що розглядається, вважається відсутнім 

(обмеженим за термінологією Міжнародного валютного фонду). 

Від’ємне значення індикатора 
аS1  означає, що в році, що 

розглядається, Державний бюджет України має стійкість (центральний уряд 

України є платоспроможним), бо поточний стан виконання Державного 

бюджету України у цьому році дозволяє досягти планових значень 

показників Державного бюджету України на цей рік (зокрема рівня 

державного боргу України у відсотках до ВВП). При цьому скориговане 

первинне сальдо Державного бюджету України не потребує коригування, 
                                                                                                                                                                           
операціями. Див.: Твердохлібова Д.В. Особливості побудови індикаторів бюджетної стійкості в Україні. 

Економіка і прогнозування. 2019. № 4. С. 24–55.URL: http://eip.org.ua/docs/EP_19_4_24_uk.pdf 

http://eip.org.ua/docs/EP_19_4_24_uk.pdf
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хоча може бути погіршене без загрози бюджетній стійкості – зменшене в 

межах величини абсолютного значення індикатора 
аS1 . Таке погіршення 

скоригованого первинного сальдо Державного бюджету України може 

відбуватися, зокрема, за рахунок збільшення видатків Державного бюджету 

України або зменшення податків Державного бюджету України. Оскільки 

уряд має можливості без загрози бюджетній стійкості пом’якшувати 

бюджетно-податкову політику (збільшувати видатки або зменшувати 

податки), то в році, що розглядається, фіскальний простір уважається 

наявним. 

Первинне сальдо Державного бюджету України – це сальдо 

Державного бюджету України374 без урахування видатків Державного 

бюджету України на обслуговування державного боргу України. Воно 

обчислюється як сума сальдо Державного бюджету України та видатків 

Державного бюджету України на обслуговування державного боргу України. 

Додатне первинне сальдо Державного бюджету України (первинний 

профіцит Державного бюджету України) виникає у випадку, коли доходи 

Державного бюджету України перевищують суму первинних видатків 

Державного бюджету України (видатки Державного бюджету України без 

урахування видатків на обслуговування державного боргу України) та сальдо 

кредитування Державного бюджету України (різниця між обсягом наданих 

кредитів з Державного бюджету України і обсягом повернутих кредитів до 

Державного бюджету), тобто коли з економіки України до Державного 

бюджету України вилучається грошей більше, ніж надходить до економіки 

України з Державного бюджету України. 

Від’ємне первинне сальдо Державного бюджету України (первинний 

дефіцит Державного бюджету України), навпаки, виникає у випадку, коли 

сума первинних видатків Державного бюджету України та сальдо 

                                                      
374 Сальдо Державного бюджету України дорівнює різниці між доходами Державного бюджету України і 

видатками Державного бюджету України, зменшеній на сальдо кредитування Державного бюджету України. 

Додатне сальдо Державного бюджету України – це профіцит Державного бюджету України, а від’ємне – 

дефіцит Державного бюджету України. 
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кредитування Державного бюджету України перевищує доходи Державного 

бюджету України, тобто коли до економіки України з Державного бюджету 

України надходить грошей більше, ніж вилучається з економіки України до 

Державного бюджету України. 

Якщо за наявності фіскального простору Державний бюджет України 

виконується з первинним дефіцитом, то це означає, що центральний уряд 

України використовує фіскальний простір для стимулювання економічного 

розвитку України, а якщо – навпаки – Державний бюджет України виконується 

з первинним профіцитом, то центральний уряд України не використовує 

фіскальний простір для стимулювання економічного розвитку України. 

Ретроспективний аналіз фіскального простору в Україні в 2011–

2019 рр. показав таке. 

Центральний уряд України мав фіскальний простір як в умовах 

економічного зростання, так і в умовах економічного падіння та виходу з 

економічного спаду. 

У 2011–2013 рр. в Україні спостерігалося економічне зростання, в 

2014–2015 рр. – економічне падіння, а в 2016–2019 рр. – повільний вихід з 

економічного спаду (див. рис. 9.1 та рис. 9.2). 

В умовах економічного зростання центральний уряд України мав 

фіскальний простір починаючи з вересня 2011 р. по грудень 2012 р. та в 

другому півріччі 2013 р., а в умовах економічного спаду та виходу з нього – у 

другому півріччі 2015 р., травні–листопаді 2017 р. та в 2018–2019 рр. (див. 

рис. 9.3).  

Центральний уряд України використовував фіскальний простір для 

стимулювання економічного розвитку України в 2011–2013 рр. (за наявного 

фіскального простору Державний бюджет України виконано з первинним 

дефіцитом (див. рис. 9.4)) та не використовував його в другому півріччі 

2015 р., травні–листопаді 2017 р. та в 2018–2019 рр. (за наявного фіскального 

простору Державний бюджет України виконано з первинним профіцитом). 
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Рис. 9.1. Динаміка реального ВВП 

України в 2011–2019 рр., 

% до попереднього року 

Рис. 9.2. Динаміка ВВП України в 

2011–2019 рр. (у постійних цінах 

2016 року), млрд грн 
Джерело: складено Твердохлібовою Д.В. за 

даними Державної служби статистики 

України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

operativ/operativ2020/vvp/vvp_rik/arh_vvp_rik

_90-18u.htm 

Джерело: складено Твердохлібовою Д.В. за 

даними статистичного збірника «Квар-

тальні розрахунки валового внутрішнього 

продукту України» за 2010–2019 роки / 

ДССУ. URL: www.ukrstat.gov.ua/druk/ 

publicat/kat_u/2020/zb/05/Zb_VVP_kv.xlsx. 
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Рис. 9.3. Динаміка адаптованого індикатора середньострокової 

бюджетної стійкості 
аS1  в 2011–2019 рр. по періодах року, % до ВВП 

Примітка. Від’ємні значення індикатора аS1  свідчать про наявність фіскального 

простору в певному році станом на кінець відповідного місяця цього року, а додатні 

значення – про відсутність фіскального простору в певному році станом на кінець 

відповідного місяця цього року. 

Джерело: складено за розрахунками Твердохлібової Д.В. на основі даних, що містяться в 

Законах України про Державний бюджет України на певний рік та у змінах до нього (база 

даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/a), а також у 

місячних звітах Державної казначейської служби України про виконання Державного 

бюджету України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-

byudzhetu). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/a
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
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Рис. 9.4. Динаміка первинного сальдо Державного бюджету України в 

2011–2019 рр. 

Джерело: складено Твердохлібовою Д.В. за даними річних звітів Державної казначейської 

служби України про виконання Державного бюджету України. URL: 

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu 
 

Продуктивні витрати бюджетної сфери як ендогенний фактор 

впливу на економічний розвиток України 

Наприкінці 1980-х років концепція економічного зростання, що 

активно просувалася неокласичною школою, зазнала критики через 

неспроможність пояснити розбіжність теоретичних і емпіричних результатів 

розвитку країн з різним рівнем доходу на душу населення упродовж 

довготривалої перспективи375. Широко відома модель зростання Солоу не 

змогла пояснити наслідки процесів конвергенції країн ОЕСР упродовж 60-70-

х років. Предметне зосередження на технологічному прогресі як 

зовнішньому чиннику стимулювання зростання без урахування впливових 

складових формування такого фактора не давало можливості побудувати 

виважену парадигму теорії економічного зростання. Згідно з емпіричними 

дослідженнями, кореляції між темпами економічного зростання та рівнем 

заощаджень на межі рівноважного стану еволюції економічної системи 

                                                      
375 Romer P.M. The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives. Winter 1994. Vol. 8. No. 1. 

P. 3–22; Olson M. Big Bills on the Sidewalk: Why Are Some Nations Rich and Others Poor? Journal of Economic 

Perspectives. Vol. 10. No. 2. Spring 1996. P. 3–24; McCallum B. T. Neoclassical versus Endogenous Growth: An 

Overview. Economic Quarterly. Federal Reserve Bank of Atlanta. Fall 1996. P. 41–71. 

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
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спостерігатися не повинно, тоді як на практиці зазначені показники 

перебували у тісному взаємозв’язку між собою376. 

Вирішення зауваженої проблеми було знайдене за допомогою 

трансформації виробничої функції та охоплення фактора технологічного 

прогресу як ендогенного чинника поряд із ревізією ролі та місця державного 

сектора в аналітико-просторовому полі дослідження економічного зростання. 

Новонароджена теорія отримала співзвучну назву – «теорія ендогенного 

зростання» та отримала втілення через розробку цілого переліку принципово 

нових економічних моделей. Серед таких розробок можна виділити роботи 

Агіон і Ховіт (1992), Солоу (1988), Сала-і-Мартіна (1990), Стерна (1991), 

Хелпмана (1992), Абрамовітза (1993), Ромера (1993), Хаммода і Родрігеза-

Клера (1993). 

Еволюцію теорії ендогенного зростання можна умовно 

охарактеризувати розвитком двох основних напрямів: розробки моделей, що 

використовують кумулятивні фактори праці та капіталу, і моделей, що 

предметно фокусуються на врахуванні інноваційного чинника у формі 

інвестицій у науково-технічний прогрес. Згідно з іншим критерієм напрями 

еволюції ендогенної теорії можна поділити на одно- і двохсекторні моделі. 

Односекторні моделі охоплюють один сектор економіки. Здебільшого, це 

виробництво другого технологічного укладу, тобто продукування товарів 

кінцевого використання. Характерними представниками односекторних 

моделей є AK-моделі, що є модифікацією виробничої функції Кобба – 

Дугласа зі встановленням постійної віддачі від масштабу і використанням 

фізичного і людського капіталу як комплексного фактора; моделі, що 

підпорядковані концепції «навчаюся працюючи»; і моделей, які зосереджені 

на врахуванні такого чинника, як «продуктивні державні витрати». 

                                                      
376 Mankiw "Growth of Nations": Неспроможність заощаджень впливати на усталені темпи економічного 

зростання може виявитися несумісною у разі встановлення в різних країнах високої кореляції між 

зростанням і заощадженнями. Але ця кореляція може відображати лише перехідну динаміку, яка виникає у 

міру наближення економіки до рівноважного стану. 
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У загальній сукупності АК-моделі можна поділити на два типи. 

Засадничими принципами представників першого типу є постійна віддача 

від масштабу за фактором капіталу (у цьому випадку під капіталом 

розуміється більш широке його тлумачення, що включає людський капітал). 

АК-моделі другого типу базуються на збалансованому розвитку складових, 

коли темпи зростання виробництва, капіталу і споживання є рівними. Для 

односекторних моделей ключовим чинником, який забезпечує економічне 

зростання у довгостроковому періоді, є збільшення ефективності 

використання капіталу. У моделях, засновником яких є Ромер (1986), 

ефективність капіталу зростає в результаті спрацювання механізму навчання 

у процесі виконання роботи (англ.: learning by doing)377. 

Яскравим представником другого напряму розвитку односекторних 

моделей є Барро, відомий запровадженням терміна «продуктивні державні 

витрати»378. Цей термін, на пропозицію автора, включає державну 

інфраструктуру, транспортний парк, електрокомунікації, мережу 

водопостачання, пожежні частини, громадський порядок, соціальний захист, 

оборону і захист авторських прав. Саме такі витрати сприяють підвищенню 

продуктивності приватного капіталу і дають можливість у довгостроковому 

періоді прискорювати темпи економічного зростання у разі накопичення 

інноваційної складової людського капіталу. Згідно з концепцією 

ендогенізації економічного зростання приймається, що спадна віддача від 

масштабу, що характерна окремо для кожного з факторів економічного 

зростання, за поєднання цих факторів може стати постійною. За аналогією, 

капітал у моделі Барро характеризується спадною віддачею від масштабу, у 

той час як у поєднанні з продуктивними виробничими витратами віддача 

втрачає спадний характер. Тому продуктивні державні витрати позитивно 

впливають на збільшення граничної продуктивності приватного капіталу. 

                                                      
377 Romer P. M. Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94. No. 5. 

P. 1002–1037. 
378 Barro R. J. Government spending in a simple model of economic growth. Journal of Political Economy. 1990. 

Vol. 98. No. S5. Р. 103–125. 
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Беручи до уваги зазначене, за концепцією Барро, темпи економічного 

зростання в довгостроковій перспективі можуть залишатися в граничному 

просторі додатних величин. 

Основними досягненнями Барро є такі позиції: 

  продуктивні державні витрати генерують збільшення приватного 

капіталу, що веде до стійкого позитивного ефекту економічного зростання у 

довгостроковому періоді; 

  навіть у випадку фінансування продуктивних державних витрат 

за рахунок прямих податків, що характеризуються кумулятивним ефектом 

(збільшення обсягів оподаткування в разі збільшення доходів), за окремих 

умов також відбувається стимулювання економічного зростання завдяки 

підвищенню продуктивності приватного капіталу; 

  у разі використання інших джерел фінансування, що не 

описуються у дослідженні Барро, таких, як збільшення дефіциту бюджету і 

сеньйоражу, ефект продуктивних державних витрат також є позитивним, 

хоча і з обмеженням рівня впливу. У випадку використання запозичень уряду 

стримуючим важелем є ймовірна присутність ефекту витіснення приватних 

інвестицій через збільшення попиту держави на тимчасово вільні грошові 

залишки на ринку капіталу. У разі прямого кредитування продуктивних 

державних витрат шляхом грошової емісії фіскальний сеньйораж спричиняє 

призводить до згортання споживчих настроїв через зростання рівня цін в 

економіці. 

Одним із варіантів ендогенізації розвитку економіки у контексті 

розподілу продуктивних державних витрат є запровадження золотого 

правила фіскального режиму. Таке правило передбачає фінансування однієї 

зі складових бюджетних витрат, капітальних видатків, виключно за рахунок 

державних запозичень. При цьому передбачається, що інша складова, 

поточні видатки фінансуються шляхом використання дохідної частини 

бюджету без використання боргових інструментів. Таким чином 

вирішуються одразу два проблемних питання. По-перше, це скорочення 
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дефіциту бюджету, оскільки питома вага капітальних видатків у структурі 

бюджету є невеликою порівняно із розміром поточних витрат. По-друге, 

знижуються темпи зростання державного боргу, що у підсумку зменшує 

боргове навантаження на економіку. У цьому контексті на фундаментальній 

основі варто дослідити ймовірні наслідки ендогенізації зростання шляхом 

запровадження золотого правила фіскального режиму у випадку економіки, 

що розвивається. Вибір об’єкта дослідження є принциповим моментом, адже 

саме такі економіки характеризуються відносно високими темпами 

нарощення державного боргу поряд із невисокими темпами економічного 

зростання. До таких економік відноситься економіка України, рівень 

державного боргу якої балансує на межі граничного значення у відсотках до 

ВВП. Для проведення дослідження пропонується використати поєднання 

теоретичної постановки моделі Барро, що оперує продуктивними 

державними витратами, та скоригувати вихідні умови функціонування 

економіки шляхом запровадження золотого правила фіскального режиму. 

Теоретична постановка модифікованої моделі економічного 

зростання Барро на предмет урахування наслідків запровадження золотого 

правила фіскального режиму 

Метою розробки ендогенної моделі DSGE є генерування імпульсних 

реакцій ключових макрозмінних на позитивний шок державних витрат та 

встановлення важливих параметрів, які стосуються ефективності 

запровадження золотого правила фіскального режиму в поєднанні з 

активною грошово-кредитною політикою. Модель побудована на засадах 

розвитку одного з напрямів ендогенної теорії, що базується на концепції 

продуктивних державних витрат, започаткованої Барро. Модель відтворює 

ендогенні умови розвитку малої закритої економіки, що розвивається і 

функціонує в парадигмі «нової кейнсіанської синтези». Серед особливостей 

побудови моделі слід виділити державні закупівлі, глибоке формування 

звичок та реальні грошові залишки, які є складовими функції корисності 

домогосподарств, а також модифіковане правило Тейлора як інструмент 
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реалізації грошово-кредитної політики. У цьому випадку специфікація 

правила Тейлора передбачає, що рівень номінальної відсоткової ставки 

встановлюється з огляду на динаміку інфляції, обсягу виробництва, а також 

рівня державного боргу у відсотках до випуску. У моделі фігурують два 

елементи «жорсткості»: реальна жорсткість у вигляді глибокого формування 

звичок і номінальна жорсткість, що представлена «клейкістю» цін у стилі 

Кальво. Структура моделі включає три економічні агенти: домогосподарства, 

фірми та державний орган. Реалізація фіскальної і монетарної політики є 

компетенцією державного органу, який дотримується певного режиму 

управління, що поєднує золоте правило фіскального режиму й активну 

грошово-кредитну позицію. Уведена «клейкість» цін, що має місце на 

монополістичному ринку конкурентних фірм, порушує так званий принцип 

нейтральності грошових залишків. 

Домогосподарства 

Економіка представлена континуумом однотипних домогосподарств, 

які не мають терміну давності та співіснують на проміжку [0,1]. 

Домогосподарства максимізують свою очікувану корисність життєдіяльності, 

специфікація якої є поєднанням логарифмічної функції та функції постійного 

відносного запобігання ризику (англ.: CRRA). Специфікація функції життєвої 

корисності включає: комплексне споживання, баланс реальних грошових 

залишків, Mt/Pt та пропозицію робочої сили, Lt. У кожному періоді 

представник домогосподарств наділяється однією одиницею часу, яка 

розподіляється між працею та дозвіллям. За прийнятою логікою пропозиція 

робочої сили має негативний знак у функції корисності. Комплексне 

споживання складається з приватного споживання в поточному та 

попередньому періодах, відповідно CP
t та CP

t-1,, елементу формування 

глибоких звичок, і державних закупівель, що слугують «корисному 

підвищенню добробуту», CG
t. Останній елемент є частиною закупівель, які 

проводяться державним органом на основі припущення, що суспільне 

споживання у такий спосіб може змінювати граничну корисність споживання 



321 

приватних агентів. Ступінь сформованості глибоких звичок h та еластичність 

заміщення між приватним та державним споживанням φ, індексуються на 

проміжку [0,1]. Таким чином, репрезентативне домогосподарство максимізує 

очікувану дисконтовану величину функції життєвої корисності згідно з 

рівнянням: 
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де: β[0,1] є параметром, що асоціюється з дисконтованою вартістю, φ > 0 – 

обернений коефіцієнт еластичності пропозиції робочої сили на ринку праці 

Фріча, χM і χL – це числові орієнтири, що фіксують рівень рівноважного стану 

відповідно балансу реальних грошових залишків і пропозиції робочої сили. 

Запропонований Равном та ін.379 термін «наздоганяючи Джоніза», що 

пізніше набув назви «глибокі звички», набув широкого застосування при 

побудові стохастичних моделей загальної рівноваги. Детальний 

порівняльний аналіз різних специфікацій комплексної функції споживання, 

що включає формування глибоких звичок, представлений Хавранеком та 

ін.380. Враховуючи вплив, який чинять державні інвестиції на економічне 

зростання, Лііпер та ін. успішно застосували специфікацію формування 

глибоких звичок у функції корисності домогосподарств, щоб дослідити ефект 

затримки віддачі таких інвестицій у коротко- та довгостроковій 

перспективах381. 

Уведення державних закупівель у функцію корисності 

домогосподарств у формі простого заміщення також апробовано Кристіано 

та Ейченбаумом382. Більш комбіновану форму агрегації державних витрат у 

структурі функції корисності, а саме специфікацію CES із формуванням 

                                                      
379 Ravn M., Schmitt-Grohe S. & Uribe M. Deep habits. Review of Economic Studies. 2006. Vol. 73. No. 1.  

Р. 195–218. 
380 Havranek T., Rusnak M. & Sokolova A. Habit formation in consumption: a meta-analysis. European Economic 

Review. 2017. № 95. Р.142–167. 
381 Leeper E.M., Walker T.B. & Yang S-C.S. Government investment and fiscal stimulus. Journal of Monetary 

Economics. 2010. №57(8). Р. 1000–1012. 
382 Christiano L.J. & Eichenbaum M. Current real-business-cycle theories and aggregate labor-market fluctuations. 

The American Economic Review. 1992. № 82(3). Р. .430–450. 
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глибоких звичок, досліджували Ерколані та Азеведо383. У роботі параметр, 

що відповідає за рівень заміщення приватного споживання урядовими 

закупівлями перебуває в межах φ[0,1]. Гранична корисність споживання 

змінюється через заміну приватного споживання державним. Включення 

державних закупівель, що сприяють підвищенню добробуту 

домогосподарств разом із введенням у функцію корисності компонента 

«глибоких звичок» у структурі комплексного показника ефективного 

сукупного споживання, проводиться для підтвердження емпіричних доказів, 

перевірених у зазначених вище роботах на статистичній базі розвинених 

економік. Як показали результати моделювання та аналіз чутливості, 

визначена специфікація функції корисності сприяє зменшенню ефекту 

витіснення в короткостроковому періоді та прискоренню темпів 

економічного зростання у довгостроковій перспективі. 

Домогосподарства поділяються на дві фракції: рикардіанські та 

нерікардіанські. Рікардіанські домогосподарства чисельністю (1-η) фігурують 

у моделі як перспективні індивідууми, які мають доступ до фінансових 

ринків, акумулюють та здають фірмам в оренду капітал та є власниками 

державних облігацій. Нерікардіанські домогосподарства чисельністю (η) осіб 

поводять себе як індивідууми, які споживають усі свої поточні трудові 

доходи, не приймаючи жодних далекоглядних економічних рішень. При 

цьому ринок праці є конкурентоспроможним, заробітна плата є однаковою 

для всіх домогосподарств і обидва типи домогосподарств працюють 

однакову кількість годин. 

Рикардіанські домогосподарства споживають товари, CP
t, отримують 

фінансову вигоду від збереження реальних грошових залишків у поточному 

та попередньому періодах (Mt-Mt-1)/Pt, мають доступ до фінансового ринку, 

володіючи безризиковими державними облігаціями, що обліковуються в 

реальному виразі упродовж поточного періоду (деноміновані у категорію 

блага у сепціфікації композитного споживання), за відсутності так званого 
                                                      
383 Ercolani V. & Azevedo J.V. How can the government spending multiplier be small at the zero lower bound? Bank 

of Italy Temi di Discussione (Working Papers). 2018. No. 1174. 
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ефекту гри Понці, Bt/Pt, плюс нарахування реальних відсотків, rt, від 

накопичення капіталу в минулому періоді, KP
t-1, інвестують у виробництво 

товарів, IP
t, та сплачують одноразові податки (в еквіваленті споживання), Tt. 

Рівняння міжчасового бюджетного обмеження домогосподарств у кожному 

періоді в реальному виразі дорівнює: 
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Рікардіанські домогосподарства, що формують свої споживацькі звички, 

керуючись далекоглядною перспективою, володіють капіталом KP
t, який 

використовується для виробництва товарів. Враховуючи норму амортизації 

δ[0,1], закон руху приватного капіталу має вигляд: 
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Рікардіанський споживач максимізує (9.1), беручи до уваги 
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 . Застосувавши за допомогою алгебраїчних перетворень умову 

першого порядку та усунувши множник Лагранжа, отримаємо: 

– рівняння Ейлера: 
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– рівняння пропозиції робочої сили: 
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– співвідношення між доходами, отриманими від інвестиційної 

діяльності, та нормою відсотка на накопичений капітал: 
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Обмежені за показником ліквідності, нерікардіанські домогосподарства 

споживають увесь наявний дохід упродовж кожного періоду. Їх міжчасове 

бюджетне обмеження набуває вигляду: 
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Споживачі, які керуються «правилом великого пальця», максимізують 

функцію корисності (9.1), беручи до уваги послідовність  
0tt

P
t L,C , що 

підлягає виконанню умови, визначеної рівнянням (9.7). Застосувавши умову 

першого порядку та усунувши множник Лагранжа, матимемо: 
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  (9.8) 

Підсумовуючи процес оптимізації та детально ознайомившись з 

рівнянням (9.4), можемо констатувати, що гранична корисність приватного 

споживання позитивно корелює з граничною корисністю балансу реальних 

грошових залишків. Це дещо суперечить концепції кейнсіанської теорії, що 

визначає наявність позитивної кореляції між попитом на гроші та валовим 

доходом. Згідно з поширеною думкою, баланс реальних залишків грошей є 

особливим благом, яке формується за рахунок економії трансакційних витрат 

за рахунок збільшення часу на дозвілля та скорочення часу на придбання 

товарів. Приймаючи зазначену теоретичну концепцію, ми дотримуємося 

позицій Ганеллі та припускаємо, що домогосподарства можуть частково 

замістити ефективне загальне споживання балансом реальних грошових 

залишків, якщо гранична корисність приватного споживання зменшується384. 

Ось чому в разі заданої специфікації функції корисності взаємозв’язок між 

ефективним сукупним споживанням та попитом на гроші є позитивним. 

Якщо врахувати державні закупівлі, що сприяють покращенню добробуту 

приватного індивідууму, існує також позитивна кореляція між попитом на 

гроші та державними витратами. В результаті шоку фіскальної експансії 

                                                      
384 Ganelli G. Useful government spending, direct crowding-out and fiscal policy interdependence. Journal of 

International Money and Finance. 2003. № 22(1). Р. 87–103. 
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зміна балансу реальних грошових залишків позитивно корелює зі зростанням 

випуску продукції. Це підтверджує припущення про мотивацію 

домогосподарств, які перекладають свої вигоди на збільшення балансу 

реальних грошових залишків у разі зменшення граничної корисності 

приватного споживання. 

Фірми 

У рамках теоретичної постановки моделі існує два види фірм – одні 

здійснюють свою діяльність на оптових, а інші – на роздрібних ринках. 

Виробники товарів кінцевого використання є повністю ідентичними та 

продають свою продукцію на роздрібному ринку, який є конкурентним. 

Ріелтор купує велику різноманітність оптових товарів Yt(j), що видозмінені на 

проміжку j[0,1], та трансформує їх відповідно до відомої агрегації Діхіта – 

Стігліца з еластичністю заміщення між оптовими товарами ω > 1, у товар 

кінцевого використання Yt, таким чином: 
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Оптимізуючи максимізацію прибутку, маємо функцію попиту на 

товари проміжного споживання: 
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Об’єднавши (9.9) та (9.10), отримуємо визначення кінцевої ціни 

товару: 

   





 

1

1
1

0

1

tt
dj)j(PP  (9.11) 

 

Мережа виробників товарів проміжного споживання складається з 

великої кількості монополістично конкурентних фірм, які виробляють 

товари, що відрізняються між собою. Оптові фірми визначають ціну та 

величину факторних витрат, використовуючи виробничу функцію Кобба – 

Дугласа. Ця функція демонструє постійну віддачу від масштабу приватних 



326 

капіталовкладень KP
t-1 та робочої сили Lt, що є необхідною умовою 

забезпечення ендогенного зростання. При залученні додаткового фактора 

сукупного державного капіталу KG
t-1 виробнича функція демонструє 

зростаючу віддачу від масштабу385. Величини еластичностей зміни обсягів 

випуску по відношенню до всіх компонентів є додатними числами, і для 

підтримки збалансованого довгострокового зростання приймаємо, що α + αG 

< 1386. Таким чином, виробнича функція набуває вигляду: 
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Враховуючи величину факторних доходів, роздрібний торговець фіксує 

обсяг капіталу та робочої сили для мінімізації загальних витрат на 

виробництво, що відповідає такому співвідношенню між капіталом і 

робочою силою: 
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Допускаючи симетрію технологій фірм, усі агенти є однаковими, що 

дає підстави усунути індекс j. Визначаючи загальну вартість, перегрупуємо 

рівняння (9.13) у перерахунку на факторні фонди виробничої функції та, 

беручи похідну по відношенню до обсягів випуску, отримаємо 

співвідношення граничного споживання виду: 
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Оптові фірми володіють правом на встановлення ринкових цін згідно 

із правилом Калве. У кожному періоді t довільно вибрана частка фірм (1-) 

коригує свої ціни для отримання найбільшої дисконтованої вартості 

поточного та майбутнього прибутку. Решта фірм фракції  зберігає ціни 

                                                      
385 Leeper E.M., Walker T.B. & Yang, S-C.S. Government investment and fiscal stimulus. Journal of Monetary 

Economics. 2010. №57(8). Р.1000–1012; Glomm G. & Ravikumar B. Productive government expenditures and 

long-run growth. Journal of Economic Dynamics and Control. 1997. №21(1). Р. 183–204. 
386 Turnovsky S.J. The transitional dynamics of fiscal policy: long-run capital accumulation and growth. Journal of 

Money, Credit and Banking. 2004. №36(5). Р. 883–910. 
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попереднього періоду. Застосувавши умову першого порядку для 

максимізації ринкової вартості товарів за скоригованими цінами порівняно із 

загальною вартістю та з урахуванням функції попиту на товари проміжного 

споживання (10) отримаємо оптимальний рівень цін для (1-) фірм: 
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Поєднання оптимального індексу цін із таким, що відповідає правилу 

«клейкості» Калве, дає сукупний рівень цін виду: 
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Фіскальний блок 

Уряд фінансує державні інвестиції, IG
t, державне споживання, CG

t, та 

погашення відсотків разом з основною частиною державного боргу. 

Джерелами фінансування є одноразові податки, Tt, реальна вартість облігацій 

із терміном погашення упродовж поточного періоду, Bt/Pt і сеньйораж, що є 

доходом від створення грошей, вираженим різницею балансу реальних 

залишків грошей у поточному та попередньому періодах. У реальній 

економіці уряд випускає облігації з різним строком погашення. Для зручності 

математичних обчислень припускаємо, що всі випущені облігації мають 

період обігу до кінця визначеного періоду. Беручи до уваги наведене 

зауваження, міжчасове бюджетне обмеження фіскального органу в 

реальному виразі має такий вигляд: 
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Приймаючи точку зору В. Шен та ін., вважаємо, що ефективність 

інвестицій не є досконалою, що актуально для економіки, яка розвивається387. 

У зв’язку з цим одна грошова одиниця витрат на інвестиційні цілі забезпечує 

                                                      
387 Shen W., Yang S-C.S. & Zanna L-F. Government spending effects in low-income countries. Journal of 

Development Economics. Vol. 133. 2018. Р. 201–219. 
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менше однієї грошової одиниці нагромадження капіталу державного сектора. 

З урахуванням цього припущення, приймаємо, що величина граничної 

ефективності витрат на державні інвестиції 0 <ε <1, є складовою 

співвідношення для руху державного капіталу: 

   G
t

G
1t

G
t IK1K    (9.18) 

За загальноприйнятим визначенням державні витрати поділяються на 

державне споживання та державні інвестиції. Приймаючи запропоновані М. 

Гронеком388 та І. Зейнелоглу389 умови, державні витрати розподіляються 

таким чином: 

 t
G
t GkI  , (9.19) 
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t G)k1(C  , (9.20) 

 

де υ – це відношення державних інвестицій до загальних державних витрат у 

рівноважному стані, а k > 1 – це міра збільшення частки державних 

інвестицій у розподілі сукупних державних витрат. Останнє є необхідною 

умовою реалізації режиму ЗПФР у специфікації моделі. Таким чином, частка 

державних інвестицій може перевищувати стаціонарний рівень у разі, якщо 

державний борг, включаючи емісійний інструмент, використовується як 

джерело фінансування дефіциту бюджету. 

Податкові надходження розподіляються між державними 

інвестиціями, державним споживанням та погашенням відсотків за 

державним боргом. Відповідно до Зейнелоглу390 та дотримуючись золотого 

правила фіскального режиму, ми припускаємо, що державні інвестиції 

можуть фінансуватися за рахунок надходжень до бюджету, але лише 

незначною мірою, що відповідає параметру 0 <σ <1. Таким чином, розподіл 

податкових надходжень має вигляд: 
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388 Groneck M. The golden rule of public finance and the composition of government expenditures: a growth and 

welfare analysis. Journal of Economic Policy Reform. 2011. №14(4). Р. 273–294. 
389 Zeyneloglu I. Fiscal policy effectiveness and the golden rule of public finance. Central Bank Review. 2018. Vol. 

18. No. 3. Р. 85–93.  
390 Там само. 
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Монетарний блок 

Ендогенні умови, закладені при побудові моделі, передбачають 

наявність елемента номінальної жорсткості та показника грошових залишків. 

Зважаючи на це, грошовий орган постає одним із агентів, що здатні приймати 

рішення. Таким чином, фіскальна політика асоціюється із золотим правилом 

фіскального режиму, а реалізація грошово-кредитної політики відповідає 

правилу Тейлора. Використаємо альтернативу специфікації правила Тейлора, 

запропоновану Зейнелоглу391, згідно з якою, окрім відповіді на інфляцію та 

відхилення виробництва від стаціонарного стану, центральний банк враховує 

також динаміку співвідношення між державним боргом та обсягами випуску, 

запропоновану в роботі Кумхофа та ін.392: 
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Де: iN
t – це номінальна відсоткова ставка, ρi, ρ , ρY та ρB – параметри, які 

вимірюють ступінь реакції на відхилення від рівноважного стану відповідно 

до номінальної відсоткової ставки, інфляції, обсягу виробництва та 

співвідношення державного боргу до ВВП (параметри ρi, ρY та ρB знаходяться 

у діапазоні (0,1), а параметр ρ>1, що є необхідною умовою принципу 

Тейлора у випадку реалізації активної грошово-кредитної політики). 

Окрім згладжування параметра ρi, ефективна політика регулювання 

номінальної відсоткової ставки сприяє тому, що динаміка основних 

макроекономічних змінних, таких як сукупний рівень цін, обсяги 

виробництва та державний борг, є пріоритетами діяльності центрального 

банку. Врахування динаміки державного боргу є необхідною складовою 

інструменту коригування номінальної відсоткової ставки, оскільки 

застосування золотого правила фіскального режиму передбачає посилення 

боргового навантаження на економіку, яке слід враховувати при здійсненні 

                                                      
391 Там само. 
392 Kumhof M., Nunes R. & Yakadina I. Simple monetary rules under fiscal dominance. Journal of Money, Credit 

and Banking. 2010. №42(1). Р. 63–92. 
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грошово-кредитної політики. Таким чином, співпраця між фіскальними і 

монетарними органами влади у випадку поєднання золотого правила 

фіскального режиму та правила Тейлора є важливим елементом у структурі 

представленої моделі. 

Агрегація рівноваги 

У рівноважному стані умовою функціонування товарного ринку є 

баланс співвідношення: 
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Складовою частиною моделі є також відтворення стохастичних 

збурень, пов’язаних із шоком державних витрат. Збурення асоціюються з 

типовою авторегресією першого порядку AR (1), що включає ступінь 

стійкості авторегресії, κ <1, та стохастичний компонент  2

Gt
,0N~  : 

 t1tt GlogGlog    (9.24) 

 

Беручи до уваги наявність рікардіанських і нерікардіанських 

домогосподарств, сукупне приватне споживання та пропозиція робочої сили 

інтерполюються як: 
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i,M,B,T,C,I  та переліку цін  ttt r,W,P , визначена рівновага 

кореспондується з системою рівнянь: 

  міжчасове бюджетне обмеження рікардіанських домогосподарств (9.2) 

за умови оптимальності (9.4)–(9.6); 

  міжчасове бюджетне обмеження нерікардіанських домогосподарств 

(9.7) за умови оптимальності (9.8); 

  умови оптимальності фірм (9.13) і (9.14) та виробнича функція (12); 

  оптимальний (9.15) та загальний (9.16) рівні цін; 
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  закон руху приватного (9.3) та державного капіталів (9.18); 

  міжчасове бюджетне обмеження фіскального органу (9.17), рівняння 

реалізації економічної політики (9.19)–(9.21) та шоковий компонент 

(9.24); 

  правило реалізації політики монетарного органу (9.22); 

  сукупне приватне споживання (9.25) та пропозиція робочої сили (9.26); 

  базові значення рівноваги. 

Калібрування 

Оскільки система наведених вище рівнянь у кількості 21 немає 

аналітичного рішення, застосовується числовий метод. Метод включає 

калібрування значень базової рівноваги із подальшою процедурою 

лінеаризації рівнянь навколо стаціонарного стану з нульовим рівнем інфляції. 

Для проведення моделювання використано програмне забезпечення Octave 

разом із додатком Dynare. 

Часова шкала має квартальний розподіл. Коефіцієнт дисконтування 

дорівнює β = 0,9314, що відповідає реальній відсотковій ставці в річному 

обчисленні близько 8% (тут і далі числові значення параметрів зведено в 

табл. 9.1). У дослідженнях, які базуються на DSGE-моделюванні економік 

країн, що розвиваються, ця реальна відсоткова ставка перебуває в діапазоні 

від 6 до 10%. Тому ми обрали середнє значення. Обернена еластичність 

Фріша пропозиції робочої сили φ дорівнює 2, що перебуває у масиві значень, 

які використовуються при калібруванні більшості економік від розвинених 

до менш розвинених. Ступінь сформованості звичок приватного споживача 

h, варіюється від 0,1 до 0,9 і залежить від мікро/макро підходів до процедури 

оцінки, частоти спостереження даних, мотиваційних чинників акумулювання 

заощаджень, регіону країни та рівня відкритості економіки393. Приймаємо 

цей параметр на рівні 0,7, що відповідає значенню, яке використовується в 

                                                      
393 Havranek T., Rusnak M. & Sokolova A. Habit formation in consumption: a meta-analysis. European Economic 

Review. 2017. №95. Р. 142–167. 
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роботі394. У ній розглянуто сукупну ефективну форму споживання, 

формалізовану за специфікацією CES у спрощеному варіанті застосування. 

Таблиця 9.1  

Зведена таблиця параметрів калібрування 

Назва 

параметра 

Опис параметра Значення 

Β Фактор дисконту 0.9314 

H Ступінь формування глибоких звичок приватного споживача 0.7 

Ф Еластичність заміщення приватного споживання державним 0.3 

χM Рівноважна величина балансу реальних грошових залишків 0.4 

χL Рівноважна величина пропозиції робочої сили 0.3 

Φ Обернена еластичність Фріша пропозиції робочої сили 2 

Δ Норма амортизації 0.025 

Α Частка доходу приватного капіталу у виробництві 1/3 

αG Еластичність виробництва по відношенню до продуктивних 

державних витрат 
0.22 

Ε Ефективність державних інвестицій 0.6 

Ω Еластичність заміщення між оптовими товарами 6 

 Ступінь цінової «клейкості» 0.75 

Η Питома вага нерікардіанських споживачів 0.6 

Σ 
Частка державних інвестицій, що фінансуються за рахунок 

податкових надходжень 
0.1 

K Розподіл державних витрат на користь інвестицій 1.3 

ρi Стійкість номінальної відсоткової ставки 0.6 

ρ  Реакція номінальної відсоткової ставки на динаміку інфляції 1.5 

ρY 
Реакція номінальної відсоткової ставки на динаміку обсягів 

випуску 
0.1 

ρB 
Реакція номінальної відсоткової ставки на динаміку рівня 

державного боргу 
0.01 

Υ 
Рівноважний рівень відношення державних інвестицій до 

сукупних державних витрат 
0.08 

G/Y Рівноважний рівень рівня державних витрат 0.3 

B/Y Рівноважний рівень рівня державного боргу 0.4 

Y/M Рівноважний рівень швидкості грошей 1/0.3 

Κ Ступінь авторегресії шоку державних витрат 0.75 

Джерело: сформовано Швецем С.М. за результатами сценарного моделювання. 

В аналітичному дослідженні395 проведено оцінку еластичності 

заміщення приватного споживання державним, яка варіюється від 

негативного значення -1,76 до позитивного 1,66. В іншій роботі396 цей 

                                                      
394 Ercolani V. & Azevedo J.V. How can the government spending multiplier be small at the zero lower bound? Bank 

of Italy Temi di Discussione (Working Papers). 2018. No. 1174. 
395 Kwan Y.K. The direct substitution between government and private consumption in East Asia. NBER Working 

Paper. 2006. №12431. Р. 17.  
396 Dawood T.C. & Francois J.N. Substitution between private and government consumption in African economies. 

Economic Modelling. 2018. №73. Р. 129–139. 
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параметр протестовано на прикладі 24 країн Африки, де середнє значення 

дорівнювало 0,586. Для 15 країн – членів ЄС середня еластичність заміщення 

виявилася рівною 0,4397. Припускаючи помірну диспозицію у випадку 

економіки, що розвивається, ми фіксуємо ступінь еластичності заміщення 

між приватним і державним споживанням на рівні 0,3. 

Рівноважний рівень пропозиції робочої сили встановлено на рівні χL = 

0,3, що є стандартним вибором значення, представленого у літературі DSGE-

моделювання й узгоджується з тривалістю робочих годин у стаціонарному 

стані (близько 8 годин, витрачених на роботу впродовж доби). У роботі398 

встановлюється рівноважне значення балансу залишків реальних грошей для 

економіки США на рівні 0,4, що відповідає оберненій середній швидкості 

обігу грошової бази. Представлена економіка, що розвивається, відрізняється 

від розвиненої, тому каліброване значення має бути скориговане. Оскільки 

швидкість грошової бази є показником, який суттєво змінюється і залежить 

від багатьох факторів, приймається те саме значення параметра χM = 0,4. 

Є декілька параметрів, значення яких калібрується відповідно до 

величин, встановлених у роботі399. Лінійний параметр функції корисності 

витрат дорівнює δ = 0,025 за квартал, що відповідає рівноважному річному 

рівню коефіцієнта амортизації 10%. Частка доходу приватного капіталу в 

загальному обсязі випуску продукції дорівнює α = 1/3. Еластичність 

заміщення між оптовими товарами дорівнює ω = 6, тому стабільна націнка на 

ринку товарів становить 20%. Питома вага фірм, які зберігають ціни 

незмінними, становить 0,75, що відповідає середній тривалості утримання 

ціни в межах одного року. 

Еластичність випуску по відношенню до продуктивних державних 

витрат є одним із важливих параметрів. У літературі, що досліджує 

переважно розвинені економіки, цей параметр сильно коливається від 

                                                      
397 Auteri M. & Costantini M. A panel cointegration approach to estimating substitution elasticities in consumption. 

Economic Modelling. 2010. №27(3). Р. 782–787. 
398 Davig T. & Leeper E.M. Monetary-fiscal policy interactions and fiscal stimulus. European Economic Review. 

2011. №55(2). Р. 211–227. 
399 Malik A. The effects of fiscal spending shocks on the performance of simple monetary policy rules. Economic 

Modelling. 2013. №30(1). Р. 643–662. 
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відносно великого значення 0,4,400 до невеликого негативного401. Водночас у 

країнах із низьким рівнем доходу продуктивність державного капіталу, а 

саме витрат на інфраструктуру, оцінено на рівні 0,25402. Зважаючи на те, що у 

випадку економіки, що розвивається, існує запас міцності підвищення 

продуктивності державного капіталу (стосується в першу чергу розбудови 

інфраструктури), приймаємо, що еластичність випуску до продуктивних 

державних витрат αG дорівнює 0,22. 

Фіксуючи ефективність державних інвестицій ε, ми посилаємося на 

результати, отримані в роботі403. Автори побудували індекс ефективності 

державних інвестицій для економік 71 країни, що розвивається, який в 

середньому становив 0,8. В іншому дослідженні на цю тему прийнято нижчі 

значення, що відповідають діапазону 0,2–0,6404. Наразі припускаємо, що 

визначений параметр дорівнює 0,6, що забезпечує верхнє значення в 

заданому діапазоні протестованих значень ефективності державних 

інвестицій. 

Питома вага нерікардіанських споживачів в літературі, присвяченій 

DSGE-моделюванню, досить відрізняється. Існує загальна практика 

встановлення більш високого значення у випадку економіки, що 

розвивається. У роботі 405 цей параметр зафіксовано на рівні 0,75 для країн з 

низьким рівнем доходу. Що стосується країн Центральної та Східної Європи, 

які не є членами Європейського Союзу, відсоток загальної кількості 

населення, яке не в змозі будувати плани щодо майбутнього рівня споживчих 

витрат, коливався від 36% у Чехії до 72% в Угорщині406. Приймаємо 

                                                      
400 Pereira A. & de Frutos, R. Public capital accumulation and private sector performance. Journal of Urban 

Economics. 1999.  №46(2). Р. 300–322. 
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компромісне рішення і встановлюємо частку нерікардіанських домо-

господарств на рівні η = 0,6. 

Блок політики в моделі складається з фіскальних та грошових 

параметрів. Наслідуємо результати Гронека та Зейнелоглу, фіксуючи частку 

державних інвестицій, що фінансуються за рахунок податкових надходжень, 

– σ та ступінь розподілу державних витрат на користь інвестицій k на рівні, 

відповідно, 0,1 та 1,3407. Ступінь реакції монетарного органу на інфляцію ρ 

дорівнює 1,5, що кореспондується зі значенням, використаним у роботі408, і 

задовольняє так званий принцип Тейлора. Інші параметри грошово-кредитної 

політики, крім реакції номінальної відсоткової ставки на динаміку 

державного боргу, також є такими, які використані в роботі409.Таким чином, 

стійкість номінальної відсоткової ставки ρi та реакція номінальної 

відсоткової ставки на динаміку обсягів випуску, ρY, дорівнюють, відповідно, 

0,6 та 0,1. Враховуючи аналогічну специфікацію модифікованого правила 

Тейлора, застосовуваного для економіки Пакистану Шахідом та ін.410, 

приймаємо, що реакція номінальної відсоткової ставки на динаміку 

державного боргу ρB перебуває в тому ж діапазоні, але з дещо нижчим 

значенням – 0,01. 

Рівноважні значення коефіцієнта державного боргу та державних 

витрат у відсотках до обсягів випуску встановлено із використанням бази 

даних Міжнародного валютного фонду (МВФ) та відповідну періодику. За 

даними видання «Фіскальний моніторинг МВФ», видатки уряду та валовий 

борг у відсотках від ВВП для економік 40 країн, що розвиваються, з 

низькими рівнями доходу за 2018 р. становили в середньому, відповідно, 0,19 

та 0,45. Апроксимуючи ці значення, фіксуємо зазначені параметри на рівні, 

відповідно, 0,3 та 0,4. За даними іншої публікації – «Держава з першого 
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погляду: Латинська Америка та Карибський басейн 2017» – фіксуємо 

рівноважні значення обсягу державних інвестицій відповідно до рівня 

державних витрат, який дорівнює υ = 0,08. Рівноважне значення швидкості 

обігу грошей Y/M дорівнює 1/0,3, а ступінь авторегресії шоку державних 

витрат κ встановлюємо на рівні 0,75. 

Використавши побудовану динамічну стохастичну модель загальної 

рівноваги на прикладі економіки, що розвивається, проведено сценарний 

аналіз реакції основних макропоказників на позитивний шок споживчих 

витрат фіскальної системи. Особливістю моделі є поєднання активної 

монетарної та фіскальної політики. Реалізація останньої відбувається на 

засадах золотого правила фіскального режиму. Результати моделювання 

демонструють, що динаміка випуску продукції залишається у позитивній 

області значень, утримуючиcь приблизно на 0,6 в.п. вище за стаціонарний 

стан у довгостроковому періоді (рис. 9.5). Графіки підтверджують наявність 

ефекту витіснення приватного споживання та інвестицій, який поступово 

нівелюється наприкінці другого року. Прояв зазначеного ефекту в 

короткостроковому періоді відповідає результатам досліджень411. Як 

показано в наведених роботах, результати можуть відрізнятися з точки зору 

режиму фіскальної політики та джерел фінансування дефіциту бюджету, а 

також калібрування параметрів, що модулюють ефект добробуту та ступені 

жорсткості у структурі моделі. 

Зазначений ефект витіснення залишається вагомим, незважаючи на 

присутність консервативних споживачів, які становлять 60% від загальної 

кількості приватних агентів. Консервативні домогосподарства споживають 

увесь наявний дохід, не маючи жодних упереджень щодо прийняття 

майбутніх рішень. Це суперечить місії рікардіанських споживачів, які 

відповідають за ефект витіснення. Рікардіанські споживачі мають схильність 
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до стримування власних споживчих потреб через надмірні державні витрати. 

Їхні рішення мотивовані майбутнім неминучим фіскальним обмеженням, яке 

уряд застосовує для компенсації надмірних державних витрат. Песимістичні 

очікування породжують негативний ефект багатства, що приводить до 

ефекту витіснення в короткостроковому періоді. 

Джерело: побудовано Швецем С.М. за результатами сценарного моделювання. 

Розширення державних витрат призводить до зниження граничної 

корисності приватного споживання через посилення податкового тиску. 

Зважаючи на структуру представленої моделі, фіскальне навантаження 

частково зменшується через складову державних інвестицій, які 

фінансуються за рахунок використання боргового інструменту. Завдяки 

елементу глибокого формування звичок динаміка скорочення приватного 

споживання згладжується. Автори дослідження412 продемонстрували, що 

глибоке формування звичок має велике значення для забезпечення взаємодії 

між приватним споживанням та сукупним попитом у відповідь на шок 

державних витрат, що відповідає емпіричним даним економіки США. 
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Рис. 9.5. Реакція основних макрозмінних на шок державних витрат 
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Витіснення приватного споживання державним за рахунок наявності у 

специфікації функції корисності комплексного споживання, яке змушує 

домогосподарства тимчасово змінювати свої пріоритети на користь 

державних дотацій з бюджету. Зазначена специфікація сприяє підвищенню 

добробуту, що частково зменшує тиск, спричинений фіскальним шоком. 

Міжчасове бюджетне обмеження рікардіанських споживачів призводить до 

скорочення сукупного попиту, що знижує конкурентоспроможність фірм413. 

Низький сукупний попит частково компенсується стримуванням зміни цін 

через наявність номінальної жорсткості Кальво. Варто зазначити, що 

номінальна жорсткість цін відіграє значну роль у підтримці підвищеного 

попиту. Автори дослідження414 показали, що запровадження жорсткості цін 

слід враховувати у взаємозв’язку із наявністю рікардіанських споживачів для 

збільшення сукупного споживання у відповідь на позитивний шок державних 

витрат. «Липкі» ціни дають можливість не знижувати реальну заробітну 

плату у випадку зменшення граничного продукту праці, що відповідає 

емпіричним даним. Автори дослідження415 також підкреслюють важливе 

місце номінальної жорсткості цін разом із продуктивними державними 

витратами, що є ключовими факторами для позитивного впливу збільшення 

державних витрат на приватне споживання. 

Результати проведеного моделювання показали, що описаний ефект 

витіснення призводить до зменшення приватного капіталу. Зазначений ефект 

залишається помітним протягом двох років поспіль. При цьому 

нагромадження приватного капіталу не відновлює і половини величини 

скорочення по відношенню до початкової позиції. Зважаючи на довготривале 

зростання, приватне споживання виходить за межі стаціонарного стану, 

сягаючи рівня, що перевищує початковий на 5 в. п. Приватні інвестиції також 

                                                      
413 Ercolani V. & Azevedo J.V. How can the government spending multiplier be small at the zero lower bound? Bank 

of Italy Temi di Discussione (Working Papers). 2018. №1174. 
414 Gali J., Lopez-Salido J. D. & Valles J. Understanding the effects of government spending on consumption. 

Journal of the European Economic Association. 2007. №5 (1). Р. 227–270. 
415 Asimakopoulos S., Lorusso M. & Pieroni L. Can public spending boost private consumption? CEERP Working 

Papers. 2016. №5. 
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відновлюються до рівня стаціонарного стану. Автори досліджень416 

окреслили подібну динаміку приватних інвестицій як відповідь на шок 

державних витрат. Зазначені дослідження стосуються застосування пасивної 

фіскальної поряд із активною монетарною політикою. При цьому монетарну 

політику відтворено за спрощеним правилом Тейлора, яке не враховує зміну 

рівня державного боргу. Слід зазначити, що введення синхронної адаптації 

пасивної фіскальної та активної монетарної політики до зміни рівня 

державного боргу є складною умовою, яка накладає обмеження на адекватну 

реакцію економіки загалом. Беручи до уваги наявність продуктивних 

державних витрат у специфікації виробничої функції, роль уряду набуває 

більш важливого характеру на предмет реалізації заходів щодо прискорення 

зростання у довгостроковому періоді. Саме порівняно велика продуктивність 

державних витрат та висока віддача державного капіталу поряд із низькою 

ефективністю державного капіталу є характерними маркерами країн, що 

розвиваються. 

Державний борг зростає більш стрімко впродовж першого року, 

сягаючи величини, що майже на 25 в. п. вища за стаціонарне значення. 

Враховуючи стійке довгострокове зростання, тягар боргу поступово 

зменшується і досягає свого початкового рівня. Це вагомий результат, 

оскільки з часом ефект витіснення нівелюється. Реакція номінальної 

відсоткової ставки на фіскальний шок посилюється через зростання попиту 

державного сектора на тимчасово вільні грошові активи. Зростаючий борг є 

одним з основних факторів прискорення динаміки відсоткової ставки, що 

залишається порівняно високою навіть після двох років з початку дії 

фіскального шоку, поступово сповільнюючись лише у більш віддаленій 

перспективі, що на 6 в. п. вище за точку стаціонарного стану. Слід 

зауважити, що важко дотримуватися експансійної грошової політики у 

                                                      
416 Shen W., Yang S-C.S. & Zanna L-F. Government spending effects in low-income countries. Journal of 

Development Economics. Vol. 133. 2018. Р. 201–219; Zeyneloglu I. Fiscal policy effectiveness and the golden rule 

of public finance. Central Bank Review. 2018. Vol. 18. No. 3. Р. 85–93; Malik A. The effects of fiscal spending 

shocks on the performance of simple monetary policy rules. Economic Modelling. 2013. №30(1). Р. 643–662; Gali 

J., Lopez-Salid, J.D. & Valles J. Understanding the effects of government spending on consumption. Journal of the 

European Economic Association. 2007. №5 (1). Р. 227–270. 
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випадку активної фіскальної позиції без негативних наслідків впливу 

інфляції. Існує ще одна причина зростання сукупного рівня цін, яка пов’язана 

із так званим «внутрішнім» ефектом заміщення, про який згадується в 

роботі417. Позитивний шок державних витрат збільшує попит на робочу силу 

і підвищує реальну заробітну плату, заохочуючи домогосподарства до 

використання частини вільного часу для виконання роботи. Зростання 

реальної заробітної плати зумовлює підвищення сукупного рівня цін через 

збільшення рівня граничних витрат фірм. 

Випадок, коли обсяг виробництва та сукупний рівень цін 

підвищуються у відповідь на позитивний фіскальний шок, називається 

«чудодійним збігом обставин». Саме для усунення надмірного інфляційного 

тиску в моделі передбачається реалізація активної грошово-кредитної 

політики. Зважаючи на модифіковане правило Тейлора, згідно з яким 

центральний банк здійснює моніторинг не лише інфляції та виробництва від 

його потенційного рівня, а й слідкує за динамікою державного боргу, 

номінальна відсоткова ставка є ефективним інструментом забезпечення 

стабільності цін. Збільшення попиту держави на тимчасово вільні грошові 

кошти внаслідок дії фіскального шоку упродовж короткострокового періоду 

чинить вплив на сукупний рівень цін, змушуючи центральний банк 

підвищувати номінальну відсоткову ставку більш активно, що зумовлює 

швидке зниження інфляції. Автори дослідження418 описали цей вплив, 

увівши термін «ефект міжчасової заміни». У міру того, як ефект заміщення 

слабшає, а разом із тим вплив боргового навантаження пом’якшується, 

інфляційна динаміка відновлює нульовий рівень стаціонарного стану. А. 

Малік отримав подібну динаміку реакції інфляції, підкреслюючи, серед 

іншого, що сеньйораж при цьому відіграє незначну роль, оскільки динаміка 

цін має відносно невелику амплітуду упродовж часового інтервалу, який 

                                                      
417 Davig T. & Leeper E.M. Monetary-fiscal policy interactions and fiscal stimulus. European Economic Review. 

Vol. 55. No. 2. 2011. Р. 211–227. 
418 Там само. 
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розглядається419. Автори дослідження420 також отримали подібні результати, 

досліджуючи зростання державного боргу у відповідь на збільшення 

фінансування державних закупівель. Крім того, автори підкреслили наявність 

негативного ефекту багатства в короткостроковому періоді. 

За результатами проведеного аналізу чутливості було доведено, що 

реакція на фіскальний шок разом зі зміною номінальної відсоткової ставки у 

відповідь на зміну рівня державного боргу має нелінійну динаміку, 

демонструючи видиме насичення в довгостроковій перспективі. На відміну 

від обсягу виробництва, динаміка державного боргу є протилежною і не 

змінюється упродовж усього періоду імпульсної реакції, наближаючись до 

стаціонарної точки відліку (рис. 9.6). 

Отже, проведене досліджен-

ня є спробою оцінити реакцію 

економіки, що розвивається, на 

запровадження золотого правила 

фіскального режиму за умови 

реалізації активної монетарної 

політики на засадах підходів до 

ендогенізації. Результати 

сценарного моделювання як 

реакція економіки на шок 

збільшення державних витрат, 

демонструють, що динаміка зростання виробництва залишається позитивною 

упродовж довгострокового періоду. При цьому має місце помітне скорочення 

приватного споживання та інвестицій у короткостроковому періоді. Прояв 

зазначеного ефекту витіснення призводить до зменшення приватного 

капіталу, накопичення якого не відновлює навіть половини того скорочення, 

                                                      
419 Malik A. The effects of fiscal spending shocks on the performance of simple monetary policy rules. Economic 

Modelling. 2013. Vol. 30. No. 1. Р. 643–662. 
420 Antunes A. & Ercolani V. Public debt expansions and the dynamics of the household borrowing constraint. 

Review of Economic Dynamics. 2019. https://doi.org/10.1016/J.RED.2019.11.002 
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яке мало місце на початковій стадії шкали імпульсної реакції. Беручи до 

уваги утримання економічного зростання упродовж довготривалого періоду, 

приватне споживання згодом відновлюється та починає зростати, сягаючи 

рівня, вищого за позначку рівноважного стану. Приватні інвестиції у 

довгостроковому періоді також відновлюють позначку стаціонарного стану, 

не перевищуючи початкові умови сценарного моделювання. Реакція 

номінальної відсоткової ставки на позитивний фіскальний шок посилюється 

зростаючим попитом державного сектора на тимчасово вільні грошові 

залишки. У відповідь на фіскальну експансію зростання обсягу державного 

боргу є більш агресивним у короткостроковій перспективі. За умови 

утримання сталих позицій економічного зростання у довгостроковому 

періоді боргове навантаження поступово зменшується і досягає рівня 

рівноважного стану. Це вагомий результат, який показує, що з часом ефект 

витіснення врівноважується, що також важливо, адже щоб досягти успіху в 

запровадженні золотого правила фіскального режиму за активної грошово-

кредитної позиції, центральний банк при маніпулюванні номінальною 

ставкою повинен покладатися не лише на реагування на інфляцію та 

відхилення виробництва від стаціонарного стану, а й також враховувати 

динаміку рівня державного боргу. 
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РОЗДІЛ 10. ГУМАНІТАРНІ ФАКТОРИ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

У сучасному світі особлива увага надається вивченню факторів 

забезпечення сталого економічного зростання в країнах світу. Надзвичайну 

актуальність вивчення та застосування таких факторів набувають в умовах 

кризи та післякризового відновлення – в першу за рахунок використання 

факторів ендогенного характеру. 

Людський капітал як ендогенний фактор в моделях економічного 

зростання 

Велика кількість наукових робіт у рамках створення нової теорії 

економічного зростання з’явилася у 19801990 рр. Появу та поширення в 

теорії економічного зростання ендогенних факторів, що відображають різні 

аспекти людського розвитку, пов’язують з роботами Р. Лукаса (1988) і 

П. Ромера (1986), які стали родоначальниками нової теорії зростання. Проте 

ще понад 20 років до того в економічних дослідженнях почали з’являтися 

перші елементи ендогенності, пов’язані з людиною. 

Так, Е. Денісон першим інтерпретував «залишок Солоу» як фактор 

знань (або фактор передових знань) і сформулював ідею прогресу знань як 

джерела економічного зростання (1967)421. Е. Денісон дійшов висновку, що у 

мірі накопичення знань, які відносяться до виробництва, відповідно зростає 

обсяг (відповідної) продукції, а у довгостроковому вимірі прогрес знань і 

виграш від економії від масштабу стають основними факторами зростання 

випуску продукції на одиницю витрат. Е. Денісон одним із перших звернув 

увагу на освіту як на важливе джерело економічного зростання і підкреслив, 

що освіта може впливати на прогрес знань, який, у свою чергу, змінює зміст 

освіти. Більш освічені працівники можуть знаходити і застосовувати 

найбільш ефективний із відомих виробничих методів  ця особливість освіти 

                                                      
421 Денисон Э. Исследование различий в темпах экономического роста. Москва: Прогресс, 1971. 645 с. 
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є одним із аспектів оцінки якості праці, вимір якої уособлюється в різниці 

рівнів оплати праці.  

Модель К. Ерроу (1962 р.)422 включає такий фактор, як навчання у 

процесі діяльності (саме ця модель була взята за основу у подальших 

розробках П. Ромера (1986 р.)). Найважливіші положення: технічний прогрес 

залежить від обсягу знань працівників, придбаних у процесі роботи, на 

власному досвіді (навчання на практиці). Обсяг придбаних у процесі роботи 

знань, навичок залежить від задіяного обсягу капіталу (або оснащеності 

кожного робочого місця, або усього обсягу капіталу в економіці). 

Передбачається вільне розповсюдження знань між працівниками  так 

званий ефект переливання або розтікання знань. Модель демонструє 

можливість існування стійкого зростання з постійним темпом приросту на 

основі технічного прогресу (як ендогенного фактора), який є наслідком 

навчання працівників у процесі діяльності. Постійний темп приросту (його 

рівень) залежить від поведінкових параметрів споживачів у часі. 

Напрям модельних досліджень ролі накопичення людського капіталу 

(ЛК) в економічному зростанні  так звана «лінія Узави – Лукаса»  був 

розпочатий роботою Х. Узави у 1965 р.423. Важлива особливість нового 

підходу  це врахування часу, необхідного для накопичення людського 

капіталу. Модель Х. Узави містить два сектори  виробничий і освітній. У 

виробничу функцію, крім капіталу і праці, Х. Узава уводить фактор стану 

(рівня) технологічних знань, що задається функцією технологічної 

ефективності (продуктивності) праці у виробничому секторі. Тобто в моделі 

Х. Узави фактор людського капіталу представлений неявно, у вигляді 

продуктивності праці. В моделі темп приросту ефективності праці у 

виробничому секторі визначається відношенням трудових ресурсів, задіяних 

у сфері освіти, до загальної кількості трудових ресурсів в економіці. Тобто 

                                                      
422 Кузнецов Ю.А.. Человеческий капитал, производительность труда и экономический рост. Экономический 

анализ теория и практика. 2012. №43 (298). С. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/chelovecheskiy-

kapital-proizvoditelnost-truda-i-ekonomicheskiy-rost-okonchanie-sleduet 
423 Uzawa H. Optimal Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth. International Economic 

Review. Jan., 1965. Vol. 6, No. 1. Р. 18–31. URL: http://kisi.deu.edu.tr/yesim.kustepeli/uzawa1965.pdf 



345 

приріст продуктивності праці у виробничому секторі визначається 

зростанням частки працюючих у сфері освіти (де продукуються і 

розповсюджуються знання).  

Відповідно, траєкторія економіки в моделі Х. Узави повністю задається 

(в кожний момент часу): 

а) розподілом працюючих між виробничим сектором і сектором освіти; 

б) розподілом випуску фізичного продукту між інвестиціями і 

споживанням.  

Цільовою функцією цієї моделі є максимум суспільного добробуту  

обсягу споживання на душу населення.  

Модель Х. Узави отримала розвиток у роботах П. Ромера (1986) та  

Р. Лукаса (1988), які вважаються засновниками нової теорії зростання. 

Відповідно до моделі П. Ромера (1986)424 основними факторами 

економічного зростання є зростання капіталовкладень у НДДКР та інвестиції 

в людський капітал. Відповідно, економіка, що відзначається якісними 

ресурсами людського капіталу та розвиненою наукою, в довгостроковій 

перспективі має кращі шанси для зростання, ніж економіка, позбавлена цих 

переваг. 

Модель економічного зростання П. Ромера передбачає виокремлення 

трьох секторів: 1) дослідницького; 2) виробництва технологічного 

устаткування; 3) виробництва кінцевої продукції споживчого призначення. 

Продукт першого сектора — це нові знання, які згодом втілюються у нові 

технології. Факторами виробництва нового знання є «людський капітал» і 

нагромаджені знання (останні є неконкурентним фактором, який можуть 

використовувати всі учасники виробничого процесу). Оскільки приріст знань 

є функцією від нагромаджених знань і розвитку людського фактора 

виробництва (рівня освіти, кваліфікації працівника тощо), праця сучасного 

                                                      
424 Romer P.M. Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy. October, 1986. Vol. 

94, No. 5. P. 1002–1037.  

URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.589.3348&rep=rep1&type=pdf 
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працівника дослідницького сектора, якому доступний більший обсяг знань, є 

продуктивнішою порівняно з працею таких фахівців у минулому. Отже, за  

П. Ромером, темпи економічного зростання за незмінності ціни нових 

технологій залежать лише від величини «людського капіталу» у 

дослідницькому секторі, тобто у сфері здобуття нових знань. Зокрема, 

найвищі темпи економічного зростання зафіксовано у країнах з найвищими 

індексами зайнятості в дослідницькому секторі: в Японії у 80-х роках 

науковою діяльністю займалися кожні 67 осіб із 100 тис. працівників, у США 

– 66, у ФРН – 52, у Франції – 44, у Великій Британії – 35425. Отже, згідно з 

моделлю П. Ромера, щоб прискорити економічне зростання, державі 

необхідно збільшувати прямі інвестиції у дослідницький сектор, а також в 

освіту.  

Р. Лукас (1988) вперше включив у модель зростання людський капітал 

(ЛК) у явному вигляді. Теоретична і математична постановка моделі була 

презентована у статті «Механізми економічного зростання»426 (1988). У 

вступі до цієї статті Р. Лукас відзначає великі розбіжності між рівнями життя 

і темпами економічного зростання країн світу і ставить питання пошуку 

факторів, які забезпечують економічне зростання і збереження темпів 

приросту.    

Під індивідуальним людським капіталом людини h(t) Р. Лукас розуміє 

«просто її загальний рівень вмінь, майстерності» у момент часу t427.  

Модель Р. Лукаса розглядає можливість постійного економічного 

зростання на основі накопичення персоніфікованого людського капіталу, що 

здійснюється в особливому секторі освіти. Термін (строк) освіти є 

результатом індивідуального вибору кожного репрезентативного споживача, 

який, максимізуючи свій майбутній дохід, вибирає оптимальне 

співвідношення між часом навчання і часом роботи (тобто розподіляє свій 

                                                      
425 Економічний словник. URL: https://school.home-task.com/model-ekonomichnogo-zrostannya-romera/ 
426 Lucas R. On the mechanics of economic development. 1988. URL:   

https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillon-thibault/lucasmechanicseconomicgrowth.pdf 
427 Там само. 
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активний час між навчанням і роботою). Загалом у моделі здійснюється 

максимізація довгострокового рівня добробуту (споживання на душу 

населення) за умов оптимізації накопичення фізичного і людського капіталу 

відповідно до рішень (уподобань) споживачів щодо розподілу активного часу 

між виробництвом і навчанням. Тобто узагальнено модель економічного 

зростання Р. Лукаса представляється у такому вигляді. 

Цільова функція: споживання на душу населення (t)  max при умові 

оптимізації: 

 розподілу ресурсів між споживанням та інвестуванням 

 розподілу часу між виробництвом і навчанням  

Факторами зростання в моделі Р. Лукаса є: 

 запас капіталу (фізичного); 

 запас людського капіталу (це чисельність працюючих помножена на 

людський капітал); 

 частка часу роботи кожного індивідуума (і, відповідно, суспільства в 

цілому) в секторі виробництва кінцевої продукції (як частка від усього 

активного часу);  

 зовнішній ефект від середнього рівня освіти (в країні) на 

виробництво кінцевої продукції. 

Модель Р. Лукаса є двосекторною і включає: 

 виробничий сектор, де виробляються фізичні блага; 

 сектор «знань» (освітній сектор), де формується людський капітал.  

Р. Лукас уперше вводить поняття «дуалізму» людського капіталу і 

відповідно розглядає його вплив на економічне зростання у двох площинах 

(напрямах), а саме:  

 внутрішні (безпосередні) впливи, що описують безпосереднє 

підвищення ефективності виробництва внаслідок зростання кваліфікації 

робітників (які зайняті у виробництві); 
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 зовнішні (фонові, потенційні) впливи, що характеризуються певним 

усередненим значенням людського капіталу в економічній системі загалом 

(загальним рівнем розвитку людського капіталу в країні).  

Відповідно у моделі розрізняються два види людського капіталу: 

 індивідуальний людський капітал усередненого працівника, 

зайнятого у виробничій сфері h(t). (В моделі h  [0; ]. Тобто накопичення 

знань, вмінь, навичок вважається безмежним, що, власне, і забезпечує моделі 

можливість постійного зростання); 

 усереднений  рівень людського капіталу в країні hа(t). 

Ця концепція, а також певний механізм взаємодії процесів накопичення 

фізичного і людського капіталів були покладені в основну сконструйованої  

Р. Лукасом моделі економічного розвитку з урахуванням ефекту накопичення 

людського капіталу. Отже, механізм накопичення людського капіталу за  

Р. Лукасом передбачає здійснення навчання (освіти) «з відривом від 

виробництва»  у рамках «спеціального освітнього сектора економіки», де 

«виробляються» знання  саме там робітники здійснюють накопичення і 

розвиток свого людського капіталу. Сектор освіти розглядається як елемент 

(складова) економічної системи, що виробляє людський капітал згідно з:  

а) певною продуктивністю (технічний параметр);  

б) часткою часу навчання у загальному обсязі активного часу кожного 

індивідуума (а, значить, і суспільства загалом); 

в) середнім рівнем наявного на певний момент людського капіталу в 

економічній системі (зовнішній ефект).  

Певним спрощенням моделі є те, що Р. Лукас розглядав процес 

збільшення якісного рівня людського капіталу дещо вузько – на його думку 

лише освіта є тим фактором, що сприяє збільшенню людського капіталу.  

Тестування моделі Р. Лукаса, здійснене Дж. Хартвігом (J. Hartwig)428 

для 20 країн ОЕСР, показало, що суспільні витрати на освіту (як показник 

                                                      
428 Hartwig J. Testing the Uzawa–Lucas model with OECD data. Research in Economics. 2014. № 68. P. 144–156. 
URL: https://www.academia.edu/ 26587178/Testing_the_Uzawa_Lucas_model_with_OECD_data  
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формування людського капіталу) чинять значний позитивний вплив на 

зростання ВВП. Отриманий результат тестування показує перевагу моделі, в 

якій продуктивне зростання є ендогенним. При цьому людський капітал 

більше за фізичний капітал є рушійною силою для довгострокового 

зростання.  

Важливо зазначити, що проведені авторами економіко-математичні 

дослідження для України429, також доводять наявність суттєвого позитивного 

впливу на динаміку реального ВВП України таких факторів, як рівень 

освіченості економічно активного населення та рівень видатків зведеного 

бюджету України на освіту (як частки у ВВП).   

Довідка: при реалізації моделі Р. Лукаса в якості людського капіталу 

різні дослідники використовували такі показники, як430: відсоток зарахованих 

в середню школу; усереднена кількість років навчання; середня кількість років 

навчання після 15 років; загальні витрати на освіту у розрахунку на душу 

населення та частка працюючих з університетською освітою. Крім того, в 

сучасній літературі пропонуються такі показники для відображення рівня 

людського капіталу, як: рівень грамотності дорослого населення; відсоток тих, 

хто навчається; рівень освіти і середній термін навчання; розмір заробітної 

плати залежно від освіти; поточна вартість очікуваного пожиттєвого доходу; 

індекс агрегованого людського капіталу; показники, що пов’язують людський 

капітал з науково-дослідною роботою та інноваціями; ін. 

Важливо зазначити, що поняття людського капіталу з часом суттєво 

змінюється й ускладнюється, проте акцент, як правило, робиться на 

економічній віддачі від інвестицій у ЛК, а «у міру того, як економіка стає все 

більш і більш наукоємною і глобалізованою, економічна роль людського 

капіталу як запоруки конкурентоспроможності окремої людини і успіху 
                                                      
429 Лебеда Т.Б. Формування нової якості освіти як важливого чинника ендогенізації економічного зростання 

в Україні. Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові 

реконструктивного розвитку економіки України: монографічний збірник / за ред. акад. НАН України 

В.М.Гейця, чл.-кор. НАН України А.А.Гриценка; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.НАН України». 

Київ, 2019. С. 236–248; Лебеда Т.Б. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет: 

монографія / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2014. 296 с. 
430

 Hartwig J. Testing the Uzawa–Lucas model with OECD data. Research in Economics. 2014. № 68. P. 144–156. 

URL: https://www.academia.edu/ 26587178/Testing_the_Uzawa_Lucas_model_with_OECD_data: 
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економіки країни загалом як ніколи раніше набуває дедалі більшого 

значення».431 Разом із тим інвестиції в ЛК забезпечують також і багато інших 

неекономічних благ, таких як стан здоров’я, вище особисте благополуччя і 

більш міцну соціальну згуртованість  ці  широкі блага розглядаються 

багатьма авторами в якості таких само (якщо не більш) важливих, що й 

економічні блага у формі більш високої заробітної плати й економічного 

зростання. Відповідно людський капітал визначається як «знання, навички, 

уміння та інші якості, втілені в людях і сприяючі забезпеченню особистого, 

соціального та економічного благополуччя» (OECD, 2001)432.  

Останнім часом у поняття людського капіталу, крім класичних, 

включають такі важко вимірювані (якісні) складові, як: мотивація до 

економічної діяльності; володіння економічно значимою інформацією; 

повага до політичної та соціальної стабільності; активність; відповідальність; 

чесність; колективізм; комунікабельність; рівень загальної культури. В 

останні роки до цього додають також природні, біологічно наслідувані 

здатності людини (запас здоров’я, математичні чи інші здібності тощо).  

Важливо зазначити, що в сучасних реаліях пріоритетного значення, 

крім накопичення знань і навичок, набуває також наявність здібностей до 

інновацій, налагодження комунікаційних процесів, вирішення дедалі 

складніших управлінських завдань тощо (останніми роками при наймі на 

роботу на перший план виходять такі якості, як креативність, здатність 

швидко засвоювати нові знання, використовувати нові технології). Ці якості 

людей сучасні економісти називають людським, соціальним й 

інтелектуальним капіталом.  

Соціальні фактори економічного зростання 

Аналіз соціальних факторів допомагає зрозуміти поведінку людини 

щодо споживання, заощадження, інвестування, а також проливає світло на те, 

                                                      
431 Руководство по измерению человеческого капитала / ООН. Нью-Йорк, Женева. 2016. С. 18. URL: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20166_R.pdf  
432 Там само. 
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що лежить в основі очікувань і ставлення до тих чи інших економічних 

обставин, що теж безпосередньо впливає на економічне зростання. Зокрема:  

 низький рівень доходів населення обмежує економічне зростання 

через обмеження попиту;  

 структура населення – важливий соціальний індикатор, що впливає 

на розподіл доходів у суспільстві та структуру споживання;  

 демографічні фактори здійснюють істотний вплив на економічне 

зростання через людський капітал, процеси заощадження та пропозицію 

робочої сили (це чисельність населення, його гендерна і вікова структура, 

тривалість та якість життя, кваліфікація робочої сили, міграція населення 

тощо). Оскільки економічна поведінка людей змінюється протягом життя, 

зміни у віковій структурі країни можуть чинити значний вплив на її 

економічні показники.  

Культурні фактори економічного зростання 

«Культура має значення»  саме так формулюється головна тема 

багаторічних досліджень професора Л. Харрісона (Lawrence E. Harrison), 

викладена в доповіді на науковій конференції433. Американський соціолог Л. 

Харрісон вважає, що відповідь на запитання «чому одні держави 

процвітають, у той час як інші залишаються економічно нерозвиненими?» 

слід шукати в культурі, у впливі культурних відмінностей і цінностей на 

економіку і, як наслідок,  на благоденство націй. Він вважає, що деякі 

культури сприяють процвітанню (наприклад, протестантська або японська), 

інші ж – навпаки – лише заважають йому. 

У своїй доповіді434 Лоуренс Харрісон наводить 25 факторів 

(характеристик), за якими можна оцінити культуру країни. Це такі, як: 

Religion – релігія; Destiny – доля/предначертаність; Time orientation – 

                                                      
433 Harrison Lawrence Jews E., Confucians, and Protestants: Cultural Capital, and the End of Multiculturalism / 

State University Higher School of Economics. Moscow, April 8 2009. URL: 

https://www.hse.ru/news/science/7075536.html  
434 Там само. 
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сприйняття часу; Wealth – багатство/добробут; Knowledge – знання; Ethical 

code – етичні норми; The lesser virtues – чесноти/гідність; Education – освіта; 

Work/achievement – досягнення в роботі; Frugality – бережли-

вість/економність; Entrepreneurship – підприємливість; Risk propensity – 

схильність до ризику; Competition – конкуренція; Innovation – інновації; 

Advancement – удосконалення; Rule of law/corruption – верховенство права / 

корупція; Radius of identification and trust – радіус ідентифікації і довіри; 

Family – сім’я; Association (social capital) – соціальний капітал; The 

individual/the group – індивідуальне / групове; Authority – влада; Role of elites 

– роль еліт; Church-state relations – відношення між церквою і державою; 

Gender relationships – гендерні відносини; Fertility – народжуваність. 

Відомий голландський соціопсихолог і антрополог Герт Гофстеде 

(Geert Hofstede), основоположник теорії вимірювань культур, на основі 

проведених міжкультурних досліджень по всьому світу розробив 

систематичну основу для оцінки відмінностей між націями і культурами435. 

Запропонована ним теорія заснована на ідеї про те, що цінність може бути 

розподілена по шести основних вимірах культури, до яких відносяться: влада 

(рівність проти нерівності); колективізм (проти індивідуалізму); уникнення 

невизначеності (проти толерантності до невизначеності); «чоловічий» тип 

(проти «жіночого»); стратегічне мислення і потурання своїм бажанням 

(проти стриманості). Більшу частину відомостей про світові культурні 

цінності Г. Гофстеде отримав шляхом аналізу інформації з бази даних IBM, 

створеної на основі опитувань своїх співробітників із понад 50 країн світу  

опитування стосувалися цінностей і пов’язаних з ними відчуттями у людей. 

Г. Гофстеде запропонував систему оцінки за визначеними напрямами, за 

шкалою від 1 до 120. 

                                                      
435 Оксинойд К. Типология организационных культур Герта Хофстеде. URL: 

https://www.cfin.ru/management/people/culture/Hofstede.shtml; Хофстеде Г. Модель Хофстеде в контексте: 

параметры количественной характеристики культур / пер. с англ. В.Б.Кашкина. Маастрихт, Нидерланды. 

URL: http://lse2010.narod.ru/olderfiles/LSE2014pdf/LSE2014Hofstede.pdf' 

https://www.cfin.ru/management/people/culture/Hofstede.shtml
http://lse2010.narod.ru/olderfiles/LSE2014pdf/LSE2014Hofstede.pdf
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Індекс дистанційованості від влади. За Г. Гофстеде дистанційованість 

від влади  це ступінь, з якою наділені відносно меншою владою члени 

організацій та інститутів (наприклад, сім’ї) очікують і допускають 

нерівномірність розподілу влади. Цей вимір не характеризує рівень розподілу 

влади в певній культурі, а, скоріше, аналізує його сприйняття суспільством. 

Низький індекс дистанційованості від влади означає, що культура очікує і 

приймає демократичні відносини з владою, а члени суспільства 

розглядаються як рівні. Високий індекс дистанційованості від влади означає, 

що наділені меншою владою члени суспільства сприймають своє місце і 

усвідомлюють існування формальних ієрархічних структур. 

Індекс уникнення невизначеності відображає толерантність суспільства 

до невизначеності і відхилень. Цей вимір характеризує реакцію суспільства 

на незнайомі ситуації, непередбачені події і тиск змін. Культури, для яких 

цей індекс високий, менш терпимі до змін і прагнуть уникати занепокоєння, 

яке несе в собі невідомість, шляхом встановлення суворих правил, 

нормативів, законів. Товариства з низьким індексом більш відкриті до змін і 

використовують менше правил і законів, а їхні звичаї менш суворі. 

Індивідуалізм і колективізм. Відображає ступінь, з якою члени 

суспільства схильні утворювати групи. Цей вимір не стосується політики і 

більше відноситься до груп, аніж до окремих осіб. Культури, яким властивий 

індивідуалізм, надають більше значення досягненню особистих цілей. У 

суспільствах, для яких характерний колективізм, громадські цілі й добробут 

ставляться вище за особисті. Зокрема, Г. Хофстеде виявив сильний 

кореляційний зв’язок між ступенем індивідуалізму і показником ВНП на 

душу населення: найбільш розвинені країни з високим ВНП на душу 

населення мають більш високі значення коефіцієнта індивідуалізму.   

 «Чоловічий» / «жіночий» тип. Відображає розподіл емоційних ролей 

між статями». Цей вимір характеризує рівень важливості традиційно 

чоловічих цінностей – таких як напористість, амбіції, прагнення до влади і 

матеріалізм, і традиційно жіночих цінностей – таких як людські відносини – 
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для культури. Культури з більш вираженим «чоловічим» типом зазвичай 

характеризуються більш чіткими відмінностями між статями і схильні до 

суперництва і досягнення цілей. Менший індекс у цьому вимірі означає, що 

для культури характерні менш істотні відмінності між статями і більш висока 

цінність взаємин. 

Довгострокова/короткострокова орієнтація на майбутнє. Цей вимір 

описує часовий горизонт суспільства. Культури, орієнтовані на 

короткостроковий період, цінують традиційні методи, приділяють багато 

часу розвитку відносин і загалом розглядають час як замкнене коло. Це 

означає, що майбутнє і минуле для них між собою пов’язані, і те, що не 

можна зробити сьогодні, можна буде зробити завтра. Протилежністю такого 

підходу є довгострокова орієнтація на майбутнє, при якій час розглядається 

як вектор, а люди схильні дивитися в майбутнє більше, ніж цікавитися 

справжнім або згадувати минуле. Таке суспільство орієнтоване на досягнення 

цілей і високо цінує результати. 

Потурання своїм бажанням / стриманість. Цей вимір характеризує 

здатність культури задовольняти нагальні потреби та особисті бажання 

членів суспільства. У суспільствах, де стриманість є цінністю, переважають 

строгі соціальні правила і норми, в рамках яких задоволення особистих 

бажань стримуються і не заохочуються. 

Дослідження Г. Гофстеде показали, що суттєву кореляцію з 

національним добробутом виявляють два із шести параметрів  індивідуалізм 

і мала дистанційованість від влади. 

 

Проблема нерівності в суспільстві та її вплив на економічну динаміку 

Останніми роками у рамках дослідження людського розвитку особлива 

увага приділяється проблемі нерівності людей. Починаючи з 2010 р. ПРООН 

поряд з індексом людського розвитку (ІЛР) оцінює також індекс людського 

розвитку, скоригований з урахуванням нерівності всередині країни (ІЛРН).  
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У доповіді «Про розвиток людини 2013»436 констатується, що 

необхідною складовою людського розвитку є рівність можливостей. Кожна 

людина має право жити повноцінним життям згідно зі своїми власними 

цінностями і прагненнями. Ніхто не має бути приречений на коротке чи 

злиденне життя лише тому, що належить «не до того» класу чи живе «не в 

тій країні», належить «не до тієї» етнічної групи чи раси, «не до тої» статі. 

Нерівність знижує темпи людського розвитку і в певних випадках навіть 

здатне зупинити його зовсім. Це більшою мірою стосується нерівності в 

освіті та здоров’ї й меншою  нерівності доходів, вплив якої більш значний у 

країнах із дуже високим і високим рівнем ІЛР  (Україна відноситься до країн 

з високим рівнем ІЛР). Аналіз 132 країн (розвинених і тих, що розвиваються), 

здійснений у рамках підготовки Доповіді 2013, виявляє обернену залежність 

між нерівністю і людським розвитком.  

Довідка: базуючись на інформації по 132 країнах за 2012 р., 

регресійний аналіз показав вплив багатомірної нерівності (вимірюваної як 

зниження ІЛРН порівняно з ІЛР) на ІЛР та кожну з його складових (здоров’я, 

освіта, дохід) завдяки чотирьом пояснюючим змінним  загальній нерівності 

у сфері людського розвитку, нерівності щодо очікуваної тривалості життя та 

рівня освіти, нерівності по доходах на душу населення. Для кожної 

пояснювальної змінної була використана окрема регресія, і всі регресії 

включали фіктивні змінні з поправкою на рівень людського розвитку 

(низький, середній, високий, дуже високий). Сукупна нерівність у сфері 

людського розвитку, нерівність щодо очікуваної тривалості життя і 

нерівність щодо рівня освіти показали статистично високозначиму (на рівні 

1%) від’ємну кореляцію, а нерівність по доходу на душу населення кореляції 

не виявила.  

Вплив нерівності на людський розвиток ПРООН оцінює за допомогою 

ІЛР, скоригованого з урахуванням нерівності,  ІЛРН, який розглядає 

                                                      
436 Доповідь про розвиток людини 2013 / Звіт ПРООН. URL: ttp://hdr.undp.org/ 

sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf 
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усереднений рівень людського розвитку і його розподіл по вимірах 

очікуваної тривалості життя, освітнього рівня і контролю над ресурсами. (За 

відсутності нерівності ІЛР дорівнює ІЛРН, а різниця між цими показниками 

свідчить про наявність нерівності  чим більша різниця, тим більша 

нерівність). Розрахунок ІЛРН показує, що загалом понад 20% ІЛР «губиться» 

внаслідок нерівності, зокрема, за результатами 2019 р. «недоотримання» ІЛР 

становило 20,2%. При цьому країни з низьким ІЛР потерпають більше  вони 

втрачають понад третину індексу (31,1% у 2019 р.), у той час як для країн з 

дуже високим рівнем така втрата ІЛР становить трохи більше 10% (10,7% у 

2019 р.). Довідка: для України (відноситься до країн з високим рівнем 

людського розвитку) втрата ІЛР за рахунок нерівності у 2019 р. становила 

6,5%, що пояснюється насамперед досить високим ступенем рівності доступу 

населення до освіти й охорони здоров’я.   

Наразі ефективне вирішення проблеми нерівності (у всіх її аспектах) є 

актуальним завданням урядів країн світу у контексті забезпечення 

довгострокового економічного зростання і соціальної злагоди в суспільстві.  

У звіті ООН «Індекси і індикатори людського розвитку. Оновлені 

статистичні дані 2018 р.»437 констатується, що «нерівність за рівнем 

людського розвитку  це серйозний виклик прогресу», зокрема «розрив в 

рівнях людського розвитку є відображенням нерівності можливостей доступу 

до навчання, медичного обслуговування, зайнятості, кредитів і природних 

ресурсів, що обумовлено гендерною і груповою належністю, диспропорціями 

в доходах і місцем проживання». Зазначається, що «нерівність не лише є 

відхиленням від соціально-правових норм, але ще й несе в собі загрозу  вона 

може підживлювати екстремізм і підривати зусилля по забезпеченню 

інклюзивного і сталого розвитку. Високий рівень нерівності може призвести 

до негативних наслідків для соціальної згуртованості та якості інститутів і 

                                                      
437 Індекси і індикатори людського розвитку. Оновлені статистичні дані 2018 / Звіт ПРООН. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf 
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політичних заходів, що, у свою чергу, здатне уповільнити прогрес у сфері 

людського розвитку».  

Довідка438: на загальносвітовому рівні сукупна нерівність найвищою 

мірою обумовлюється нерівністю в доходах, за якою слідує нерівність в 

освіті та охороні здоров’я. Дискусії щодо нерівності доходів усередині країн 

світу значною мірою фокусуються на доході та добробуті найбагатших 1% 

населення і навіть найнайбагатших 0,1% порівняно з рештою. Новітні 

доповіді «Oxfam International» свідчать, що «вісім осіб володіють таким 

самим багатством, як і 3,6 млрд осіб із найбіднішої половини людства» і що 

«82% усього світового багатства у 2017 р. перейшла верхньому 1%, у той час 

як нижня половина людства взагалі не бачила ніякого покращення». З іншого 

боку, загострюється інша важлива проблема нерівності  стагнація і 

погіршення умов життя домогосподарств із середнім рівнем доходу. Крім 

того, «прояви нерівності завдають шкоди суспільству, послаблюючи 

соціальну згуртованість і довіру людей до влади, установ і одне до одного. 

Більшість з них завдають збитків економіці, марнотратно заважаючи людям 

повністю реалізувати їхній потенціал на роботі та в житті»439.  

В умовах світу, який швидко змінюється, важливо приділяти належну 

увагу дослідженню питань щодо того, що саме визначатиме нерівність у 

середньо- та довгостроковому майбутньому. Існуючі наразі, а також нові 

форми нерівності впливатимуть на економічні, соціальні, демографічні, 

культурні та інші сфери людського буття, великою мірою визначаючи умови 

життя, в першу чергу – сучасних молодих людей та їхніх дітей. У Доповіді 

про розвиток людини 2019 (ООН) констатується, що «два сейсмічних зсуви 

визначатимуть контури розвитку в ХХІ сторіччі – зміна клімату і 

технологічні перетворення. Кліматична криза вже зараз найбільше зачіпає 

найбідніші верстви населення, у той час як технологічні досягнення, такі як 

машинне навчання і штучний інтелект, можуть залишити позаду цілі групи 

                                                      
438 Там само. 
439 Доповідь про розвиток людини 2019 / Звіт ПРООН. URL:    

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf
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людей і навіть країн, створюючи загрозу невизначеності майбутнього в 

результаті подібних зсувів»440.  

Довідка: дослідження ПРООН 2019 р. показали, що в країнах з 

низьким  рівнем людського розвитку близько 42% дорослих людей мають 

початкову і лише 3,2% – вищу освіту – порівняно з 94 і 29% відповідно у 

країнах з дуже високим рівнем людського розвитку. Щодо доступу до 

технологій, то: в країнах, що розвиваються, на 100 жителів припадає 67 

абонентів мобільного зв’язку, у той час як у країнах з дуже високим рівнем – 

удвічі більше; доступ до широкосмугового Інтернету в країнах з низьким 

рівнем людського розвитку має лише 1 абонент на 100 жителів порівняно з 

28 абонентами в країнах з дуже високим рівнем441.  

За останні 20 років більшість країн показують зменшення нерівності в 

охороні здоров’я й освіті на тлі збільшення нерівності в доходах. Зменшення 

нерівності у сфері охорони здоров’я та освіти відображають відповідні 

державні пріоритети й інновації в соціальній політиці. Існує також зв’язок 

між охороною здоров’я й освітою, зокрема, краща освіта має тенденцію 

обертатися кращим станом здоров’я  так очікувана тривалість життя і рівень 

освіти мають подібну динаміку. Зростання нерівності в доходах певною 

мірою відображає провал у національній бюджетній і, особливо, податковій 

системах, але може бути компенсований за рахунок соціального захисту.    

Отже враховуючи, що      

 аналіз ендогенного зростання в економіці знань базується на 

уявленні, що високий темп інновацій можливий лише в економіці, що багата 

на людський капітал, 

 нерівність знижує темпи людського розвитку (у певних випадках аж 

до його повного зупинення), 

– пропонується в моделях ендогенного зростання з фактором 

людського капіталу застосувати додатковий чинник  нерівність (суспільна 

                                                      
440 Там само. 
441 Там само. 
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нерівність), який чинить негативний вплив на рівень людського розвитку та 

людський капітал і, таким чином, зростання нерівності гальмує економічне 

зростання.  

Фактор нерівності всередині країни впливає на людський капітал 

(формування людського капіталу) та є ендогенним фактором, який 

насамперед залежить від податково-бюджетної та соціальної політики 

держави.  

Отже, враховуючи наведене вище, пропонується виробничу функцію з 

факторами капіталу, зайнятості та людського капіталу, доповнити фактором 

нерівності (суспільної нерівності), який (крім інших факторів) впливає на 

розвиток людського капіталу (рівняння 10.1 та 10.2).   

GDP = f (K, ZAN, LK)                                                                           (10.1) 

LK = f(OSVITA, ZDOR, NER),                                                             (10.2) 

де: 

GDP  валовий внутрішній продукт; 

K  вартість фізичного капіталу; 

ZAN  чисельність зайнятих в економіці; 

LK  людський капітал; 

OSVITA  рівень освіти; 

ZDOR  рівень здоров’я; 

NER  рівень нерівності всередині країни. 

Як фактор нерівності можуть бути використані агреговані показники: 

 Індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності 

(ІЛРН), або відхилення ІЛРН від індексу людського розвитку (ІЛР) (різниця в 

рейтингах країни за ІЛРН і ІЛР) (дані ООН); 

 коефіцієнт нерівності людей (середній показник нерівності по трьох 

основних вимірах людського розвитку  освіті, здоров’ї, доходах) (дані 

ООН). 
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Для аналізу впливу на людський капітал (а через нього  на 

економічний розвиток) можуть бути застосовані (досліджені) окремі фактори 

(складові), що характеризують ступінь нерівності у різних сферах життя: 

 фактор нерівності в охороні здоров’я (індекс очікуваної тривалості 

життя, скоригований з урахуванням нерівності); 

 фактор нерівності в освіті (індекс освіти, скоригований з 

урахуванням нерівності); 

 фактор нерівності в доходах (індекс доходу, скоригований з 

урахуванням нерівності).  

Бідність та диференціація життєвого рівня населення як ендогенні 

фактори економічного розвитку України 

В Україні досить гостро стоїть проблема бідності та розшарування 

населення за доходами, що спричиняє у суспільстві соціальне напруження та 

є суттєвим ризиком подальшого економічного розвитку. 

Згідно з дослідженням ООН442, за результатами 2019 р. валовий 

національний дохід у розрахунку на душу населення (в дол. США 2011 за 

ПКС) становив в Україні 7994 дол., у той час як по групі країн з дуже 

високим рівнем людського розвитку цей показник становив 40112 дол., із 

високим (до цієї групи відноситься й Україна) – 14403 дол., із середнім – 

6240 дол., із низьким рівнем людського розвитку – 2581 дол., а по світу 

загалом – 15745 дол. Тобто за показником ВНД на душу населення Україна є 

однією з найгірших серед країн своєї групи, розташувавшись між Йорданією 

(8268 дол.) і Ямайкою (7932 дол.).  

Слід зазначити, що рівень бідності в Україні протягом усього періоду 

незалежності залишається стабільно високим, особливо це стосується сімей з 

неповнолітніми дітьми і пенсіонерів. Особливістю України є також досить 

високий рівень бідності серед працюючих осіб. За результатами 2019 р. 

частка населення з середньодушовими еквівалентними доходами, нижчими 

                                                      
442 Доповідь про розвиток людини 2019 / Звіт ПРООН. URL:    

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_ru.pdf 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_ru.pdf
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за фактичний (розрахунковий) прожитковий мінімум становила 23,1%, тобто 

практично чверть населення України перебуває за межею фактичного 

прожиткового мінімуму443.  

Незважаючи на певне зменшення частки витрат домашніх господарств 

України на харчування – з 51,6% у 2010 р. до 46,6 у 2019 р.  частка цих 

витрат є досить високою і найвищою порівняно з іншими категоріями витрат, 

що також свідчить про досить високий рівень бідності населення в країні. 

Для порівняння, у 2019 р. частка витрат домашніх господарств на охорону 

здоров’я становила усього 4,1%, на відпочинок і культуру  1,6%, освіту  

1,1%444. 

Високий рівень бідності населення в Україні протягом практично 

усього періоду незалежності на тлі політичної та економічної нестабільності 

викликає у суспільстві песимістичні настрої та сприяє утриманню високої 

соціальної напруги. Згідно з інформацією ДССУ, за проведеними 

опитуваннями домогосподарств у 2018 р.445: 40,2% населення постійно 

відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування; для 47,6% населення 

було достатньо коштів, але заощаджень вони не робили; для 8,7% населення 

коштів вистачало і вони робили заощадження. При цьому лише 11,2% 

домогосподарств очікували покращення свого матеріального стану в 

наступному 2019 р., 55,6% вважали, що все залишиться без змін, а 32,6% 

очікували погіршення свого матеріального стану. Лише 2,5% очікували, що 

2019 р. буде сприятливим для розвитку економіки України, а 38,0% не 

очікували будь-яких відчутних змін. Разом із тим, за опитуваннями 2017 р., 

75,1% домогосподарств за оцінками найбільш значущих для них суспільних 

та особистих цінностей на перше місце поставили здоров’я, 18,9%  сім’ю і 

дітей, і лише 1,9%  матеріальний добробут. 

                                                      
443 Диференціація життєвого рівня населення / Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/gdvdg/duf/duf_19_u.xls  
444 Структура сукупних витрат  / Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/gdvdg/ssv/ssv_19_u.xls  
445 Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів / Державна служба статистики України. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_sdurd2018xl.zip  
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Високий рівень бідності позначається на якості життя та здоров’я 

населення. Так, проведені у 2017 р. статистичні дослідження446 свідчать, що у 

2017 р. було 14637,1 тис. домогосподарств (97,7% з їх загальної кількості), в 

яких хтось із членів потребував медичної допомоги, придбання ліків чи 

медичного обладнання. Із цього числа 29,7% домогосподарств не змогли 

реалізувати свої потреби, зокрема з причини занадто високої вартості не 

змогли придбати ліки 97%; медичне обладнання  96,6%; відвідати лікаря  

74%; відвідати стоматолога  98%, зробити протезування  99,2%; провести 

медичні обстеження  93%; отримати лікувальні процедури  93,1%; 

отримати лікування у стаціонарі  98,0%. Тобто, близько третини населення 

України внаслідок бідності не змогли отримати лікування. Як результат, 

частка осіб у віці 18 років і старших, які (станом на 2016 р.) оцінили стан 

свого здоров’я як добрий, становила в Україні 42,7%, задовільний  45,3%, 

поганий  12,0%. Для порівняння: в країнах ЄС частка осіб, які визнали стан 

свого здоров’я як добрий, становила 66,7%, у т.ч. у Бельгії  73,2%, 

Німеччині  64,3%, Ірландії  82,2%, Греції  73,4%, Нідерландах  75,4%, 

Австрії  69,5%, Швеції  74,7%, Польщі  57,7%, Болгарії  65,0%, 

Угорщині  58,9%447.  

Високий рівень бідності суттєво позначається на побутових умовах 

проживання та якості життя населення України  внаслідок недостатності 

коштів понад третини населення позбавлені самого необхідного (табл. 10.1).  

Високий рівень бідності та нерівність (розшарування) населення за 

доходами всередині країни негативно впливають на формування людського 

капіталу, погіршуючи перспективи економічного розвитку країни, особливо у 

довгостроковому періоді. Проте ці фактори є ендогенними і їх динаміка 

значною мірою залежить, зокрема, від економічної, податково-бюджетної та 

                                                      
446 Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 

році / Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_snsz_u.htm 
447 Там само.  
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соціальної політики держави. А отже, формування та провадження 

ефективної державної політики, спрямованої на зменшення бідності та 

нерівності населення України за доходами, сприятиме покращенню 

макроекономічної динаміки у середньо- та довгостроковому періодах та 

зниженню соціальної напруженості в країні. 

Таблиця 10.1 

Показники матеріальної депривації населення через недостатність 

коштів у 2016 році: порівняння України та країн ЄС 

Ознаки депривації Україна ЄС-28 

Частка населення (%), яка через недостатність коштів не може 

дозволити собі: 

  

1) споживати страви з м’ясом та рибою через день 24,5 8,3 

2) підтримувати достатньо теплу температуру у житлі  25,6 8,7 

3) тижневий сімейний відпочинок не вдома 1 раз на рік 51,7 32,8 

4) неочікувані необхідні витрати за рахунок власних ресурсів 59,9 36,4 

5) своєчасно та в повному обсязі оплатити орендні/іпотечні 

платежі за споживчими кредитами чи ЖКП 

28,3 10,4 

Частка населення, у якої відсутні:    

6) автомобіль 28,5 7,7 

7) пральна машина 8,5 1,2 

8) кольоровий телевізор 1,7 0,4 

9) телефон (у т.ч. мобільний) 2,0 0,6 

Частка населення, яка має три і більше ознаки депривації із 

дев’яти 

42,1 15,7 

Частка населення, яка має чотири і більше ознак депривації із 

дев’яти 

27,0 7,5 

Джерело: Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2017 р. (за 

даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) / Державна служба 

статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/ 

soc_ek_stan_dom_2017.zip 

 

Актуальність проблеми бідності в Україні підтверджується тим, що в 

Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна»448, де визначено 

базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) на період до 

2030 р., ціллю № 1 для України є саме «Подолання бідності».  

Довідка: за визначенням Е.М. Лібанової, «бідність визначається як 

неможливість через брак коштів підтримувати спосіб життя, притаманний 

                                                      
448 Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України. 2017. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf 

http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
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конкретному суспільству в конкретний період часу. До бідних верств 

суспільства належать ті, хто не з власної волі позбавлені необхідного: 

нормального житла, їжі, одягу, можливості здобувати світу та лікуватися. 

Крім того, бідність  це ще й страх перед майбутнім, обумовлений 

непевністю людини у своїх можливостях. Подолання бідності є ключовим 

завданням  суспільного розвитку»449. 

У рамках цілі «Подолання бідності» передбачено виконання таких 

завдань (табл. 10.2). 

Таблиця 10.2 

Завдання та індикатори у рамках цілі «Подолання бідності» в Україні 

Завдання Індикатори Базове 

значення 

індикатора 

за 2015 р. 

Цільове 

значення 

індикатора 

на 2030 р 

1. Скоротити в 4 рази 

рівень бідності, зокрема 

шляхом ліквідації її 

крайніх норм 

1.1. Частка населення, чиї 

середні еквівалентні сукупні 

витрати є нижчими за фактичний 

(розрахунковий) прожитковий 

мінімум, % 

58,3 15,0 

1.2. Частка осіб, добове 

споживання яких є нижчим за 

5,05 доларів США за ПКС, % 

2,2 0,0 

2. Збільшити охоплення 

бідного населення 

адресними програмами 

соціальної підтримки 

2.1. Частка бідних, які охоплені 

державною соціальною 

підтримкою, в загальній 

чисельності бідного населення, 

% 

56,3 85,0 

3. Підвищити 

життєстійкість соціально 

вразливих верств 

населення  

3.1. Співвідношення рівнів 

бідності домогосподарств з 

дітьми та домогосподарств без 

дітей, рази 

1,77 1,27 

3.2. Частка витрат на харчування 

в сукупних витратах 

домогосподарств, % 

54,6 30,0 

Джерело: Національна доповідь 2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» / Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://un.org.ua/images/ 

SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf 
 

У 2016 р. урядом України було прийнято Стратегію подолання 

бідності, розроблену у рамках ЦСР та спрямовану на «розв’язання проблем 

                                                      
449 Там само. С. 12.  
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подолання бідності та зменшення нерівності, підвищення рівня життя та 

забезпечення доступу до базових послуг для всіх верств населення, розвиток 

соціальної інфраструктури та розширення можливостей для самореалізації в 

безпечному середовищі»450. Стратегію визначено механізми запобігання 

бідності та основні завдання із розв’язання цієї проблеми на період до 2020 

року.  Як основні напрями, завдання і шляхи реалізації Стратегії визначено 

такі. 

1. Розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння 

зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного 

соціального страхування для забезпечення умов гідної праці.  

2. Забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери 

незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків соціального відчуження 

сільського населення.  

3. Мінімізація ризиків бідності та соціального відчуження найбільш 

вразливих категорій населення.  

4. Запобігання бідності та соціальному відчуженню серед внутрішньо 

переміщених осіб. 

З огляду на важливість відстеження динаміки й аналізу процесів 

бідності, у травні 2017 р. було прийнято Методику комплексної оцінки 

бідності451, що унормовує визначення широкого кола монетарних і 

немонетарних критеріїв оцінки бідності населення в Україні.  

З метою оцінки (кількісного) впливу на макроекономічну динаміку в 

Україні таких ендогенних факторів, як рівень розвитку людини, рівень 

бідності та нерівність (розшарування) населення по доходах, в системі 

економетричного моделювання EViews здійснено відповідні економіко-

математичні дослідження. (Зазначені фактори є ендогенними, оскільки на їх 

                                                      
450 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. №161-р. «Стратегія подолання бідності». 

URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248898080 
451 Наказ Міністерства соціальної політки України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України 

від 18.05.2017 №827/403/507,113/232 «Методика комплексної оцінки бідності». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17 
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динаміку визначальною мірою впливають заходи внутрішньої політики 

держави.)  

У рамках дослідження за допомогою економетричних методів 

здійснено кількісну оцінку впливу на динаміку реального ВВП таких 

ендогенних факторів, як:  

– індекс людського розвитку – комбінований індекс, що відображає 

усереднену величину досягнень країни у трьох основних вимірах людського 

розвитку: здоров’я і довголіття, знання та достойний рівень життя; 

– рівень бідності населення. Представляє частку населення з 

середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 

за 60% медіанного рівня загальних доходів; 

– квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення. Відображає 

співвідношення мінімального рівня доходів серед найбільш забезпечених 

20% населення до максимального рівня доходів серед найменш забезпечених 

20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних 

доходів; 

– квінтильний коефіцієнт фондів. Відображає співвідношення 

сумарних доходів найбільш та найменш забезпечених 20% населення, 

ранжованих за показником середньодушових еквівалентних доходів; 

– коефіцієнт Джині. Вимірює ступінь, за яким розподіл доходів чи 

витрат на споживання домогосподарств в економіці відрізняється від 

абсолютної рівності в розподілі, де 0 – повна рівність, 100 – абсолютна 

нерівність.       

За базове рівняння було взято класичну виробничу функцію з 

додатковим фактором людського капіталу (представленого у вигляді індексу 

людського розвитку для України), в яку послідовно уводилися вибрані 

фактори нерівності. Результати економіко-математичних досліджень щодо 

впливу зазначених ендогенних факторів на динаміку реального ВВП України 

представлено нижче.  
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Проведені економіко-математичні дослідження доводять наявність 

суттєвого позитивного впливу індексу людського розвитку на динаміку 

реального ВВП (рівняння 10.3).  

GDP_I = 0.373917717527*VNOK_I + 0.00229208641705*ZAN +  

              (t = 12,39)                                 (t = 8,55)             

78.1735574483*ILR - 6.32749514694*F2012 - 4.99851517449*F2007         (10.3) 

 (t =11,11)                        (t = -2,79)                    (t = -2,69) 

R-squared = 0.93; Durbin-Watson stat. = 2.06 

Проведені економіко-математичні дослідження доводять наявність 

суттєвого негативного впливу факторів нерівності на динаміку реального 

ВВП в Україні (рівняння 10.4–10.7).  

1. Оцінка впливу рівня бідності населення – частки населення з 

середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 

за 60% медіанного рівня загальних доходів: 

 GDP_I = 0.289952024399*VNOK_I + 18.1961588873*ZAN/ZAN(-1) –  

                 (t = 10,57)                               (t = 1,4)  

15.6637020102*POV60R/POV60R(-1) + 97.6492849009*ILR/ILR(-1) – 

(t = -4,86)                                                 (t = 6,9)    

7.17110911392*F2016                                                                          (10.4) 

(t = 4,04) 

R-squared = 0.98; Durbin-Watson stat. = 2.43. 

2. Оцінка впливу нерівності по доходах – квінтильного коефіцієнта 

фондів: 

GDP_I = 0.279261891461*VNOK_I + 38.853580529*ZAN/ZAN(-1) +  

                (t = 7,74)                               (t = 1,9) 

88.4190044866*ILR/ILR(-1) - 26.5311991222*KKF/KKF(-1) –  

(t = 3,72)                                  (t = -2,1) 

5.77857221637*F2016                                                                           (10.5) 

(t = -2,2) 

R-squared = 0.92; Durbin-Watson stat. = 2.58. 
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3. Оцінка впливу нерівності по доходах – квінтильного коефіцієнта 

диференціації доходів населення:  

GDP_I = 0.268305971817*VNOK_I - 24.016393773*KKD/KKD(-1) + 

               (t = 8,73)                               (t = -1,53) 

 124.341301648*ILR/ILR(-1) - 6.8242218391*F2015                          (10.6) 

(t = 8,0)                                     (t = -2,8) 

R-squared = 0.91; Durbin-Watson stat. = 2.13. 

 

4. Оцінка впливу нерівності по доходах – коефіцієнта Джині:  

GDP_I = 0.29323767815*VNOK_I + 137.832137462*ILR/ILR(-1) –  

                (t = 9,65)                             (t = 9,2) 

38.2865092407*KDJ/KDJ(-1) - 5.22199580789*F2016                   (10.7) 

(t = -2,54)                                   (t = -2,21)          

R-squared = 0.92; Durbin-Watson stat. = 2.58. 

Умовні позначення: 

GDP_I реальна зміна ВВП, % до попереднього року 

ZAN чисельність працюючих, тис. осіб 

VNOK_I реальна зміна валового нагромадження основного капіталу, % до 

попереднього року 

ILR індекс людського розвитку для України, індекс 

POV60R відсоток населення з середньодушовими еквівалентними 

загальними доходами у місяць, нижчими за 60% медіанного рівня 

загальних доходів, % 

KKD квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення, разів 

KKF квінтильний коефіцієнт фондів, разів 

KDJ коефіцієнт Джині, від 0 до 100 

t статистика Стьюдента 

R-squared коефіцієнт кореляції 

Durbin-Watson stat. статистика Дарбіна – Уотсона 

 

Проведені економіко-математичні дослідження підтверджують 

наявність суттєвого позитивного впливу рівня розвитку людини на 

макроекономічну динаміку в Україні. Цей фактор є ендогенним, оскільки 

розвиток людини забезпечується засобами економічної, фінансової, 

соціальної, демографічної політики всередині країни. Зазначене свідчить про 

важливість розвитку людини (її освіти, здоров’я, культури, добробуту тощо) 
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для забезпечення економічного зростання в Україні на ендогенних засадах. А 

отже, діяльність уряду має бути спрямована насамперед на розвиток людини 

з пріоритетом державних інвестицій в охорону здоров’я, освіту, соціальну 

підтримку, побут тощо. (Важливо зазначити, що у світі проблемам людини та 

її розвитку присвячуються ґрунтовні дослідження, що проводяться на 

постійній основі такими міжнародними організаціями, як ООН (щорічні звіти 

про розвиток людини), МОП (трудові аспекти людського життя), 

Європейська соціальна хартія (умови праці та життя людей). Ключовий 

пріоритет урядами країн світу надається сьогодні саме розвитку людини, в 

першу чергу – забезпеченню належного рівня здоров’я, доступу до знань, 

забезпеченню належних умов праці, побуту, відпочинку тощо).    

Проведені економіко-математичні дослідження засвідчують наявність 

суттєвого негативного впливу факторів нерівності в суспільстві на 

макроекономічну динаміку в Україні, зокрема рівня бідності населення та 

ступеня розшарування (диференціації) населення за доходами – розвиток цих 

процесів несе серйозні макроекономічні загрози. При цьому зазначені 

фактори є ендогенними і на їх динаміку можна впливати заходами 

економічної, податково-бюджетної, соціальної політики держави.  

З вищевикладеного можна зробити такі висновки. 

У сучасному світі особлива увага надається вивченню факторів 

забезпечення сталого економічного зростання, насамперед факторів 

ендогенного характеру, на формування яких держава має безпосередній 

вплив.  

Одним із важливих ендогенних чинників економічного зростання як у 

теоретичних дослідженнях, так і в практиці управління країн світу 

обґрунтовано визнано людський капітал як критичний фактор сучасного 

суспільного розвитку, що набуває дедалі більшого значення. Поняття 

людського капіталу з часом суттєво змінюється й ускладнюється, набуваючи 

нових рис і характеристик. Останнім часом у поняття людського капіталу, 

крім класичних, включають такі важко вимірювані (якісні) складові, як: 
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мотивація до економічної діяльності; володіння економічно значимою 

інформацією; повага до політичної й соціальної стабільності; активність; 

відповідальність; чесність; колективізм; комунікабельність; рівень загальної 

культури; природні, біологічно наслідувані здатності людини (запас здоров’я, 

математичні чи інші здібності тощо).  

Останніми роками у рамках дослідження людського розвитку 

особлива увага приділяється проблемі нерівності людей, яка вважається 

серйозним викликом для сталого розвитку й прогресу. Високий рівень 

нерівності може призвести до негативних соціальних наслідків та суттєво 

уповільнити економічне зростання. Фактор нерівності всередині країни 

впливає на людський капітал, а через нього – на макроекономічну динаміку. 

При цьому нерівність є ендогенним фактором, що великою мірою залежить 

від податково-бюджетної та соціальної політики держави.  

Проведені економіко-математичні дослідження підтверджують 

наявність суттєвого позитивного впливу рівня розвитку людини на 

макроекономічну динаміку в Україні. Зазначений фактор є ендогенним, 

оскільки розвиток людини забезпечується засобами економічної, фінансової, 

соціальної, демографічної політики всередині країни. Отже, діяльність уряду 

має акцентуватися насамперед на розвитку людини, з пріоритетом державних 

інвестицій в охорону здоров’я, освіту, соціальну підтримку, культуру, побут 

тощо.  

Здійснені економіко-математичні дослідження свідчать про наявність 

суттєвого негативного впливу факторів нерівності в суспільстві на 

макроекономічну динаміку в Україні, зокрема рівня бідності населення та 

ступеня розшарування (диференціації) населення за доходами – розвиток цих 

процесів несе в собі серйозні макроекономічні загрози. Зазначені фактори є 

ендогенними, оскільки на їх динаміку значною мірою можуть впливати 

заходи державної економічної, фінансової, соціальної політики. Зазначене 

свідчить про важливість контролю державою процесів, які можуть призвести 

до посилення бідності та розшарування населення за доходами в Україні. А 
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отже, в цілях забезпечення макроекономічного зростання уряд має  приділяти 

належну увагу розробленню та вчасному застосуванню заходів, спрямованих 

на забезпечення належного рівня добробуту населення, насамперед – 

соціально незахищених категорій громадян.   

Освіта майбутнього на інноваційній основі як складова 

ендогенізації економічного розвитку 

Щоб перебувати у тренді з технологічним проривом, країни-лідери 

дедалі більше концентрують матеріальні та інтелектуальні ресурси сфери 

досліджень і розробок на тих сегментах, які найближчими десятиліттями 

визначатимуть мегатренди розвитку суспільства і взаємини людини та 

навколишнього світу. В основу інноваційного розвитку економіки покладено 

якісну систему освіти і науки (рис. 10.1.). 

 

  

Рис. 10.1. Інноваційний розвиток економіки України за рахунок 

активізації людського капіталу 

Джерело: Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і 

довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти. Київ, НТУУ «КПІ», 2015. URL: 

http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Foresight-2015.pdf 
  

Найближчими роками освіта України суттєво трансформуватиметься, 

адже поява нових професій становить виклик традиційній системі освіти, що 

не встигає виявляти гнучкість щодо реалій сьогодення. Як зауважив один із 

найвідоміших теоретиків у сфері освіти сер Кен Робінсон, «Практично уся 

 Освіта Наука 

Бізнес Влада 

Якісний людський капітал 

Інноваційний розвиток економіки 



372 

система освіти у світі побудована таким чином, щоб відповідати на вікові 

виклики, виклики епохи індустріалізації. Проте ми ніколи не зможемо 

орієнтуватися у складному світі майбутнього, заглядаючи у дзеркало 

заднього виду. …нові форми праці дедалі активніше спираються на високий 

рівень знань фахівців, а також на творче та інноваційне мислення. У світі 

сучасних технологій затребуваними є інтелектуальні здібності зовсім іншої 

міці, на противагу потребам суспільства індустріальної моделі»452. У 

найближчі 15 років постане нова глобальна архітектура освіти, яку слід 

починати досліджувати вже сьогодні, і саме сьогодні слід створювати 

глобальну «дорожню карту» майбутньої освіти453. 

Технології, які вже стали драйвером масштабних соціально-

економічних змін, мають значні перспективи щодо використання у школах, 

тож в основу освіти майбутнього на інноваційній основі закладатимуться  

програми, пов’язані із застосування інноваційних технологій, STEM-

програми, програми із надання якісної IT-освіти, роботизації, пов’язані із 

гейміфікацією та штучним інтелектом. 

STEM-програма (Science Technology Engineering Mathematics) цікава 

тим, що відповідає основним критеріям стосовно: 

– актуальності та інноваційності змісту; 

– зрозумілості процесу реалізації (визначення умов та обладнання, 

конкретизації навчального процесу); 

– наявності методики, що уможливлює використання програми у будь-

якому навчальному закладі; 

– досягнення освітнього та виховного педагогічного результату та 

наявності інструментів для вимірювання останнього. 

Основні напрями розроблення STEM-програми: 

– інтегровані, міжпредметні навчальні програми; 

– робототехніка та інженерні розробки; 
                                                      
452 8 тезисов Кэна Робинсона как школы убивают креативность. URL: https://mel.fm/konspekt/8160237-

robinson 
453 Будущее образования: глобальная повестка. Re-engeneering Futures. C. 5, 7. URL: http://vcht.center/wp-

content/uploads/2019/06/6.-Obrazovanie-do-2035.pdf 
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– «розумні пристрої» Інтернету речей; 

– 3D-моделювання. 

Наразі формується каталог STEM-програм, які рекомендовані МОН 

України для використання у навчальних закладах454.  

Наразі в Україні з’являється дедалі більше середніх приватних 

навчальних закладів, які пропонують програму навчання нового зразка із 

застосуванням STEM-програм, наприклад, IT Step School, Stem школа 

Inventor, створюються також освітні філії на базі комунальних шкіл, 

наприклад, Kyiv Smart city school. Проєкти Kyiv Smart city school ефективно 

доповнюють шкільну програму корисними навичками, що затребувані у 

глобальному інноваційному середовищі. Як зауважив професор 

Массачусетського технологічного інституту Гордон Браун, «ми повинні 

осмислити освіту як шлях до культурного зрушення, ми повинні сприймати 

школу як спосіб зміни суспільства до майбутнього, яке ми би хотіли  

створити разом»455. 

Топ-5 тенденцій освіти майбутнього на інноваційній основі: 

 – штучний інтелект. За оцінками експертів, використання штучного 

інтелекту (ШІ) в найближчі кілька років зросте на 50%. Системи на базі ШІ 

вже використовуються для змішаного та персоналізованого навчання і 

допомагають уникнути переповнених аудиторій. Ці можливості ШІ в 

майбутньому дозволять трансформувати систему освіти і частково вирішити 

проблему нестачі викладачів;  

– віртуальна реальність. Віртуальна реальність створює новий світ, дає 

можливість поза стінами класу створити будь-яку реальність, що безперечно 

сприяє глибшому зануренню дітей у новий матеріал і кращому 

запам’ятовуванню. Потенціал цієї технології у сфері освіти безмежний;  

                                                      
454

 Програми STEM / ДНУ Інститут модернізації змісту освіти. URL: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/programi-

stem/ 
455 Образование для сложного общества. URL: 

https://drive.google.com/file/d/0B9ZvF6mQ5FMbSTFKVmhodU5rNTNiTXpUZ2QwZktiR0pzSmJR/view 
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– гейміфікація (від англ. game – гра) – використання цієї методики 

передбачає використання у процесі навчання ігрових елементів з метою 

підвищення ефективності останнього. Учасник «гри» опановує новий 

матеріал, аби отримати якомога більше балів і вийти на наступний рівень. 

Така методика допомагає запровадженню елемента задоволення й 

зацікавленню учнів;  

– психологічне здоров’я. Сьогодні чимало людей потерпає від стресу. 

Поведінкові й емоційні розлади – такі, як панічні атаки, тривожність і 

депресію, діагностують не лише у дорослих, а й у дітей. Саме тому школи 

почали прискіпливіше слідкувати за настроями учнів і, зокрема, 

практикувати метод усвідомленості. У Великій Британії, наприклад, на 

початку 2019 р. у 370 школах провели Тиждень психічного здоров’я, під час 

якого дітям пояснювали, як правильно розслаблятися і боротися зі стресом. 

Спеціалісти зауважують, що в майбутньому медитації та дихальні вправи 

стануть невід’ємною частиною процесу навчання;   

 – відновне правосуддя. Традиційно, коли учень порушує дисципліну, 

педагоги одразу застосовують до нього покарання. Однак сьогодні дедалі 

більше шкіл вдаються до іншого підходу – відновного правосуддя. Така 

практика передбачає діалог між усіма учасниками інциденту: учнем, 

вчителями, адміністрацією та жертвою (якщо така є). Подібне допомагає 

з’ясувати всі обставини прикрого випадку і колективно прийняти рішення 

про те, як усунути його наслідки. За такого підходу дитина розуміє, навіщо 

потрібні правила і до чого призводить їх порушення456. 

Відомо, що рівень та якість системи освіти є конкурентними 

перевагами України, за якими країна випереджає чимало розвинених країн 

світу (рис. 10.2). 

                                                      
456

 URL: https://www.kyivsmartcity.com/news/osvita-majbutnogo/ 

https://vokrugsveta.ua/lajfstajl/v-britanskih-shkolah-budut-uchit-pravilno-dyshat-i-rasslablyatsya-06-02-2019
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Рис. 10.2. Місце України в світі за рівнем освіти у 2020 р.  

(серед 131 країни) 

Джерело: побудовано Агафоновою М.В. за даними: Global Innovation Index 2020. 

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf 

Рис. 10.2 демонструє, що Україна за рівнем освіти у 2020 р. входила до 

ТОП-25 країн світу, посівши серед 131 країни світу 23-тє місце в рейтингу і 

тим самим випередивши такі країни світу, як Велику Британію, Німеччину, 

Канаду, Польщу, США, Російську Федерацію та ін.  

Розглянемо обсяг видатків на освіту в різних країнах світу (табл. 10.3). 

З табл. 10.3 видно, що при частці загальних державних видатків на 

освіту 6% ВВП (що є одним із найвищих показників) Україна серед 

розглянутих країн має найнижчий рівень загальних державних видатків на 

освіту учня/студента (усіх рівнів освіти) у доларовому еквіваленті, а саме  

963 дол. США. 

Якісна система освіти формує висококваліфіковану робочу силу, хоча 

при цьому постає важливе питання – чи залишиться випускник вищого чи 

середнього навчального закладу працювати в Україні? Відповідь на це 
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болюче питання залежить переважно від мотиваційного чинника, в Україні 

він доволі слабкий, а керівники підприємств та організацій країни не 

приділяють йому належної уваги. 

  Таблиця 10.3 

Обсяг видатків на освіту в різних країнах світу 

Країна Загальні державні 

видатки на 

освіту, % ВВП 

Видатки уряду на 

освіту учня 

(середню), % ВВП на 

душу населення 

Загальні державні 

видатки на освіту  

учня/студента, дол. 

США (на освіту 

усіх рівнів) 

Швеція 6,8 23,2 12,709 

Україна 6 25,6 963 

США 6 22,1 16,683 

Фінляндія 5,7 24,8 9,638 

Норвегія 5,6 26,8 15,255 

Франція 5,4 23 9,025 

Польща 4,9 22,4 3,305 

Велика Британія 4,6 21,2 7,672 

Канада 4,4 18,3 10,909 

Німеччина 4,1 23,0 8,918 

Болгарія 3,6 21,7 1,464 

Китай 3,6 Х 1,631 

Російська 

Федерація 

3,5 Х 1,880 

Японія 3,2 23,9 7,538 

 Джерело: сформовано Агафоновою М.В. за даними: World Talent Ranking 2019 / 

IMD. URL: https://www.imd.org/globalassets/ wcc/docs/release-

2019/talent/imd_world_talent_ranking.pdf  

Згідно з результатами рейтингових досліджень звіту World Talent 

Ranking (WTR), проведених Institute of Management and Development (IMD) 

World Competitiveness Center у Лозанні, у 2019 р. за ступенем залучення 

місцевих та іноземних талантів (складовою фактора «привабливість») 

Україна займала одну із найнижчих позицій серед 63 країн світу (табл. 10.4). 

Таблиця демонструє, як вагомо Україна послабила свої позиції за 

фактором «привабливість» (ступінь залучення місцевих та іноземних 

талантів) у рейтингу WTR протягом 2014–2019 рр. За показником «мотивація 

працівника» країна опустилась на 17 позицій, за показником «залучення та 

утримання талантів» – на 34 позиції, за показником «іноземний 

висококваліфікований персонал» – на 12 позицій. Найвагоміше падіння 

file:///C:/Users/Админ/Звіти_2020/IMD%20World%20%20Talent%20Rankin
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відбулося за показником «втеча мізків», воно сталося протягом 2014–2015 

рр., після того, як відбулася Революція гідності та із початком воєнних дій на 

Сході України. Упродовж 2014–2015 рр. Україна за показником «втеча 

мізків» втратила 46 позицій, посівши 57-ме місце проти 11-го місця у 2014 р. 

(6,34 бала проти 2,39 бала відповідно). І протягом останніх років Україна за 

цим показником своєї позиції майже не змінила (у 2019 р. – 58-ме місце, 2,39 

бала). Варто зауважити, що на сьогоднішній день на міжнародному 

ринку праці Україна посідає одне з провідних місць серед країн-донорів з 

інтелектуального ресурсу та фактично бере участь в економічному 

розвитку як країн, що розвиваються, так і розвинених країн світу. 

Таблиця 10.4 

Показники соціального опитування та рейтинги складових фактора 

«привабливість» протягом 2014–2019 рр.  

Роки/ 

показники 

Мотивація 

працівника 

Залучення та 

утримання 

талантів 

Іноземний 

висококваліфікова-

ний персонал 

«Втеча мізків» 

соц. 

опит. 

(10–

макс.) 

рейтинг 

(серед 

63 

країн) 

соц. 

опит.  

(10 – 

макс.) 

рейти

нг 

(серед 

63 

країн) 

соц. опит.  

(10 – макс.) 

рейтинг 

(серед 63 

країн) 

соц. 

опит. 

(10 – 

макс.) 

рейтинг 

(серед 

63 

країн) 

2014 5,26 41 6,98 25 4,17 47 6,34 11 

2015 5,52 40 6,06 44 2,85 55 2,39 57 

2016 5,03 46 5,31 55 2,89 57 2 58 

2017 4,68 52 5,08 60 2,45 60 2,09 59 

2018 4,79 52 5,7 55 2,86 59 2,07 60 

2019 4,3 58 5,52 59 2,55 59 2,39 58 
 

Джерело: сформовано Агафоновою М.В. за даними: World Talent Ranking 2019 / IMD. 

URL: https://www.imd.org/globalassets/ wcc/docs/release-2019/talent/imd_world_talent_ 

ranking.pdf  

 

Моніторинг рейтингових досліджень у сфері людського капіталу 

показав дисбаланс між якістю навчання та освіти України та мотиваційною 

складовою в розвитку людського капіталу (і, як результат, – рівнем «втечі 

мізків» у країні). Отже, на сьогоднішній день, а також на майбутню 

перспективу найважливішим питанням для галузі освіти стосовно 

формування якісного людського капіталу та з метою залучення і утримання 

висококваліфікованих кадрів в Україні є фокусування на мотиваційній 
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складовій розвитку людського капіталу, починаючи вже зі шкільної лави, 

що включає розроблення мотиваційних лекцій, продукування у школярів 

ентузіазму та енергії щодо мультизавдань, а також зацікавлення життям світу 

бізнесу, новими ідеями та інноваціями. У своїй сенсаційній лекції «Як школи 

вбивають креативність» британський мислитель Кен Робінсон проголосив 

таке: «Якщо запалити в дітях іскру зацікавленості, вони переважно 

вчитимуться без подальшого сприяння. Пізнання для дітей є природним. 

Традиційні методи передбачають формальне викладання всьому класу і 

навчання методом заучування фактів. До прогресивних методів відноситься 

навчання-дослідження, коли учні індивідуально або в групах працюють над 

важливими для них темами і пропонують власні ідеї. Навчаючи заради 

творчості, вчителі прагнуть заохочувати експерименти, пошук і 

готовність до помилок, заохочують вираження особистих ідей і почуттів, 

свіжу думку, розвивають розуміння ролі інтуїції, заохочують студентів 

висувати гіпотези, сприяти критичній оцінці ідей»457. І саме ці ідеї зі 

шкільної лави можуть бути реалізованими у дорослому житті. За словами 

французького підприємця, глави французької компанії NUMA Фредеріка 

Ору: «В нас існує гігантський розрив між освітою і професією; ця проблема 

типова для сьогоднішнього світу, – за одним відомим висловом, освіта готує 

людей для майбутнього, про яке нам нічого не відомо. Тому молодь необхідно 

якомога раніше включати в професійну систему, в кар’єру. Освіта повинна 

надавати не знання, а досвід»458. Головним завданням освіти майбутнього 

має стати приведення технологічного прогресу та людського капіталу до 

єдиного знаменника, щоб школи могли дати гідну відповідь високим 

вимогам майбутнього. Тож лозунг освіти майбутнього – «освіта не заради 

отримання диплома, а для отримання досвіду»! 

Прикладом формування мотиваційної складової та отримання досвіду 

у процесі шкільного навчання може слугувати розробка у стінах школи 
                                                      
457 8 тезисов Кэна Робинсона как школы убивают креативность. URL: https://mel.fm/konspekt/8160237-

robinson 
458 Стартапы как новый школьный предмет. COSSA. URL:  https://www.cossa.ru/152/118964/ 
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стартапів. Це дасть учням можливість самостійно приймати рішення, нести 

за них відповідальність, а також допоможе визначитись із вибором 

майбутньої професії. 

Алгоритм розробки стартап-проєкту може бути таким (рис. 10.3). 

 
Рис. 10.3. Алгоритм розробки стартапа у шкільному процесі 

 

Джерело: Школьников научат создавать ІТ-стартапы. URL: https://samgtu.ru/news/view/ 

shkolnikov-nauchat-sozdavat-it-startapy 

Звісно, за перше місце передбачено нагороду, наприклад, ноутбук, а 

також залучення учня до лав компанії з метою просування стартап-ідеї, а в 

масштабах країни такі акції запобігатимуть «втечі мізків» за кордон.  

Іще одним прикладом створення мотиваційної складової та отримання 

досвіду у процесі шкільного навчання є застосування освітнього форсайту. 

Дуже цікавим у цьому сенсі є досвід Великої Британії. Учні однієї чи 

декількох шкіл у рамках такого проєкту влаштовуються між собою змагання. 

Команди формуються із шести учнів 12–13 років. Їм пропонується певне 

завдання, наприклад, як перетворити відвідання магазину на більш комфортне. 

Кожній команді видається по 200 фунтів і список предметів та послуг, які б 

вони могли купити: консультації спеціаліста, доступ до мережі Інтернет та ін. 

Учасники змагання пропонують різні цікаві ідеї, на кшталт: вбудувати у візок 

сканер штрих-коду товарів, щоб покупець завжди міг розрахувати загальну 

Мотиваційні лекції 
уроки мотивації та  формування 

ідеї 

Доступ до online- 

платформи 
пошуки необхідної ідеї для 

проєкту 

Процес навчання 
–  визначення проблеми; 

–  створення рішення; 

–  тестування гіпотези на 

реальних користувачах; 

–  розрахунок вартості 

продукту; 

 – формування пропозиції для 

інвестора 

 

Фінал 
презентація проєктів перед 

експертами та інвесторами 

 стартап 
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суму своїх покупок та зрозуміти, чи вистачить у нього коштів на них. 

Учасники презентують свої розробки, а команда-переможець отримує приз у 

розмірі справжніх 2000 фунтів, за які можна купити, наприклад, комп’ютер 

для школи. Тих, хто переміг у регіональних змаганнях, запрошують у 

різноманітні компанії – генерувати свіжі ідеї стосовно розвитку бізнесу. До 

речі, багато із таких ідей було втілено у життя459. 

У школах майбутнього, що організують навчання на інноваційній 

основі, акцентують на зацікавленні школярів майбутнім IT-галузі – як 

перспективному кар’єрному шляху для учнів. В Україні галузь IT-технологій 

пропонує послуги усьому світу. На світовому ринку українські програмісти 

цінуються як професіонали із креативним підходом до вирішення 

найскладніших завдань. Стартовою платформою для цього стала потужна 

фізико-математична школа, яку українські ВНЗ зберегли.  

Але для того, щоб і надалі конкурувати у світі, що швидко 

змінюється, слід вирощувати нове покоління технічних спеціалістів. Позиція 

України в світі за обсягом випускників наукових та технічних факультетів 

від загального обсягу випускників ВНЗ (рис. 10.4). 

За кількістю випускників науково-технічних факультетів (25,3% від 

загального обсягу випускників ВНЗ України) Україна, як видно з рис. 10.4, 

обігнала такі країни, як Угорщина (23,3%), Польща (22,9%), Норвегія 

(22,1%), Канада, Болгарія та США (21,3%, 20,5 та 17,9% відповідно).  

Цікаво, що за рівнем надання IT-навичок у школах, Київ у 2020 р. 

отримав серед міст Європи 56,8 бала із 100 можливих (рис. 10.5), тим самим 

випередивши такі міста, як Париж, Софію, Відень, Бухарест, Будапешт, 

Брюссель, Мілан та Берлін. (Слід відзначити, що у 2020 р. Україна 

покращила свою позицію в рейтингу «цифрові/технологічні навички», 

піднявшись на 13 позицій проти минулого року і зайняла 27-ме місце проти 

40-го у 2019 р. серед 63 країн світу460). 

                                                      
459 Форсайт: обзор исследований и достижений / Институт проблем предпринимательства. URL: 

https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=007585 
460 World Digital Competitiveness Report 2020 / IMD. P. 23. URL: https://www.imd.org/wcc/world-

competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/ 
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Рис. 10.4. Обсяг випускників науково-технічних факультетів країн світу 

у 2020 р., % загальної кількості випускників ВНЗ 

Джерело: побудовано Агафоновою М.В. за даними: Global Innovation Index 2020. URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf 

 

 

Рис. 10.5. Рівень надання IT-навичок у школах, м. Київ серед окремих 

міст Європи у 2020 р. (максимальний бал – 100) 

Джерело: побудовано Агафоновою М.В. за даними: Smart City Index 2020 / IMD. URL: 

https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index/ 
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Освіта майбутнього на інноваційній основі буде насичена ігровими 

елементами – на основі нової інноваційної методики гейміфікації. «Гравець» 

опановуватиме новий матеріал, аби отримати якомога більше балів і пройти 

на наступний рівень, тож швидкість засвоєння матеріалу залежатиме від 

власної продуктивності. А по завершенні навчання потрібно буде здати 

проєкт. Навчання за такою методикою подібне до гри у жанрі «квест», яку 

так полюбляють діти. Вона заснована на елементі задоволення та допомагає 

зацікавити учнів, а також перетворює ігрові елементи на набагато освітньо-

функціональніші. За допомогою нової методики школи зможуть 

доповнювати освітні процеси іграми, при цьому не втрачаючи якості, а 

навпаки – організовуючи групи навколо різних типів завдань, а освітній 

процес відбуватиметься під час вирішення поставлених завдань. Таким 

чином школа втрачає сенс простору індустріального навчання, місця зустрічі 

того, хто володіє знанням та «учня-заготовки, готового до оброблення», а 

основним форматом освіти стає гра, у правила, сюжет та ролі якої 

вплітається навчальна діяльність, під час якої формуються навички, знання, 

вміння та компетенції, а індивідуальні освітні траєкторії та командна 

підготовка реалізовані як «квести» ігрових персонажів. Найближчим часом 

очікується, що подібні ігрові досягнення визнаватимуться за освітні 

результати461. 

Наразі у навчальному процесі шкіл на інноваційній основі дуже 

важливе використання робототехніки, яка також допомагає зацікавити  

учнів навчальним процесом і технологіями майбутнього та отримати 

задоволення та досвід від пізнання. На сьогодні існує нагальна потреба у 

фахівцях для розробки, конструювання та програмування роботів, і 

підготовка майбутніх фахівців у галузі робототехніки потребує оновлення 

змісту шкільної освіти. Робототехніка є обов’язковим предметом майже в 

усіх європейських школах. Її головна особливість – практичний формат 

навчання. Дуже важливо, що ця дисципліна об’єднує програмування, 

алгоритміку, логіку, механіку, математику, проєктування та фізику. 

Створюючи механічних роботів, дитина не лише розвиває творчі здібності, а 
                                                      
461 Будущее образования: глобальная повестка. Re-engeneering Futures. C. 27. URL: http://vcht.center/wp-

content/uploads/2019/06/6.-Obrazovanie-do-2035.pdf 
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й покращує рівень знань із точних наук. За даними World Digital 

Competitiveness Ranking, у 2020 р. за рівнем застосування роботів у 

навчальному процесі та R&D Україна займає 43-тю позицію серед 63 країн 

світу, протягом року піднявшись на 5 позицій (для порівняння: Болгарія – на 

50-му місці, Норвегія, Швеція та Фінляндія – відповідно на 30-му та 23-му 

місцях, Польща – на 16-му місці, Російська Федерація – на 8-му місці) (рис. 

10.6).  

 

Рис. 10.6. Місце України в світі за рівнем застосування роботів у 

навчальному процесі та R&D у 2020 р. серед 63 країн світу 

Джерело: побудовано Агафоновою М.В. за даними: World Digital Competitiveness Report 

2020 / IMD. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-

digital-competitiveness-rankings-2020/ 

Набути досвіду у процесі навчання, а також сприяти у 

працевлаштуванні допомагає зміцнення зв’язків не лише між школами та 

підприємствами, а й між університетами та бізнес-колами. Показовим у 

цьому сенсі є досвід США, де поширене партнерство ВНЗ та роботодавців. 

Так, Google IT Support Professional Certificate запропонувала 25 

муніципальним коледжам США пройти програму навчання інформаційним 

технологіям у складі основного курсу навчання. І, оскільки у США дефіцит 

вакансій у сфері підтримки інформаційних систем становить понад 215000, 

таке співробітництво вирішує проблему нестачі компетенції для того, щоб 

обійняти посаду в зазначеній сфері. Google поєднує студентів таких програм 
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із провідними роботодавцями, зокрема, Walmart та Bank of America, які 

наймають співробітників у служби IT-підтримки. Більше того, учням, які 

опановують таку онлайн-програму, Лондонський і Північно-Східний 

університети зараховують її при отриманні ступеня бакалавра. Історія 

співпраці Стенфордського університету і Кремнієвої долини демонструє 

можливості, які з’являються при співробітництві бізнесу та наукових кіл. 

Згідно зі звітом платформи PitchBook, у 2018 р. Стенфордський університет 

характеризувався у світі найбільшою кількістю студентів-підприємців: 1178 

осіб, які працювали у 1015 компаніях та залучили 28,84 млрд дол. США 

капіталу. Прикладом тісної співпраці з бізнесом також є гірська школа 

Парижу: вона має зв’язки із понад 100 великими промисловими 

підприємствами. Крім взаємодії у дослідницькій сфері, нею передбачені 

стажування та спільні навчальні проєкти462.  

Позицію України у світі за рівнем співробітництва університетів із 

промисловими підприємствами демонструє рис. 10.7. 

 

Рис. 10.7. Місце України у світі за рівнем співробітництва університетів з 

промисловими підприємствами у 2020 р. (серед 131 країни) 

Джерело: побудовано Агафоновою М.В. за даними: Global Innovation Index 2020. URL: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/ 

                                                      
462 Бельски Леа. Как технологии изменяют высшее образование. Ведомости. URL: 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2019/12/11/818499-tehnologii-izmenyat 
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У 2020 р. за рівнем співробітництва університетів з промисловими 

підприємствами Україна посіла 50-те місце серед 131 країни, тим самим 

випередивши Угорщину, Болгарію та Польщу (57-ме, 63-тє та 87-ме місця 

відповідно).  

Сьогодні матеріальний світ поступово зливається з віртуальним, 

утворюючи нові комплекси, поєднані в єдину цифрову екосистему, яку 

характеризують роботизоване виробництво та «розумні» заводи. Оскільки 

автоматизація нівелює виконання одних завдань, натомість  створюючи інші, 

зміст і характер робочих місць постійно змінюються. Це вимагає навчання 

працівників упродовж усього свого життя, і саме таку установку потрібно 

задавати учням ще зі шкільних лав, мотивуючи їх учитися та зацікавлюючи 

майбутньою професією. Дисципліни стосовно штучного інтелекту та 

автоматизації, які планують викладати у школах у найближчому 

майбутньому, повинні сприяти становленню цінніших та затребуваніших 

працівників. Висококваліфіковані працівники самі створюють собі 

можливості для навчання впродовж усього життя, а от низькокваліфіковані, 

низькооплачувані працівники до такого навчання вдаються набагато менше. 

За безперервного навчання висококваліфіковані фахівці мають можливість 

«піти далеко вперед»463. 

Отже, рівень та якість системи освіти України має культивувати 

передумови для здійснення так званого цифрового стрибка та переходу 

країни на вищий технологічний рівень розвитку. А система освіти 

майбутнього на інноваційній основі згенерує нове покоління, яке 

розумітиметься на нових технологіях, створюватиме ноу-хау, буде 

підготовлене до цифрових трансформацій та нових вимог майбутнього. 

                                                      
463 Доклад о человеческом развитии 2019. С. 214. URL:http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_ru.pdf 
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РОЗДІЛ 11. МОНЕТАРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ЕНДОГЕНІЗАЦІЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Теорія і моделі ендогенного зростання: еволюція та основні 

характеристики 

Серед багатьох проблемних питань, що формують предмет 

економічної науки, економічне зростання завжди було одним із найбільш 

складних, оскільки воно визначає рівень життя населення, нерівність між 

країнами, потенціал розвитку держав. Це знаходило своє відображення у 

великій кількості теоретичних та прикладних розробок, зорієнтованих на 

пошук драйверів зростання, ефективних механізмів прийняття рішень, 

обґрунтування економічної політики, що забезпечували би вихід на 

довгострокову траєкторію зростання464. 

Поштовхом для появи теорії ендогенного зростання стала критика 

моделей екзогенної теорії зростання (табл. 11.1), основним недоліком якої 

було те, що всі ключові параметри моделей (Р. Харрода, О. Домара, Р. Солоу, 

Т. Свана) були задані екзогенно: суб’єкти зберігали екзогенну частку доходу, 

технічний прогрес розвивався з екзогенно заданою швидкістю, населення 

також змінювалось із деякою заданою швидкістю. 

У процесі становлення теорії ендогенного зростання експерти часто 

виділяють п’ять хвиль, упродовж яких пошук ідей, які б нівелювали слабкі 

місця екзогенних моделей, відбувався у трьох напрямах: 1) розширенні 

переліку факторів зростання, 2) «ендогенізації» норми заощаджень, 

3) «ендогенізації» технічного прогресу. Поява теоретичних конструкцій із 

включенням додаткових чинників легко пояснювалася потребою врахування 

детермінант, які визначаються суб’єктивним фактором – поведінкою людей, 

суспільства і держави. У напрямі «ендогенізації» окремих параметрів 

моделей зростання було зроблено ряд спроб, які внесли важливий внесок в 

                                                      
464 Потенціал ендогенного зростання економіки України / за ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко; НАН 

України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2010. 436 с.; Шараев Ю.В. Теория экономического роста. Москва: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006, 254 с.; Мишулин Г.М., Стягун А.В. Экономический рост: факторы, источники, 

механизмы. Москва: ЗАО «Издательство современная экономика и право», Краснодар: Изд. ФГБОУ ВПО 

«КубГТУ», 2012. 212 с. 
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теорію. Зокрема, виклик щодо «ендогенізації» норми заощаджень прийняли 

моделі, розроблені Д. Кассом і Т. Купмансом, що базувалися на ідеях 

Ф. Рамсея та моделі з поколіннями, що перекриваються, П. Даймонда. Крім 

того, питання щодо ендогенізації норми заощаджень розглядався 

представниками посткейнсіанства Н. Калдором, Дж. Стігліцем, Дж. Робінсон, 

а також Л. Пазінетті. 

Таблиця 11.1 

Теоретичні розробки, які стали підґрунтям для розвитку теорії 

ендогенного зростання 

 

Автори Результати 

Рой Харрод465, 

Овсій Домар466  
Показано можливість існування експоненціального зростання на 
основі нагромадження капіталу і змін продуктивності. 

Роберт Солоу467, 

Тревор Сван468 

Обґрунтовано значення нагромадження капіталу і взаємозв’язок 
двох основних факторів виробництва ‒  праці та капіталу, їх 
взаємовідносин з екзогенними змінами продуктивності ‒  технічним 
прогресом і, відповідно, можливість розвитку загальних тенденцій 
зростання основних реальних змінних економіки на цій основі та 
досягнення стійкого збалансованого зростання. 

Девід Касс469 

Тьялінг Купманс470 

 

Пітер Даймонд471 

Неокласична теорія доповнена динамічними оптимізаційними 
моделями, що вбудовують у моделі зростання поведінку споживача 
та ендогенізовану норму заощаджень на основі включення в 
довгостроковий аналіз так званої проблеми Ф. Рамсея472. 

Від цієї моделі дотепер відштовхується вся теорія зростання, у тому 
числі й моделі «нової хвилі». 

Джерело: 473 . 

                                                      
465 Harrod R. An Essay in Dynamic Theory. Economic Journal. 1939. Vol. 49. P.14‒33; Harrod R. Towards a 

Dynamic Economics: Some Recent Developments of Economics Theory and Their Application to Policy. London: 

Macmillan, 1948. 

466 Domar E. Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica. 1946. Vol. 14. P. 137‒147. 
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Однак ці пошуки не дали повноцінної відповіді, звідки береться 

економічне зростання і чому в різних країнах воно відбувається по-різному. 

Після двадцятирічного періоду застою прорив у розвитку теорії зростання 

відбувся у напрямі, в якому досліджувалися способи «ендогенізації» 

технічного прогресу, зокрема, через: 

– припущення про зростаючу віддачу від масштабу, 

– моделювання стимулів фірм покращувати технології. 

На сучасному етапі в сукупності моделей ендогенного економічного 

зростання часто виділяють сім груп. Зокрема, Ю.В. Шараєв запропонував 

таку класифікацію474: 

1) моделі, в яких представлено виробництво інновацій як продукту, 

виробленого особливим сектором економіки, тобто безпосередньо процесом 

наукових досліджень і розробок (НДДКР); 

2) моделі, в яких людський капітал є найважливішим джерелом 

економічного зростання (оскільки діяльність, спрямована на розвиток самої 

людини, збільшує людський капітал) (моделі Р. Лукаса, Н. Менк’ю – 

Д. Ромера – Д. Вейла); 

3) моделі навчання на практиці (Learning - by - doing) – моделі 

П. Ромера, С. Ребело, Р. Барро; 

4) моделі міжнародної торгівлі та поширення технологій – моделі 

Дж. Гроссмана і Е. Хелпмана, Р. Барро та Х. Сала-і-Мартіна, С. Базу та 

Д. Вейла, Р. Лукаса, Дж. Вентури, Дж. Зeйри; 

5) моделі технічного прогресу і населення – моделі М. Кремера, 

Дж. Хансена і Е. Прескотта, О. Галор і Д. Вейла, Ч. Джонса; 

6) моделі нерівності розподілу та економічного зростання – моделі 

Р. Бенабоу, А. Алесіни і Д. Родрік, П. Агіона і П. Болтона; 

7) моделі державної політики та економічного зростання (залежність 

темпів економічного зростання від параметрів державної фіскальної політики 

– неокласичні моделі з включенням параметрів фіскальної політики; модель 
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389 

продуктивних послуг державного сектора – дослідження Р. Барро та Х. Сала-

і-Мартіна. 

Слід зауважити, що значною мірою більшість моделей, які сьогодні 

розвивають навіть досить вузький аспект в теорії економічного зростання, 

відштовхуються від згаданих вище ендогенних моделей. Серед причин 

успіху теорії ендогенного зростання можна зазначити не тільки те, що 

теоретичні розробки використовували дослідження суміжних розділів 

економічної теорії, в теорію зростання увійшли теорія прав власності, 

структура ринків та інші положення, а й те, що її розвиток базувався на 

значному масиві емпіричних досліджень (рис. 11.1). 

 

Рис. 11.1. Еволюція теорії ендогенного зростання: напрями розвитку і 

фактори впливу 

Джерело: авторська розробка. 

Підтвердження теоретичних моделей подальшими дослідженнями на 

базі емпіричних моделей і кількісним тестуванням результатів виступає 

важливим елементом взаємозв’язків системи «теорія – емпірика – практика», 

що забезпечує достовірність наукових концепцій та можливості застосування 

економічного знання на практиці. 
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У результаті еволюції теоретичних концепцій, що характеризують 

економічне зростання, перелік економічних закономірностей, які 

підтверджені статистичними даними, або стилізованих фактів  Н. Калдора, 

був значно розширений роботами П. Ромера, Ч. Джонса, С. Кузнеця, Р. Баро, 

В. Істерлі та Р. Левіна (див. Додаток В, табл. В1). 

Одним із вдалих прикладів підтвердження важливої ролі емпіричного 

тестування для перевірки теоретичних гіпотез можна назвати дослідження 

М.А. Каневої та Г.А. Унтури475 щодо наявності взаємозв’язку економічного 

зростання, науки та інновацій. Табл. 11.2 дозволяє наочно уявити хронологію 

розвитку теорій та емпіричних підтверджень взаємозв’язків економічного 

зростання на макро- й регіональному рівнях та інноваційної діяльності. У ній 

чітко простежується наявність часового розриву між створенням теорій і 

працями щодо їх емпіричної перевірки. Наведений приклад демонструє 

більш ніж 30-річний розрив між теорією та практикою який пояснюється 

авторами тим, що для реалізації емпіричних досліджень були необхідні 

розвинені кількісні методи, насамперед економетричні. Активний розвиток 

економетрики у 80–90-ті роки дав поштовх до розвитку емпіричних робіт, які 

підтвердили коректність багатьох теоретичних конструкцій476 

Серед сучасних методів, які активно використовуються сьогодні для 

моделювання взаємозв’язку економічного зростання та інновацій: факторний 

аналіз, регресійний аналіз, функціональний аналіз, байєсівський підхід, 

кластерний аналіз, просторова економетрика, методи економічної географії й 

матриця Морана, виробнича функція знань, модель виробничого потенціалу, 

нелінійне моделювання на основі синергетичного підходу477. Дослідження 

М.А. Каневої  та Г.І. Унтури  показало, що існуючі на сьогодні напрями 

теоретичних досліджень не тільки еволюціонують і проникають один в 
                                                      
475 Канева М.А., Унтура Г.А. Эволюция теорий и эмпирических моделей взаимосвязи экономического роста, 

науки и инноваций (часть 1). Мир экономики и управления. 2017. Т. 17, № 4. С. 5‒21; Канева М.А., Унтура 

Г.А. Эволюция теорий и эмпирических моделей взаимосвязи экономического роста, науки и инноваций 

(часть 2). Мир экономики и управления. 2018. Т. 18, № 1. С. 5‒17. 
476 Канева М. А., Унтура Г. А. Эволюция теорий и эмпирических моделей взаимосвязи экономического 

роста, науки и инноваций (часть 2). Мир экономики и управления. 2018. Т. 18, № 1. С. 5‒17. 
477 Канева М.А., Унтура Г.А. Эволюция теорий и эмпирических моделей взаимосвязи экономического роста, 

науки и инноваций (часть 1). Мир экономики и управления. 2017. Т. 17, № 4. С. 5‒21. 
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одного, а й вже існує симбіоз теоретичних і емпіричних моделей, який 

забезпечується використанням підходу, що лежить на стику теорії і 

практики – просторової економетрики478. 

Таблиця 11.2 

Хронологія створених теорій і емпіричних підтверджень 

Період  Теорія  Емпірика  

1940-ті 
роки  

1945 ‒  лінійна модель взаємозв’язку 
економічного зростання та інновацій 
Буша. 

Емпіричних перевірок теорій 
взаємозв’язку економічного зростання 
та інновацій у цей період не було. 

1950-ті 
роки  

Моделі екзогенного зростання. 
1957 ‒  модель екзогенного 
зростання Солоу в 1957 р. 

1960-ті 
роки  

1962 ‒  теорія дифузії інновацій.  
1965 ‒  модель Узави.  
1969 ‒  теорія перетікання знань.  

1970-ті 
роки  

1979 ‒  концепція виробничої 
функції знань (ВФЗ).  

1980-ті 
роки  

1985 ‒  системний підхід: 
національні та регіональні 
інноваційні системи.  
Моделі ендогенного зростання:  
1986 ‒  модель Ромера,  
1988 ‒  модель Узави-Лукаса, 
1988 ‒  просторова економетрика 
інновацій, моделі SAR і SEM.  

1986 ‒  модель перетікання знань 
Джаффе. 
1986 ‒  модель Аудреша і Фелдман.  

1990-ті 
роки  

1991 ‒  модель Гроссмана і 
Хелпмана.  
1992 ‒  модель Агійона і Хоувітта.  

1995 ‒  модель Барро та Сала-і-Мартіна. 
1997 ‒  економетричні моделі ВФЗ.  

2000-ті 
роки  

  
2008 ‒  емпірична перевірка системного 
підходу ‒  національна інноваційна 
система.  

2010-ті 
роки  

2012 ‒  динамічна просторова 
модель. 
2013 ‒  модифікована просторово-
авторегресійна модель.  

2011 ‒  інші емпіричні підходи ‒  
синергетичний підхід. 
2013 ‒  емпірична перевірка системного 
підходу ‒  національна інноваційна 
система. 
2013 ‒  економетричні моделі ВФЗ. 
2014 ‒  інші емпіричні підходи ‒  
модель виробничого потенціалу. 
2015 ‒  нові економетричні моделі ВФЗ. 
2017 ‒  інші емпіричні моделі ‒  модель 
Сала-і-Мартіна з додаванням 
перетікання знань.  

Примітка: в таблиці у частині теорій М.А. Канева та Г.А. Унтура вказали тільки вихідні 

роботи в рамках кожного з напрямів, щоб визначити хронологію їх розвитку. 

Джерело: 479. 

                                                      
478 Канева М. А., Унтура Г. А. Эволюция теорий и эмпирических моделей взаимосвязи экономического 
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479 Там само. С. 11. 
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Варто підкреслити, що позитивний ефект від взаємозв’язку між 

теорією та емпірикою буде тривалим і значущим тільки тоді, коли він буде 

врахований подальшою практикою. Так, О.А. Замулін  та К.І. Сонін, 

підкреслюючи значення теорії ендогенного зростання для сучасного розвитку 

країн, що розвиваються, наголошують на важливих тезах теорії, що мають 

бути впроваджені в реальне життя: 1) необхідності вільної конкуренції, 

мобільності робочої сили, вільного входу/виходу фірм на ринок; 2) потребі 

відкритості економіки (оскільки імітація передових технологій неможлива 

без прямих іноземних інвестицій, найму іноземної робочої сили, інтеграції у 

світовий освітянський та науковий простір); 3) відповідності системи освіти 

потребам ринку (навчання передовим технологіям є обов’язковою умовою 

підвищення продуктивності); 4) шанобливому ставленні до навколишнього 

середовища, забруднення якого стає тягарем для економіки, погіршує 

благополуччя населення, стримує економічну динаміку; 5) побудові 

правильних політичних інститутів, оскільки для швидкого економічного 

зростання необхідні масштабні інвестиції, що неможливі без ефективної 

бюрократії й надійного захисту прав власності (такі інститути потребують 

конкурентної політичної системи із вбудованою системою стримувань та 

противаг, які гарантуватимуть дотримання законів)480. 

 

Капіталізація економіки крізь призму теорій капіталу та моделей 

ендогенного зростання 

Теорія, практика та емпіричні дослідження показали, що темпи 

економічного зростання, конкурентоспроможність національних економік, 

добробут та якість життя людей значною мірою визначаються процесом 

капіталізації, його динамічним розвитком в сучасному економічному 

просторі. Фахівці представляють сьогодні капіталізацію у тривимірному 

                                                      
480 Замулин О.А., Сонин К.И. Экономический рост: Нобелевская премия 2018 года и уроки для России. 

Вопросы экономики. 2019. №1. С. 11‒36. 
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уявленні як процес, стан та відносини481; або визначають як багатоаспектний 

і багаторівневий процес, сутність якого у перетворенні вартості в джерело 

створення додаткової вартості та виражається в різноманітних формах 

залежно від сфер та рівнів функціонування економіки482.  

Узагальнюючи різні тлумачення терміна «капіталізація», що на 

сьогодні використовуються економічною теорією та практикою, можна 

виділити чотири такі варіанти: 

перший, де капіталізація розглядається як процес нагромадження 

капіталу, що відбувається різними шляхами, наприклад, шляхом 

перетворення в капітал отриманих у результаті підприємницької діяльності 

доходів (прибутку) («перетворення  додаткової вартості у капітал»483) чи 

шляхом віднесенням витрат на приріст капітальних активів, а не на витрати 

звітного періоду484; 

другий – капіталізація як процес залучення ресурсів в обіг, 

перетворення їх у капітал485 (що передбачає розгляд етапів формування, 

використання, розподілу); 

третій – капіталізація як процес зміни форм капіталу. Наприклад, 

переходу капіталу із матеріально-речової форми у грошову форму 

(перетворення майна-власності у грошовий капітал як обернений процес 

відносно процесу нарощування виробничого капіталу за рахунок грошового); 

четвертий – капіталізація як оціночна характеристика вартості 

існуючого капіталу або як метод оцінки вартості підприємства486  

(фінансового активу487). 

                                                      
481 Буркинський Б., Горячук В. Концептуальні засади капіталізації економіки: системний підхід. Економічна 

теорія. 2014. № 4. С. 48‒59. 
482 Капіталізація економіки України / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, д-ра екон. наук А.А. Гриценка. 

Київ: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. 220 с.; Гриценко А.А. та ін. Капіталізація економіки: проблеми та 

перспективи (матеріали семінару). Економічна теорія. 2006. № 2. С. 91‒110. 
483 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. Москва, 1981. 1600 с. 
484 Большой экономический словарь / ред. А.Н. Азрилиян. Москва, 2002. 1280 с. 
485 Козоріз М. А. Роль і функції капіталізації в забезпеченні економічного розвитку суб'єктів 

господарювання. Регіональна економіка. 2007. № 2. C. 42–48; Брюховецкая Н.Е. Развитие теоретических 

основ капитализации предприятий. Капитализация предприятий: теория и практика: моногр. / под ред. 

И.П. Булева, Н.Е.Брюхлвецкой; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. Донецк 2011. С. 7–29. 



394 

Українська академічна думка у розвитку теорії капіталізації переважно 

прямує у п’яти напрямах, зокрема активні кроки зроблено у таких: 

1) розвитку теоретичних та методологічних основ капіталізації підприємств; 

2) розгляді капіталізації окремих видів капіталу; 3) аналізі проблем та шляхів 

капіталізації банків та банківської системи; 4) оцінці капіталізації фондового 

ринку; 5) оцінках ролі капіталізації для розвитку суб’єктів господарювання; 

системного підходу в дослідженні капіталізації. Серед вчених488, які 

проводять наукові дослідження проблемних питань капіталізації, варто 

назвати такі імена, як: Г. Башнянин, Н. Брюховецька, І. Булеєв, 

Б. Буркинський, Р. Варичева, Ю. Волинчук, В. Геєць, В. Горячук, 

А. Гриценко, М. Козоріз, І. Кривов’язюк, О. Нужна, І. Пушкарчук, С. Пиріг, 

Ю. Туринський. 

На думку експертів, сучасний підхід до розширення трактування 

поняття капіталізації тісно пов’язаний із дією ряду чинників: 

1) дослідженням теоретичних витоків і етапів розвитку концепції 

капіталізації, що пов’язані з подальшим розвитком теорій капіталу, 

економічного зростання та економічного розвитку; 2) проявом нових 

тенденцій і формуванням закономірностей розвитку; 3) зростаючим обсягом 

реальних завдань, пов’язаних із необхідністю її підвищення на практиці. 

У контексті розвитку теоретичних засад і джерел становлення 

концепції капіталізації заслуговує на увагу дослідження, проведене 
                                                                                                                                                                           
486 Экономическая энциклопедия / ред. Абалкин Л.И. Москва, 1999. 1054 с. 
487 Экономика и право: энциклопедический словарь Габлера. Москва, 1998. 432 с. 
488 Капіталізація економіки України / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, д-ра екон. наук А.А. Гриценка. 

Київ: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. 220 с.; Гриценко А.А. та ін. Капіталізація економіки: проблеми та 

перспективи (матеріали семінару). Економічна теорія. 2006. №2. С. 91‒110; Шумська С.С. Капіталізація 

економіки: системний підхід та методологічні напрямки дослідження. Економічна теорія. 2012. №1. 

С. 35‒49; Шумська С.С. Капіталізація економіки України: оцінка і резерви зростання. Економічна теорія. 

2004. №3. С. 60‒79; Башнянин Г.І., Туринський Ю.І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних 

систем в умовах ринкової транзиції: методологічні проблеми метрологічного аналізу. Львів: Видавництво 

львівської комерційної академії, 2008. 480 с.; Кривов’язюк І.В., Пушкарчук І.М., Волинчук Ю.В. 

Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств. Економічний форум. 2017. №1. С. 135‒143; 

Капитализация предприятий: теория и практика: моногр. / под ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. 

Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти ; ДонУЭП. Донецк, 2011. 328 с.; Нужна О.А., 

Пиріг С.О. Еволюція функцій капіталізації в умовах економічних перетворень. Збірник наукових праць 

Подільського державного аграрно-технічного університету. Сільськогосподарські науки. 2014. № 22, Т. 2, 

С. 156‒160; Варичева Р.В. Поняття власного капіталу. Вісник ЖДТУ. 2010. № 2 (52). С. 81‒85. 
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М. Дедковою, яке підтвердило, що в генезі концепції капіталізації велика 

роль відводиться489: 

  теорії вартості та її різновидам (трудовій чи класичній теорії 

вартості, теорії витрат, теорії корисності, теорії граничної корисності, теорії 

цінності блага тощо); 

  теорії капіталу та його трактуванням (речовому, факторів 

виробництва або класичній теорії капіталу; грошовому чи міжчасовому 

трактуванню; об’єднаному трактуванню фізичного і людського капіталу; 

маржиналістському підходу; теорії граничної продуктивності та ін.); 

  теоріям вартісного управління (концепції підвищення вартості 

бізнесу, теорії цінності фірми, концепції вартості бізнесу, теорії управління 

вартістю компанії; концепції маркетингу, орієнтованого на вартість; 

концепції вартість-орієнтованого управління; концепції ланцюжка факторів 

створення вартості; концепції «акціонерної вартості» та ін.); 

  теоріям економічного зростання, які насамперед орієнтовані на 

макроекономічне зростання. 

Р.В. Варичева, систематизуючи погляди вчених різних наукових течій 

на капітал, виділяє дуже важливу особливість – яка би форма капіталу не 

розглядалася, його природа залишається незмінною – це інвестована 

суспільна праця, неперервність руху якої приносить дохід490: 

– меркантилізм: капітал – гроші у вигляді золота та срібла, що 

приносять дохід; 

– фізіократи: капітал – це багатство, що є результатом прикладення 

праці до землі, яке створює дохід (дохід – продукти землеробства); 

– класична політекономія: капітал – багатство, що створюється не 

тільки у сфері обігу, але й у сфері матеріального виробництва (включаючи 

                                                      
489 Дедкова М.В. Онтологическое исследование теории капитализации. Вестник Самарского 

государственного экономического университета. 2007. № 7 (33). 

490 Варичева Р.В. Поняття власного капіталу. Вісник ЖДТУ. 2010. № 2 (52). С. 81‒85; Дедкова М.В. 

Онтологическое исследование теории капитализации. Вестник Самарского государственного 

экономического университета. 2007. № 7 (33). 
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землю) в результаті об’єднання праці з факторами виробництва, що і дає 

дохід; 

– марксизм пов’язував дохід із результатом виробничого споживання  

капіталу з робочою силою, що створювало підприємцю можливість 

присвоєння неоплаченої праці робітника. «Капітал – це не річ, а визначені, 

суспільні, приналежні певній історичній формації суспільства виробничі 

відносини, представлені у речах та які надають цим речам специфічного 

суспільного характеру. Вартість, що приносить додану вартість»; 

– маржиналізм: капітал – це проміжний продукт, створений працею і 

природою для підвищення продуктивності виробництва (дохід визначається 

граничною продуктивністю капіталу); 

– неокласична школа: капітал – самозростаюча вартість у власності 

працедавця, джерелом якої є неоплачена праця найманих працівників; 

– кейнсіанство: капітал – багатство, здатне приносити доходи; 

грошова форма багатства завжди має альтернативні можливості 

капітального застосування, що порівнюються щодо дохідності з 

банківським відсотком; 

– монетаризм: капітал – гроші, універсальний товар ділового світу. 

Дослідники підкреслюють, що розвиток теорії капіталу призвів до 

появи його багатьох різних об’єктивних та суб’єктивних трактувань. На 

думку М.В. Дедкової це пояснюється тим, що, багато економістів, будь-який 

засіб виробництва, будь-яку річ, гроші вважають капіталом, оскільки вони 

приносять прибуток – як тільки починають використовуватись у 

господарській діяльності491: «в одних випадках прибуток оголошується 

продуктом праці машин (Дж. Мілль), в інших – витратами нагромадженої 

праці (Дж. Мак-Куллох), по-третє – це відшкодування підприємцю за те, що 

він утримався від негайного споживання капіталу і авансував його для справи 

(Н. Сеніор), по-четверте – це відповідна частка продукту, що сприяє 
                                                      
491 Дедкова М.В. Онтологическое исследование теории капитализации. Вестник Самарского 

государственного экономического университета. 2007. № 7 (33); Черникова Л. И.  Теоретические и 

прикладные аспекты трансформации современного капитала. Сервис PLUS. 2009. № 3. С. 49‒56. 
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продуктивності капіталу (Ф. Візер, Дж. Кларк), по-п’яте – плата підприємцеві 

за організацію та управління виробництвом і квазірента, що обумовлена 

негнучкістю пропозиції товарів і послуг у короткостроковому періоді 

(А. Маршалл), по-шосте – плата за ризик тощо». 

Сучасний підхід до структурування сукупності течій в теорії капіталу 

за його трактуванням є ширшим. В той час як стара школа, зокрема Дж. Хікс, 

стосовно теорії капіталу розділяв економістів на дві групи492: 

1) «прихильників теорії фонду» («fundists»), які визначали капітал як 

грошову вартість; 2) «матеріалістів» – прихильників трактування капіталу як 

сукупності предметів (що найбільш повно характеризується поняттям 

«фізичний капітал»), то сьогодні, наприклад, на думку Л.І. Чернікової 

трактування може бути представлено як: речове, грошове, враховуючи 

часовий, маржиналістський підходи та єдність фізичного і людського 

капіталу493. 

Сучасна економічна наука, як підкреслює М.В. Дедкова, взявши від 

попередніх теорій тезу, що головна основа капіталу – інвестований суспільна 

праця, розвиває нові типології капіталу, аналізуючи їх на предмет їхньої 

відповідності ключовим ознакам капіталу – з’єднання факторів виробництва 

(живої та матеріалізованої праці), продуктивного споживання, генерування 

вартості, безперервності відтворення494.  

Метаморфози капіталу в рамках його кругообігу, а також 

трансформації капіталу в історичній ретроспективі – результату постійного 

руху капіталу та його якісної еволюції, не припиняються і в даний час. 

Теорія, емпірика та практика сприяли формуванню нових і дуже специфічних 

його різновидів – венчурного капіталу, бренд-капіталу, інтелектуального, 

                                                      
492 Черникова Л. И.  Теоретические и прикладные аспекты трансформации современного капитала. Сервис 

PLUS. 2009. № 3. С. 49‒56. 
493 Там само. 
494 Дедкова М.В. Онтологическое исследование теории капитализации. Вестник Самарского 

государственного экономического университета. 2007. № 7 (33); Черникова Л. И.  Теоретические и 

прикладные аспекты трансформации современного капитала. Сервис PLUS. 2009. № 3. С. 49‒56. 
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людського, репутаційного, пабліцітного, інформаційного, соціального, 

організаційного, культурного, структурного, інформаційного та ін.495. 

Слід відзначити важливу роль економічної синергетики, в рамках 

якої було сформульовано нове бачення фінансового капіталу496. Згідно з 

нестандартним трактуванням Л.П. Євстигнеєвої та Р.Н. Євстигнеєва, 

фінансовий капітал – є динамічною відтворювальною формою багатства як 

умови життєдіяльності соціуму і розглядається ними через ідею трикутника 

фінансових капіталів. «Цей трикутник передбачає постійну кооперацію 

фінансових капіталів, представлених поєднанням, по-перше, грошового і 

торгово-промислового капіталу (Р. Гільфердинг), по-друге грошового 

національного і валютно-грошового капіталу (М. Кейнс), по-третє 

грошового національного капіталу і монополізованого державою ВВП»497. 

У концепції Євстигнєєвих суто економічне визначення фінансового 

капіталу постійно доповнюється, зокрема, в аналіз уводяться соціальні та 

моральні компоненти, що розширюють його характеристики як нелінійної 

категорії498. 

Економічна синергетика працює з ідеєю ендогенної, тобто такої, що 

визріває всередині суспільства, еволюції. Ендогенна еволюція передбачає 

принципи ринкової самоорганізації. Але це, на думку Євстигнеєвих, не 

означає, що ринкова самоорганізація не може бути виключно стихійною, як і 

не може бути зведена до державного планування. Тим самим економічна 

синергетика виявляється, з одного боку, включеною в енергетичний обмін – 

«економічна синергетика – зовнішнє середовище». З іншого боку, енергетика 

економічної системи як цілісності ... має ендогенні джерела соціальної 

                                                      
495 Черникова Л. И.  Теоретические и прикладные аспекты трансформации современного капитала. Сервис 

PLUS. 2009. № 3. С. 49‒56. 
496 Занг В.-Б. (1999). Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории / 

пер. с англ. Москва: Мир.; Очерки по экономической синергетике / под ред. В.И. Маевского, С.Г. Кирдиной-

Чэндлер, М.А. Дерябиной. Москва: ИЭ РАН, 2017. 182 c 
497 Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Современная экономика: новый концептуальный вызов. 

Общественные науки и современность. 2016. №3. С. 112–121; Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Стратегия 

экономического развития России: Теоретический аспект. Москва: ЛЕНАНД. 2016. 
498 Очерки по экономической синергетике / под ред. В.И. Маевского, С.Г. Кирдиной-Чэндлер, М.А. 

Дерябиной. Москва: ИЭ РАН, 2017. 182 c. 
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енергії. Вони породжуються соціальною активністю відносин у суспільстві та 

його здатністю підтримувати високий соціальний тонус499. 

Одночасно з розвитком традиційних теорій капіталу суттєвий внесок у 

розширення розуміння процесу капіталізації внесено розвитком теорій 

економічного зростання, особливо появою теорій ендогенного зростання 

(ТЕЗ), розвиток яких відкрив нові форми капіталу. Створення однієї з 

перших моделей ендогенного економічного зростання належить К. Ероу, 

який розумів економічне зростання як явище, що продукується внутрішніми 

джерелами, і тому центральна ідея концепції полягала у важливості 

отримання та нагромадження знань, навиків та умінь у процесі навчання та 

власного досвіду в процесі безпосередньої професійної діяльності. Вперше 

послідовно та доказово значимість людського капіталу –  як основної умови 

та джерела економічного зростання – описав американський економіст 

Г. Беккер; а П. Ромер та Р. Лукас, розглядаючи наявність позитивних 

зовнішніх ефектів (екстарналій) від навчання у своїх теоретичних моделях 

показали важливість нагромадження персоніфікованого людського капіталу 

для економічного зростання. 

Сьогодні капітал, що виступає в різних формах, представляє більш 

ємну категорію. Враховуючи можливість до трансформації різних форм, 

загалом сукупний капітал виступає як синергетичний фактор зростання. 

Стосовно ж теоретичної конструкції «сукупного капіталу» авторство 

належить британській організації «Форум майбутнього» (Forum of the 

Future)500, яка представила його у вигляді «Моделі п’яти капіталів» (Five 

Capitals model). У моделі сукупний капітал представляє єдність природного, 

соціального (інституціонального), людського, інфраструктурного 

(виробничого) та фінансового капіталів. 

Іншим сучасним прикладом використання ідеї сукупного капіталу для 

забезпечення стійкого розвитку, зокрема через вирішення проблем зміни 
                                                      
499 Там само. 

500 Черникова Л. И.  Теоретические и прикладные аспекты трансформации современного капитала. Сервис 

PLUS. 2009. № 3. С. 49‒56. 
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клімату, можна знайти у дослідженні групи MetaIntegral, що розробила 

концепцію MetaImpact Framework, яка орієнтована на вимірювання чотирьох 

типів трансформації, що відбуваються в процесі інвестування, соціального 

впливу проєктів у сфері стійкого розвитку501. Оцінка «перетворень (сердець і 

умів залучених людей; поведінки людей; відносин між членами залучених 

спільнот; різних природних і соціальних систем)» базується на аналізі руху 

10 видів капіталу, що об’єднані у дві групи: фінансові, що безпосередньо 

пов’язані з фінансовим прибутком, та змістовні, що пов’язані з 

індивідуальним та колективним відчуттями чи досвідом. Трансформація 

капіталів (здоров’я, людського, промислового, фінансового, природного, 

культурного, соціального, знання, психологічного і духовного) дає змогу 

перетворювати спільноти, дозволяючи їм відслідковувати, вимірювати, 

робити видимими потоки вартості та обмін між різними типами капіталу. Це 

дає можливість новому досвіду, поведінці, відносинам, системам 

трансформуватися, вирішувати різні проблеми, а отже  й забезпечувати 

економічний розвиток502. 

Відправною точкою для цього нового способу мислення є модель 

Алана Фаулера, заснована на Цілях розвитку тисячоліття ООН503. Проєкт 

ООН визначив декілька типів капіталів, необхідних для процвітаючої 

економіки: людський (наприклад, психічне та фізичне здоров’я); виробничий 

(наприклад, будівлі та обладнання); інфраструктурний (наприклад, 

автомагістралі, аеропорти); капітал знань (наприклад, наука, інформація, 

освіта); природний (ліси, сільське господарство); соціальний (наприклад, 

відносини, довіру); і державний інституційний капітал (наприклад, розробка і 

забезпечення дотримання законів). До цього списку Фаулер додав 

фінансовий капітал (гроші), політичний капітал (наприклад, вільні вибори, 

                                                      
501 Harrod R. An Essay in Dynamic Theory. Economic Journal. 1939. Vol. 49. P. 14‒33. 
502 Там само. 
503 Harrod R. Towards a Dynamic Economics: Some Recent Developments of Economics Theory and Their 

Application to Policy. London: Macmillan, 1948. 
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прозорість, підзвітність), а також і людські компетенції, що активують 

капітали (наприклад, цінності та мотивацію)504. 

У контексті аналізу капіталізації економіки це означає, що, залежно 

від факторів досягнення, капіталізація може бути як ендогенною (що 

обумовлена факторами внутрішнього походження), так і екзогенною (тобто 

відбуватися під впливом зовнішніх сил). На практиці складно розділити у 

часі ефекти впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, бо вони можуть діяти і 

з різною силою, тривалістю, у різних сферах, однак разом підтримують 

динамічний характер процесу капіталізації. 

Детальний аналіз становлення концепції капіталізації свідчить, що 

кожний етап розвитку економічної думки у частині поглядів на природу 

капіталу відображає конкретний етап економічного розвитку суспільства, 

його виробничих сил, розвитку науки, практичних потреб. Кожний із кроків, 

зроблених у розбудові теорій зростання та розвитку, розкривав нові сторони 

капіталу та, відповідно, проявляв і нову сутність капіталізації на різних 

рівнях505. 

Використання критерію «ступінь індустріального розвитку 

суспільства», що виділяє сучасна економічна наука (Дж. Гелбрейт, Р. Арон та 

інші), у вимірі різних стадій індустріальної цивілізації дає можливість 

виокремити різні домінанти економічних відносин. Це, на думку І.В. 

Христофорової та М.В. Дедкової, є важливим для аналізу еволюції 

капіталізації. Так, якщо до індустріалізації основною домінантою 

економічних відносин виступало речове багатство – основний капітал 

(матеріальні активи), в індустріальному суспільстві він був доповнений 

оборотним капіталом (фінансові активи), то в постіндустріальній економіці 

                                                      
504 Domar E. Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica. 1946. Vol. 14. P. 137‒147. 
505 Потенціал ендогенного зростання економіки України / за ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко; НАН 

України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2010. 436 с.; Шараев Ю.В. Теория экономического роста. Москва: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006, 254 с.; Мишулин Г.М., Стягун А.В. Экономический рост: факторы, источники, 

механизмы: монография. Москва: ЗАО «Издательство современная экономика и право», Краснодар: Изд. 

ФГБОУ ВПО «КубГТУ», 2012. 212 с.; Буркинський Б., Горячук В. Концептуальні засади капіталізації 

економіки: системний підхід. Економічна теорія. 2014. № 4. С. 48‒59. 
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зростає значимість інтелектуального капіталу, коли загальна сума активів 

підприємств являє собою сукупність матеріальних, фінансових і 

нематеріальних активів506. 

Розширення часових рамок аналізу і розгляд, окрім домінант 

постіндустріального суспільства, також і виділеного окремо 

неоіндустріального суспільства (рис. 11.2), де окрім матеріальних, 

фінансових, нематеріальних активів надзвичайно важливою є роль 

інформації та цифровізації (вже не просто інформації і появи нових 

технологій пов’язаних з нею, а швидкості розповсюдження та 

всеохоплюючого характеру їх застосування), а також соціальних відносин, 

дає нам можливість показати не тільки еволюційний розвиток форм 

капіталу, а й розширити трактування поняття капіталізації, показати її 

еволюцію. Це окреме виділення неоіндустріальної із постіндустріальної 

стадії, є своєрідною подальшою  проекцією концепції507 Белла про 

індустріальне суспільство, розкриває концепцію508 Е. Тофлера про 

хвильовий характер розвитку суспільства та вписується в 

«постіндустріалізм» А. Пенті. Наступна неоіндустріальна стадія є важливою 

з точки зору того, що до ключових ознак постіндустріального суспільства 

(панування науки, наукових знань) та важливого значення  інноваційних 

технологій та інтелектуальної власності додаються ціннісні орієнтири й 

зростає роль соціуму як нової домінанти, а це означає, що у далекостроковій 

перспективі рушійні сили історії та трансформаційні зміни можуть бути 

безкровними та мати еволюційний характер. Однак уже сьогодні синергія 

соціальних, матеріальних, нематеріальних домінант формує нову якість – 

сукупний капітал, де зростає роль інституційної, людської, соціальної 

компонент. 

                                                      
506 Христофорова И.В., Дедкова М.В. «Капитализация»: эволюция и классификация. Сервис PLUS. 2007. № 

3. С. 38–48. 
507 Bell D. The Coming Post-Industrial Society. N.-Y., 1973. P. 20; Bell D. Notes on the Post-Industrial Society. The 

Public Interest. 1967. № 7. P. 102–118. 
508 Тоффлер Элвин. Архитектура цивилизации. Третья волна. Москва: АСТ, 2004. 781 с. 
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Рис. 11.2. Домінанти економічних відносин у різних суспільствах 

Джерело: складено автором на основі досліджень509. 

У контексті синергії різних домінант економічних відносин 

неоіндустріального суспільства та, зважаючи на те, що сутність капіталізації 

варто розглядати за системного підходу, зокрема як процес, стан і відносини, 

сьогодні гостро постає необхідність розгляду не тільки капіталізації 

економіки, а й капіталізації країни (рис. 11.3). Це стає очевидним у 

координатах визначення національної ідентичності та відходу від 

спрощеного сприйняття країни тільки як географічної території, окресленої 

кордонами. Більш того, в сучасних умовах темпи та якість економічного 

зростання вирішальною мірою залежать вже не тільки від наявності, а й від 

якості та організації функціонування капіталів, що виокремлює зростаючу 

роль інституціонального капіталу та актуалізує у системі капіталізації 

важливість «капіталізації країни» на макрорівні. Капіталізація  країни – це не 

тільки процес нагромадження капіталів у різних його формах та оцінка 

ринком їх вартості, а й формування інституційного середовища та активізація 

механізмів, завдяки чому відбувається перетворення непрацюючих ресурсів, 

                                                      
509 Христофорова И.В., Дедкова М.В. «Капитализация»: эволюция и классификация. Сервис PLUS. 2007. №3. 

С.38–48; Bell D. The Coming Post-Industrial Society. N.-Y., 1973. P. 20; Bell D. Notes on the Post-Industrial 

Society. The Public Interest. 1967. №7. P.102–118; Тоффлер Элвин. Архитектура цивилизации. Третья волна. 

Москва: АСТ, 2004. 781 с. 
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активів, можливостей суб’єктів у капітал у рамках визначених суспільством 

цілей розвитку510. 

На вищих рівнях у відповідь на затребуваність практикою розвиток 

теорії інституціонального капіталу, як підкреслює Т.І. Глеба, покликаний 

усунути існуючі протиріччя в трактуваннях, встановити систему інститутів, 

які організовують взаємодію капіталів, і на основі аналізу найбільш 

ефективних інституційних сфер у світовій практиці визначити відсутні ланки 

в організаційному механізмі не тільки для окремих країн, а й на рівні 

світового господарства511. 

 

 

Рис. 11.3. Рівні капіталізації 

Джерело: складено автором.  

Системний підхід у дослідженні категорії капіталізації викликає 

необхідність також і визнання багатовекторності критеріїв ефективності, 

оскільки будь-який один критерій не відображає всієї множини відносин 

системи, а також важливої ролі неформалізованих (зокрема суб’єктивних) її 

складових. У глобальному світі важливим критерієм ефективності 

                                                      
510 Шумська С.С. Капіталізація економіки: системний підхід та методологічні напрямки дослідження. 

Економічна теорія. 2012. № 1. С. 35‒49; Шумська С.С. Капіталізація економіки України: оцінка і резерви 

зростання. Економічна теорія. 2004. №3. С. 60‒79. 
511 Глеба Т.И. Институциональный капитал в системе воспроизводства капитала Республики Беларусь. 

Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики: тез. 

докл. IV Междунар. науч.-практ. конф. г. Минск, Республика Беларусь, 2–3 окт. 2014 г. Минск, 2014. С. 30–

31. 
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капіталізації на макрорівні є забезпечення можливості реалізації капіталізації 

суб’єктів нижніх рівнів, що підтримуватиме здатність досягнення 

поставлених ними цілей на коротко- та середньострокових часових 

проміжках та забезпечуватиме досягнення стратегічної мети держави у 

довгостроковій перспективі. 

Таким чином, незважаючи на те, які рівні капіталізації виділено, якщо 

на якомусь із них окремі суб’єкти починають боротьбу за підвищення своєї 

капіталізації, то на більш високому рівні має існувати система інститутів, 

механізмів, правил гри, що забезпечували б ефективність конкуренції та 

досягнення основної мети, яку обрало суспільство. За такого підходу 

капіталізація країни в широкому розумінні передбачає існування 

довгострокової стратегії, що орієнтована на інтеграцію всіх сил, що бажають 

підвищити свою капіталізацію, та на оптимізацію розподілу національних 

ресурсів між ними. 

Для (вертикального та горизонтального) узгодження цілей 

капіталізації глобальної системи варто брати до уваги функції капіталізації 

різних суб’єктів. Детальний аналіз їх змісту показує, що вплив ефектів цих 

функцій не досягається автоматично: якщо інституційні механізми не 

розвинені, а також економічні умови недосконалі, функціональний вплив 

процесу капіталізації не реалізується повною мірою512. Це порушує питання 

актуальності управління капіталізацією національної економіки, особливо 

коли ставиться амбітна мета досягнення позитивних темпів економічного 

зростання та переходу до стійкого економічного розвитку. 

Враховуючи важливу роль взаємодії людини, зовнішнього 

середовища, інституцій, інфраструктури економіки, що впливає на процес 

зростання та його якість, такий підхід дає можливість акцентувати увагу і на 

тому, що коли індивіди чи фірми створюють та акумулюють капітал, вони 

вносять свій внесок у зростання продуктивності капіталу інших суб’єктів, 

                                                      
512 Буркинський Б., Горячук В. Концептуальні засади капіталізації економіки: системний підхід. Економічна 

теорія. 2014. № 4. С. 48‒59. 
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дають поштовх до розширення потенціалу їх розвитку та потенціалу 

розвитку країни. 

Взявши до уваги синергетичний характер сукупного капіталу, можна 

говорити про нову (окрім загальноприйнятих – розподільчої, 

відтворювальної, стратегічної, інноваційної функцій капіталізації513) також і 

про функцію, що проявилася при переході до постіндустріального етапу та 

більш ефективно буде реалізована на неоіндустріальному етапі розвитку 

суспільства, а саме – функцію нарощування/розширення потенціалу розвитку 

суб’єктів капіталізації на різних її рівнях. Зміст цієї функції проявляється 

через формування позитивних зовнішніх ефектів (екстерналій) у ході 

інновацій та інвестицій як у фізичний, так і у людський капітали, які 

сприяють трансформації різних форм капіталів і дають іншим суб’єктам 

можливість збільшити капітал, отримати прибуток, підвищити ринкову 

капіталізацію. Ця функція має важливе практичне значення, оскільки її 

реалізація дає імпульс для економічного зростання та забезпечує сталий 

розвиток. 

Фінансові детермінанти економічного зростання 

Фінансові детермінанти часто включаються у теоретичні конструкції 

та моделі різних напрямів теорії ендогенного зростання: технологічних змін 

та інновацій, нерівномірності розподілу, державної політики. 

Фінансові інновації. Найбільш показовою і значущою у ТЕЗ є роль 

такого чинника, як фінансові інновації, що на сьогоднішній день є 

невід’ємною характеристикою зростаючих економік. Успішні технологічні 

інновації зазвичай вимагають видозміни фінансової системи. Відбувається 

це514: через розвиток нових фінансових інструментів, за рахунок створення 

нової корпоративної структури, за допомогою формування нових 

фінансових інститутів, за рахунок розвитку нової методології фінансової 

звітності. 
                                                      
513 Там само. 
514 Факторы экономического роста: научно-технический прогресс / под ред. Е.А. Пономаревой. 

Москва: Издательский дом «Дело» РАНХИтГС, 2012. 186 с. 
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Однак, як відзначають О. Пономарьова, А. Божечкова, А. Кнобель, 

перша хвиля теоретичних моделей економічного зростання ігнорувала 

фінансові інновації, розглядаючи фінансову систему як задану та інертну. 

Пізніше фінансові аспекти було додано в базові моделі ендогенних 

технологічних змін, розвинені в роботах П. Ромера, П. Агійона, П. Хоувіта 

(Romer, Aghion, Howitt)515. Наприклад, у роботах516 Р. Кінга, Р. Левіна, 

А. Галетовича (King, Levine, Galetovic) фінансова система впливає на темпи 

технологічних змін за рахунок впливу на можливість економічних агентів 

здійснювати фінансування проєктів з високою ймовірністю успішних 

інновацій. У роботі517 П. Агійона, П. Хоувіта, Д. Майєра-Фолкеса (Aghion, 

Howitt, Mayer-Foulkes) відмінності в розвитку фінансової системи 

визначають розмір ресурсів, які доступні тому чи іншому підприємцю для 

здійснення інновацій. У роботах518 В. Бенцівенга, Б. Сміта, Р. Левіна, 

М. Обстфельда (Bencivenga, Smith, Levine, Obstfeld) показано, що 

довгострокові темпи економічного зростання залежать від фінансової 

системи внаслідок її впливу на ризик інвестування у високоризиковані 

проєкти. У цих моделях, однак, фінансові контракти, фінансові ринки та 

фінансові посередники не з’являються або зникають ендогенно разом із тими 

чи іншими технологічними змінами. Навіть у моделях, в яких розмір 

фінансової системи змінюється під час економічного розвитку, мотиви, що 

покладено в основу технологічних інновацій, не стимулюються фінансовими 

інноваціями. 

                                                      
515 Romer P.M. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. № 5. P. 71–102; 

Romer P.M. Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94 (5). P. 1002–

1037; Aghion P., Howitt P. A model of growth through creative destruction. Econometrica. 1992. Vol. 60 (2). P. 

323–351. 
516 King R., Levine R. 1993. Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence. Journal of Monetary 

Economics. Vol. 32. P. 513–542; Galetovic A. Specialization, Intermediation, and Growth. Journal of Monetary 

Economics. 1996. Vol. 38. P. 549–559. 
517 Aghion P., Howitt P., Mayer-Foulkes D. The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence. 

Quarterly Journal of Economics. 2005. P. 323–351. 
518 Bencivenga V., Smith B. Financial Intermediation and Endogenous Growth. Review of Economics Studies. 1991. 

Vol. 58. P. 195–209; Levine R. Stock Markets, Growth, and Tax Policy. Journal of Finance. 1991. Vol. 46. 

P. 1445–1465; Obstfeld M. Risk-Taking, Global Diversification, and Growth. American Economic Review. 

1994. № 84. P. 1310‒1329. 
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Першою відмінною рисою моделей нового покоління ТЕЗ є те, що 

фінансові посередники також здійснюють інновації для максимізації свого 

прибутку. Фінансисти можуть залучатися до дорогої та ризикованої 

інноваційної діяльності для того, щоб мати можливість виявляти успішні з 

великою ймовірністю проєкти краще, ніж це роблять їхні конкуренти – інші 

фінансисти. Успішна фінансова інновація, таким чином, створює 

монопольну ренту для фінансиста точно так, як і технологічні інновації 

створюють монопольну ренту для підприємця в реальному секторі. На 

відміну від стандартного підходу, добре описаного у роботі519 Дж. Бойда та 

І. Прескота (Boyd, Prescott), коаліції агентів – фінансові інститути – не 

виникають для моніторингу підприємців. Економічні агенти мають 

можливість купувати інформацію щодо тих чи інших підприємців, тож 

фінансисти виникають для того, щоб забезпечити ринок цією інформацією. 

Крім того, в сучасних моделях економічного зростання з ендогенно 

обумовленим розвитком фінансового сектора дії фінансистів задаються 

ендогенно: фінансисти максимізують прибуток за рахунок пошуку і 

створення технології моніторингу і скринінгу підприємців, яка є більш 

досконалою, ніж у їх конкурентів. 

Систематизація моделей ендогенного економічного зростання нового 

покоління дозволила експертам520 зробити три типи узагальнення, які 

заслуговують на особливу увагу: 

по-перше, моделі передбачають, що технологічні інновації повинні 

позитивно корелювати з фінансовими інноваціями; 

по-друге, міжкраїнні зіставлення також показують центральну роль 

фінансових інновацій в економічному зростанні. Нове покоління теорії 

ендогенного економічного зростання передбачає, що саме фінансові 

                                                      
519 Boyd J.H., Prescott E.C. Financial Intermediary-Coalitions. Journal of Economic Theory. 1986. Vol. 38. 

P. 211‒232. 
520 Факторы экономического роста: научно-технический прогресс / под ред. Е.А. Пономаревой. 

Москва: Издательский дом «Дело» РАНХИтГС, 2012. 186 с. 
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інновації визначають імовірність наближення економіки до світових 

технологічних кордонів; 

по-третє, як зазначає багато авторів, історія наводить безліч прикладів 

важливості фінансових інновацій для «запалювання» і підтримки 

економічного зростання. 

Нерівність у теорії ендогенного зростання. Сьогодні в теорії 

економічного зростання переважають три напрями521, які пояснюють вплив 

нерівномірності розподілу на економічне зростання: 

–  теорії «політичної економії», що пояснюють вплив 

нерівномірності розподілу через змінні економічної політики; 

–  теорії так званого соціального конфлікту, що зв’язують 

нерівномірність розподілу зі зниженням рівня політичної та, відповідно, 

економічної стабільності й погіршенням умов для економічного зростання; 

–  теорії та моделі недосконалості ринку капіталу, що зв’язують 

вплив нерівномірності розподілу на економічне зростання і державної 

політики зі ступенем досконалості кредитного ринку. 

Третя, розглянута Ю.В. Шараєвим група теорій, цікава насамперед 

тим, що вона, на відміну від двох попередніх, визначає як базове положення 

безпосередній вплив нерівномірності розподілу на економічну ефективність 

і, отже – на економічне зростання. В умовах нерівності бідні економічні 

агенти можуть володіти таким само або навіть більшим виробничим 

потенціалом, але можуть не реалізувати його через нерівність стартових 

можливостей. Недосконалість кредитного ринку не дозволяє компенсувати 

цю початкову нерівність за рахунок позик або страхування. Більш того, 

кредитний ринок значною мірою буде недосконалим саме стосовно бідних 

економічних агентів. Нереалізованість виробничого потенціалу частини 

учасників виробництва сприяє зниженню рівня ефективності та економічного 

зростання. Серед прикладів моделей експерт522 виділяє наступні. 

                                                      
521 Шараев Ю. Теория экономического роста. Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 254 с. 
522 Там само. 
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 Ряд моделей, зокрема, О. Галора та Дж. Зейри (Galor, Zeira)523, 

Ф. Ферейри (Ferreira), П. Агіона й П. Болтона (Aghion, Bolton)524, що 

визначають обмеження можливостей через встановлення мінімального або 

фіксованого масштабу виробництва (fixed scale of production) або розміру 

проєкту (minimum project size). Таким чином, існують фіксована величина 

витрат або мінімальний розмір разових інвестицій, що потрібні для допуску 

до певної економічної діяльності (плата за навчання в коледжі, ціна 

мінімально придатної для обробки сільськогосподарської ділянки, ціна місця 

на ринку тощо). В умовах нерівності початкового наділення та 

недосконалості кредитного ринку це обмежує виробничу активність частини 

населення. 

 Деякі моделі П. Агіона і П. Болтона (Aghion, Bolton) 525, Т. Пікетті 

(Piketty)526, що концентрують увагу на недосконалості кредитного ринку, 

який, встановлюючи обмеження для біднонаділених, сам по собі знижує 

їхню економічну активність. 

 У моделях Ф. Ферейри (Ferreira)527, Р. Бенабоу (Benabou)528 як 

альтернатива, що зрівнює недосконалості кредитного ринку, розглядається 

державна перерозподільна політика і суспільні блага, що здатні вирівнювати 

початкове наділення багатством. 

Фінансові детермінанти як окремі фактори зростання. Поряд із 

традиційними факторами, що відповідають за економічне зростання 

(капіталом, працею, НТП), у теоретичних постановках та емпіричних 

дослідженнях дослідники сьогодні приділяють дедалі більшу увагу 

факторам, пов’язаним із функціонуванням фінансової системи економіки 

                                                      
523 Galor O., Zeira J. Income Distribution and Macroeconomics. Review of Economic Studies. 1993. Nо. 60. P. 35-

52. 
524 Aghion P., Bolton P. A Ticle-Down Theory of Growth and Development with Debt Overhand. Review of 

Economic Studies. 1997. Vol. 64 (2). Nо. 219. P. 151–172. 
525 Там само. 
526 Piketty T. The Dynamics of the Wealth Distribution and the Interest Rate with Credit Rationing. Review of 

Economic Studies. 1997. Vol. 64. P. 173–189. 
527 Ferreira F.H.G. Roads to Equality: Wealth Distribution Dynamics with Public-Private Capital Complementarity. 

LSE-STICERD Discussion Paper. 1995. TE / 95/286.  
528 Benabou R. Inequality and Growth. NBER Working Paper. 1996. N 5658. 
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(у Додатку В, табл. В2 наведено емпіричні результати оцінки впливу 

фінансових детермінант на економічне зростання). 

Систематизація робіт529, присвячених дослідженням ролі фінансових 

детермінант, показує, що, починаючи з Й. Шумпетера, простежується 

позитивне ставлення дослідників до фінансів як до чинника, що сприяє або 

економічному зростанню, або зменшенню економічних коливань. Інший 

напрям в економічній теорії – одним з перших представників якого є 

Дж. Робінсон, наголошує, що фінансова система нейтральна до 

економічного зростання, оскільки попит на фінансові послуги лише слідує за 

позитивними змінами в економіці, але ніяк їх не викликає. Ряд експертів 

оцінює вплив монетарних чинників та фінансової системи на економіку 

негативно, оскільки як фондовий ринок, так і банківська система можуть 

активувати фактори кризи, уповільнення економічного зростання, посилення 

його волатильності, бо надмірне кредитне розширення в економіці може 

призвести до інфляції, а спекулятивне зростання цін акцій на фондовій біржі 

може відволікати ресурси від продуктивних інвестицій. 

Спалахи старих суперечок щодо напрямів причинно-наслідкового 

зв’язку ступеня розвитку фінансової системи і темпів економічного 

зростання, сили впливу і каналів впливу фінансових чинників на економічне 

зростання найчастіше, на думку окремих дослідників, пов’язане із тим, що 

традиційні чинники економічного зростання поступово себе вичерпують або, 

що є більш імовірним, почав проявлятися складніший механізм їх 

функціонування в економіці.530 

Найпростіший механізм впливу фінансової системи на економічне 

зростання бере початок від модифікованих моделей кейнсіанської економіки, 

                                                      
529 Факторы экономического роста: научно-технический прогресс / под ред. Е.А. Пономаревой. 

Москва: Издательский дом «Дело» РАНХИтГС, 2012. 186 с.; Розанова Н. Анализ влияния финансовых 

посредников на экономический рост в современной экономической литературе. Экономический журнал. 

2008 № 1(11). URL: http://economicarggu.ru/2008_1/08.shtml; Шараев Ю.В. Теория экономического роста. 

Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 254 с. 
530 Розанова Н. Анализ влияния финансовых посредников на экономический рост в современной 

экономической литературе. Экономический журнал. 2008. № 1(11). URL: 

http://economicarggu.ru/2008_1/08.shtml 
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де фінансові ринки дають змогу диверсифікувати портфель активів, 

перерозподіляючи кошти між грошима, облігаціями та акціями. 

Функціонування фінансових ринків у Р. Кавеш, Дж. Маккі, В. Етьє (Kavesh, 

Mackey, Ethier)531 відображається в реальній ставці відсотка і – чим краще 

розвинені фінансові ринки, – тим нижчий рівень ставки відсотка і тим вищі 

обсяги інвестицій в акції (продуктивний капітал) та тим вищі темпи 

економічного зростання. 

Більшість дослідників, які відзначають позитивну роль фінансової 

системи в економічному зростанні, базують свої теоретичні конструкції на 

моделі Даймонда – Дібвіга532 (Diamond-Dybvig), яка показує виникнення 

банківської системи і фондового ринку як результату еволюції економіки із 

сильними інформаційними проблемами. Фінансові посередники, вирішуючи 

і/або пом’якшуючи інформаційну асиметрію, прискорюють обмін в 

економіці, що, в кінцевому рахунку, і веде до більш швидких темпів 

економічного зростання. 

Теоретичну основу для моделювання неоднозначності впливу 

фінансової системи на економічне зростання становить модель із 

поколіннями, що перекриваються (overlapping generations model) в 

ендогенних теоріях зростання, що модифікується залежно від того, яку 

гіпотезу чи детермінанту дослідники вважають принциповою при аналізі 

економічного зростання. 

У роботах, автори яких виявляють позитивну кореляцію між розвитком 

фінансової системи та економічним зростанням, як правило, виділяються 

різні причини, за якими фінансовий розвиток може надавати позитивний 

вплив на економічне зростання, наприклад, у Р. Левіна (Levine, 1997), 

зокрема, фінансова система збільшує ефективність розподілу ресурсів, 

оскільки вона: 

                                                      
531 Kavesh R., Mackey J. A. Financial Framework for Economic Growth. The Journal of Finance. 1961. V. 16. Nо. 

2. P. 202–225; Ethier W. Financial Assets and Economic Growth in a «Keynesian» Economy. Journal of Money, 

Credit and Banking. 1975. V. 7 Nо. 2. P. 215‒233. 
532 Diamond D., Dybvig P. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. Journal of Political Economy. 1983. 

V. 91. P. 401–419. 
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– скорочує ризик ліквідності; 

– полегшує контроль за ризиком з боку інвесторів і домогосподарств, 

що роблять заощадження; 

– полегшує диверсифікацію портфеля активів; 

– прискорює процес перетворення заощаджень у короткострокові та 

довгострокові активи; 

– збільшує вибір інвесторами можливостей застосування своїх 

ресурсів у найбільш продуктивні проєкти; 

– загалом збільшує набір інвестиційних можливостей, що скорочує 

ймовірність марної та непродуктивної розтрати ресурсів; 

– збирає інформацію ефективніше і з меншими середніми витратами, 

ніж індивідуальний інвестор, завдяки наявності ефекту масштабу.533 

В економічній літературі все ще не сформовано однозначної відповіді 

на питання, що краще для економічного зростання: банки чи фондовий 

ринок. Загалом роботи із цієї тематики переважно поділяються на дві групи: 

дослідження, які показують вплив фінансової системи на економічне 

зростання через збільшення загального обсягу інвестицій в економіці; моделі, 

які демонструють позитивний ефект фінансових посередників через їх вплив 

на технічний прогрес, інноваційну активність фірм і, як наслідок, на якість 

інвестиційних ресурсів. 

Огляд економічної літератури з питань розвитку фінансової системи 

та економічного зростання дав експертам534 можливість виявити такі 

закономірності: 

‒  різноманіття теоретичних конструкцій і емпіричних досліджень 

демонструє тенденцію до нелінійного трактування взаємозв’язку активності 

фінансового ринку і зростання; 

                                                      
533 Levine R. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature. 

1997. Vol. 35. Nо. 2. P. 688–726. 
534 Розанова Н. Анализ влияния финансовых посредников на экономический рост в современной 

экономической литературе. Экономический журнал. 2008 № 1(11). URL: 

http://economicarggu.ru/2008_1/08.shtml; Факторы экономического роста: научно-технический прогресс / под 
ред. Е.А. Пономаревой. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХИтГС, 2012. 186 с. 

http://economicarggu.ru/2008_1/08.shtml
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‒  емпіричні перевірки показують хорошу і стійку статистичну 

залежність між рівнем розвитку фінансової системи та економічним 

зростанням для розвинених країн, однак вони слабше працюють для країн, 

що розвиваються; 

‒  спостерігається тенденція виявлення значимої різниці в способах 

фінансування – банки чи фондовий ринок – для темпів економічного 

зростання, якщо йдеться про країни, що розвиваються, та відсутність 

значимої різниці для розвинених країн. 

Банківський кредит в інноваційній моделі розвитку України: 

динаміка на фоні світових трендів, ризики і перспективи 

Статистичний аналіз ролі кредиту у фінансуванні інноваційної 

діяльності. Конкурентний та стійкий розвиток національної економіки в 

умовах глобалізації неможливий без опори на активізацію інноваційних 

процесів. Успішне вирішення завдання модернізації української економіки на 

базі якісного інноваційного зростання можливе на основі системного 

підходу, що враховує передові світові тенденції. Важлива роль у цьому 

підході належить фінансовій підтримці та стимулюванні інноваційних 

процесів, формуванні у ринкових суб’єктів мотивації до активної 

інноваційної діяльності. 

Аналіз динаміки показників, що характеризують інноваційну діяльність 

у промисловості України (табл. 11.3), свідчать про її невеликі масштаби та 

відсутність стійких тенденцій до збільшення, що могло би забезпечити 

прискорення темпів економічного зростання економіки. Динаміка показника 

витрат на інновації у номінальному виразі загалом по економіці також є дуже 

нестабільною, відносний же показник у % від ВВП відстає від світових 

тенденцій та трендів країн, орієнтованих на прискорення, що підтверджує 

слабкість в Україні фінансової стратегії підтримки інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку. 
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Таблиця 11.3 

Динаміка показників інноваційного розвитку в Україні* 

 

Витрати на 

інновації, всього по 

економіці 

Інновації в промисловості 

млн грн % ВВП 

Частка 

кількості 

інноваційно 

активних 

підприємств у 

загальній 

кількості 

промислових 

підприємств,  

% 

Частка кількості 

підприємств, що 

впроваджували 

інновації 

(продукцію та/або 

технологічні 

процеси), в 

загальній 

кількості 

промислових 

підприємств, 

% 

Частка обсягу 

реалізованої 

інноваційної 

продукції 

(товарів, послуг) у 

загальному обсязі 

реалізованої 

продукції 

(товарів, послуг) 

промислових 

підприємств,  

% 

2000 1 760,1 1,00 18,0 14,8 9,4 

2009 7 949,9 0,84 12,8 10,7 4,8 

2014 7 695,9 0,48 16,1 12,1 2,5 

2015 13 813,7 0,69 17,3 15,2 1,4 

2016 23 229,5 0,97 18,9 16,6 - 

2017 9 117,5 0,31 16,2 14,3 0,7 

2018 12 180,1 0,34 16,4 15,6 0,8 

2019 14 220,9 0,36 15,8 13,8 1,3 

* Дані за 2014‒2019 рр. наведені без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та частини тимчасово окупованих територій 

у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: складено за даними Держстату України. 

Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні 

свідчить про стабільно низький рівень частки кредиту в загальному обсязі 

фінансування. Як показує динаміка показників, представлених у табл. 11.4, 

підприємства здійснювали інновації переважно за рахунок власних коштів, а 

внесок кредиту коливався від 7,8 до 1% упродовж 2010–2015 рр. Хоча ще 

відсутні остаточні повні офіційні дані Держстату України щодо джерел 

фінансування інноваційної діяльності за рахунок кредиту у 2020 р., однак, 

зважаючи на частку інших джерел у структурі, можна зробити висновок, що 

частка кредиту порівняно із 2010 р. зменшилась. 

Разом із тим слід зазначити, що роль кредиту у фінансуванні 

інноваційної діяльності промислових підприємств у 2015–2017 рр. зростала, 
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відповідно, за три роки частка збільшилась від 0,82 до 2,69 і до 6,52%. Більш 

детальний аналіз фінансових рішень щодо інновацій промислових 

підприємств різних видів економічної діяльності (ВЕД) продемонстрував 

дуже різнорідну і нестабільну картину, адже не всі галузі використовують 

кредит. 

Таблиця 11.4 

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності за 

джерелами 

 

Період 

 

Усього, млн грн 

2010 2015 2017 2018 2019 

8 045,5 13 813,7 9 117,5 12 180,1 14 220,9 

У тому числі за рахунок: у % до загального обсягу 

власних коштів 59,3 97,2 84,5 88,2 87,7 

державного бюджету 1,1 0,4 2,5 5,2 3,9 

місцевих бюджетів 0,1 0,3 1 0,1 н.д. 

інвесторів-резидентів 0,4 0,5 3 0,9 н.д. 

інвесторів-нерезидентів 30 0,4 1,2 0,9 0,3 

Кредитів 7,8 0,8 6,5 3,9 н.д. 

інших джерел 1,3 0,4 1,3 5,7 8,1 

Джерело: розраховано за даними Держстату України. 
 

Серед чинників, що визначають обсяги кредитування підприємств 

різних ВЕД, важливим є співвідношення рентабельності підприємств із 

ставками за кредитами та депозитами у банківській системі. Рис. 11.4, де 

представлені динаміка процентних ставок за новими депозитами та 

кредитами нефінансовим корпораціям (середньозважена у річному вимірі, %) 

та рівень рентабельності операційної діяльності підприємств, %), дають дуже 

загальну, але просту відповідь на запитання, чому українські підприємства 

мало використовують кредит для фінансування інновацій та інвестиційної 

діяльності загалом: високі процентні ставки при низькій рентабельності є 

обмежуючим фактором кредитування. 

Для аналізу на галузевому та мікрорівні всі підприємства фахівці 

поділяють на три групи. Перша – це підприємства, у яких рентабельність 

нижча за ставку за депозитами, а отже, їм вигідніше залишити гроші в банку, 
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ніж інвестувати у власне виробництво. Друга група – це підприємства з 

рентабельністю, більшою за депозитну ставку, але меншою, ніж ставка за 

кредитами. Ці підприємства можуть залучати зовнішні інвестиції або 

вкладати свої кошти, але їм не вигідно брати кредит в банку. Третя група – це 

підприємства, які мають рентабельність більшу, ніж ставка за кредитами. Ці 

підприємства можуть залучати зовнішні інвестиції, брати кредит. 

 
 

Рис. 11.4. Динаміка процентних ставок за новими депозитами та 

кредитами нефінансовим корпораціям та рівень рентабельності 

операційної діяльності підприємств, % 

Джерело: складено за даними Держстату України та НБУ. 
 

Можливості та масштаб користування кредитом для фінансування 

інвестиційно-інноваційної діяльності значно залежать від галузі, розміру 

підприємств та їх публічності. Зокрема, для публічних компаній (компаній, 

акції або єврооблігації яких розміщені на іноземних майданчиках), як 

свідчать дослідження535, рентабельність не є визначальною для доступу до 

фінансування. 

Зміна процентних ставок є активним інструментом у світовій 

практиці, за допомогою якого коригується динаміка обсягу кредиту в 

економіці. Прикладом аналізу ефективності такої політики слугує 

                                                      
535 Звіт про фінансову стабільність, червень 2019 року. URL: https://bank.gov.ua/files/pClneztaHPqFqEV 
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дослідження536 еластичності обсягу внутрішнього кредиту до змін величини 

кредитної ставки в періоди її зниження у 41 країні (51 період зниження 

ставки) у 1970–2015 рр. Результати показали, що медіанна еластичність 

кредиту за процентною ставкою за період становила 0,9 (тобто зниження 

ставки на 10% призводить до нарощування кредиту на 9%). Максимальні 

значення еластичності від 2,5 до 6,0 (!) були відзначені у 1990–2000 рр. у 

Єгипті, Польщі, РФ, Алжирі, Швеції, Канаді, Таїланді, Кореї. Мінімальні 

значення – менші за 0,5 – у США (три періоди зниження ставок, починаючи з 

1989 р.), Чилі (два періоди зниження ставок починаючи з 2008 р.); в кінці 

1980-х – початку 1990-х у Норвегії (1991), Австралії (1989), Швейцарії 

(1991), Великій Британії (1990), Колумбії (2008), Мексиці (1999), Німеччині 

(1981), ПАР (2008), Ізраїлі (2002), Нідерландах (1979)537. 

У більшості країн, де зниження ставок відбувалось у декілька етапів, 

темп зниження ставки у кожному з наступних періодів прискорювався 

порівняно із попереднім. Фахівці звернули увагу на факт, що повторне 

зниження ставки з більшим темпом відбувалося надалі в різні періоди і не 

було прив’язано до конкретних криз. Дослідники припускають, що 

спробувавши застосувати подібний підхід з обережністю і впевнившись у 

його ефективності, монетарною владою приймалося рішення щодо 

можливості більш радикального зниження ставок. 

Для України заслуговують на увагу такі виявлені особливості 

динаміки різних показників під час та після періодів зниження ставок: 

– обсяги внутрішнього кредиту починали зростати після третього-

четвертого року зниження ставок; 

– інвестиції в основний капітал падають перші два-три роки з моменту 

початку падіння ставок, а потім в багатьох країнах починають зростати, 

– динаміка інфляції була досить різноспрямованою538. 

                                                      
536 Панфилов В.С., Моисеев А.К., Черковец М.В. Анализ мировой динамики внутреннего кредита в периоды 

снижения процентных ставок. Научные труды ИНП РАН. Москва: МАКС Пресс, 2017. С. 112‒131. 
537 Там само. 
538 Там само. 
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Проведений аналіз періодів зниження процентних ставок у різних 

країнах показує, що результати такої політики були різними; в ряді країн це 

вдалося і політика зниження ставок виявилася ефективною, що зумовило 

прискорення темпів економічного зростання. На їх досвід слід звернути 

більш пильну увагу і, за можливості, врахувати при формуванні процентної 

політики в Україні. 

Ризики банківського кредитування у контексті пошуку сигналів 

нестабільності та кризи. Інноваційну діяльність дуже часто супроводжують 

ризики. Безумовно, кредитування ризикованих компаній може бути повністю 

раціональним та прибутковим, але разом із тим воно може супроводжуватися 

проблемами, якщо відображає недостатню оцінку позичальника або 

прийняття надмірного ризику. Збільшення кредитування відносно менш 

кредитоспроможних компаній привносить додаткову дозу ризику – понад ту 

небезпеку, з якою  взагалі пов’язане швидке зростання кредиту. 

Експерти МВФ обробили дані за 25 років щодо нефінансових 

компаній у 55 країнах із ринком, що формується, і в країнах із розвиненою 

економікою. Вони дійшли висновку, що в періоди швидкого розширення 

кредиту компанії, у яких борг збільшується швидше, стають більш 

ризиковими порівняно з фірмами, де борг зростає повільнішими темпами. 

Таке збільшення ризикованості розподілу кредиту, в свою чергу, підтвердило 

більшу ймовірність жорсткого економічного спаду чи банківської кризи в 

наступні три роки. 

У доповіді МВФ з питань фінансової стабільності сформульовано 

чіткий висновок для директивних органів та органів регулювання: з точки 

зору визначення сигналів кризи велике значення має як динаміка загального 

обсягу кредиту, так і ризикованість розподілу кредиту. За періодом 

швидкого зростання (якщо більша частина кредиту припадає на більш 

ризиковані компанії) скоріше за все настає сильне економічне падіння, а тому 

директивним органам слід приділяти увагу обом показникам і вживати 

необхідних заходів за появи тривожних сигналів. 
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Інший, не менш важливий ризик, що сигналізує про кризовий стан у 

банківській сфері, – значний обсяг непрацюючих кредитів. Серед 

негативних факторів, що стримують кредитування інновацій та загалом 

кредитну активність банків в Україні, – значний «навіс» непрацюючих 

кредитів. На кінець 2017 р., за даними Світового банку, в Україні був один із 

найвищих показників частки поганих кредитів у загальному обсязі наданих 

кредитів (Bank nonperforming loans to total gross loans, NPL). Як свідчать дані, 

представлені в табл. 11.5, переважна кількість банківських систем із цією 

проблемою справилися, однак в Україні у 2017–2019 рр. їх було понад 50%, 

тобто три роки поспіль показник NPL перебував близько позначки минулих 

2005–2006 рр. (58–59%). 

Таблиця 11.5 

Динаміка непрацюючих кредитів в різних країнах світу,  

% у загальному обсязі кредитів 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Країни з низьким та середнім 

рівнем доходу (Low & middle 

income) 

3,9 3,8 3,8 4,3 4,3 5,3 5,6 5,6 

Країни з рівнем доходу, 

нижчим за середній (Lower 

middle income) 

4,2 3,6 3,6 3,7 4,2 3,8 3,7 3,8 

Країни Європи та Центральної 

Азії, без країн з високим 

доходом (Europe & Central 

Asia, excluding high income) 

9,0 9,4 9,5 10,9 10,8 8,0 9,0 9,3 

Країни Центральної Європи та 

Балтії (Central Europe and the 

Baltics) 

10,0 12,3 13,8 11,6 8,2 5,5 5,1 3,9 

Європейський Союз (European 

Union) 
5,4 6,0 7,5 6,4 5,5 4,9 4,5 3,7 

Україна 15,3 14,7 16,5 12,9 19,0 28,0 30,5 54,5 

Джерело: дані Світового банку. 
 

За даними НБУ на 01.08.2020 р. частка непрацюючих кредитів 

зменшилась і становила 48,1% кредитного портфеля платоспроможних 

банків; з них у розрізі груп банків показник NPL становив: банки з 

державною часткою – 47,2%; банки з приватним капіталом – 18,7%; банки 

іноземних банківських груп (без банків РФ) – 16,3%; банки під контролем РФ 

– 89,3%; Приватбанк – 79,6%. Як свідчать результати аналізу фахівців НБУ у 
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звіті про фінансову стабільність: зовнішні шоки, війна, втрата територій та 

ринків збуту негативно вплинули на якість боргу, але визначальними в 

перетворенні кредитів у непрацюючі стали саме внутрішні проблеми 

банківської системи – низькі кредитні стандарти, нехтування лімітами 

концентрації боргів, кредитування пов’язаних осіб та високий обсяг 

валютного кредитування стали основою масових дефолтів корпорацій за 

боргами перед українськими банками539. Активна робота НБУ із контролю 

щодо формування банками резервів під NPL, моніторинг розрахунків 

кредитного ризику боржників і щорічне стрес-тестування найбільших 

позичальників банків формує перспективи вирішення проблеми значного 

обсягу непрацюючих кредитів, що послаблює ризик фінансової 

нестабільності та настання банківської кризи. 

Серед негативних факторів, що впливають на розвиток грошово-

кредитної системи країни, варто виділити значні за обсягами потоки тіньових 

капіталів, які посилюють ризики нестабільності. Визнання факту, що тіньова 

діяльність є важливим складовим елементом сучасної економічної системи, в 

умовах пошуку шляхів виходу на стійкі темпи розвитку змушує розглядати 

проблеми, пов’язані з наявністю тіньового сектора як із точки зору оцінки 

його масштабів, так і впливу на темпи економічного зростання. 

Серед ризиків, які Україна повною мірою ще не відчула, але які 

викликають тривогу у фахівців країн, де активно розвиваються фінтех-

технології (FinTech), – це ризики, що повязані із швидким поширенням 

нетрадиційних каналів кредитування. Конкуренція між традиційним 

банківським кредитуванням та альтернативним, електронним способом 

отримання кредиту, основні бізнес-процеси якого автоматизовані й 

реалізовані через Інтернет та мобільні пристрої, збільшує для банків 

стратегічні, операційні ризики, кіберризики, комплаєнс-ризики. Проникаючи 

на кредитний ринок, великі цифрові компанії (BigTech), окрім значних 

переваг щодо прискорення, більш ефективного здійнення операцій, 

приносять ризики, пов’язані із порушенням конфіденційності, захисту даних, 

                                                      
539 Звіт про фінансову стабільність, червень 2019 року. URL: https://bank.gov.ua/files/pClneztaHPqFqEV 
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можуть сприяти фінансуванню тероризму, відмиванню грошей. У результаті 

розвитку фінтех з’являється велика кількість бізнес-моделей, що створює 

проблеми для наглядових та регулюючих органів, орієнтованих на 

забезпечення стабільності та безпеки мереж, знаходження балансу між 

збереженням фінансової стабільності й захистом споживачів. 

Варто зазначити, що невисокий рівень розвитку фінансової сфери є 

«давньою слабкістю» України, що постійно відзначають експерти, які 

оцінюють рівень банківського та фінансового сервісу, конкурентоспро-

можність країни. Якщо подивитися на динаміку Індексу глобальної 

конкурентоспроможності (ІГК) Всесвітнього економічного Форуму (ВЕФ) 

за 2005–2018 рр. (табл. 11.6), то чітко простежується, що після кризи 2009 р. 

Україна так і не відновила свої позиції в рейтингу "Рівень розвитку 

фінансового ринку" (за 8-ою групою показників), а за індикатором "Стійкість 

банків" взагалі постійно посідає останнє чи передостанні місця540. 

Таблиця 11.6 

Динаміка Індексу глобальної конкурентоспроможності України  

за 2005–2018 рр. 

Показник  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рейтинг 

України за 

ІГК  

84 69 73 72 82 89 82 73 84 76 79 85 81 83 

Рейтинг 

України у 

групі 8 

"Рівень 

розвитку 

фінансового 

ринку" 

88 63 85 85 106 119 116 114 117 107 121 130 120 117 

Рейтинг 

України за 

індикатором 

"Стійкість 

банків" 

93 41 75 112 133 138 141 142 143 138 140 138 135 135 

Кількість 

країн у 

вибірці 

114 122 131 134 133 139 142 144 148 144 140 138 137 140 

Джерело: складено за даними щорічних звітів ВЕФ. 

                                                      
540 World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/ 

TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf 
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Рис. 11.5. Рівень розвитку фінансового ринку та доступності кредиту  

в Україні у вимірі Індексу глобальної конкурентоспроможності  

(бальна оцінка, max=7) 

Джерело: складено за даними щорічних звітів ВЕФ. 
 

На рис. 11.5 рівень розвитку фінансового ринку та індикатор легкості 

доступу до кредиту представлено у вигляді бальних оцінок з метою 

коректності порівняння, зокрема, приведення до однієї системи виміру, що не 

залежить від кількості країн у вибірці ІГК, яка кожного року змінюється. Це 

дало можливість виокремити тренд до покращення оцінок доступності позик 

– від 1,9 до 3,4 бала упродовж 2010–2017 рр. Однак порівняння із можливими 

7 балами, які мають країни – лідери ІГК, свідчить, що цей фактор 

недостатньо сприяє конкурентоспроможності та активізації економічної 

динаміки в Україні. 

Практика підтверджує цей висновок експертів ВЕФ, адже суттєвої 

кредитної підтримки від українських банків економіка так іще й не отримала. 

На відміну від країн, що розвиваються, де кредит підтримує інновації та вже 

тривалий період виступає драйвером економічного зростання, навіть 

порівняно з групою найменш розвинених країн та групи країн із низьким та 

середнім рівнями доходів, де кредитна підтримка відіграє переважно 

позитивну роль з активізації економічної динаміки, в Україні після кризи 

2008–2009 рр. цей показник демонструє спадний тренд (рис. 11.6). За даними 
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Світового банку, показник банківського кредитування приватного сектора як 

% від ВВП (Domestic credit to private sector by banks, % of GDP) у 2019 р. 

становив: для світової економіки – 90,5%; по групі країн з високим доходом – 

81,7%; по групі країн із вищими за середні доходи – 121,02%; по групі країн 

із нижчим за середній дохід – 44,4%; в Україні – 22,83%541. 

 

 

 

Рис. 11.6. Динаміка показника внутрішнього кредиту для України, 

найменш розвинених країн, світової економіки у 1960–2019 рр.,  

% від ВВП 

Джерело: складено за даними Світового банку. 
 

Тенденції, вектор розвитку та перспективи кредитної підтримки 

інновацій в Україні. Тенденції на кредитному ринку формуються на двох 

рівнях: національному (окрема держава) та рівні світової економіки. Світові 

тенденції є узагальненими і формують загальний вектор розвитку кредитних 

відносин, обов’язково впливаючи на національні кредитні ринки. 

Національні тенденції є більш спеціалізованими і залежать від ситуації на 

кредитному ринку всередині держави, а також від місця країни у 

міжнародному поділі праці. Однак не всі тенденції, які сформувались у 

                                                      
541 World Development Indicators (WDI). URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-

indicators 



425 

країнах з розвиненою системою кредитних відносин, реально проявляться в 

найближчому періоді у країнах зі слабо розвиненою системою кредитного 

ринку. Такі тенденції, швидше за все, спочатку слугуватимуть для них лише 

бажаним вектором розвитку, а швидкість та перспективи появи світової 

тенденції на національному кредитному ринку залежатимуть від рівня 

розвитку фінансової сфери та темпів економічної динаміки в країні. 

Серед світових тенденцій розвитку кредитних відносин, які 

безпосередньо впливають на кредитування інвестиційно-інноваційної 

діяльності та які вже мають місце й в Україні, варто назвати такі: 

концентрація банківського капіталу, посилення конкуренції між різними 

видами кредитно-фінансових інститутів, універсалізація їх діяльності, 

інтеграція банківської та страхової діяльності, інтернаціоналізація в 

кредитно-банківській сфері. 

З точки зору перспектив інноваційного розвитку України варто 

виділити тенденцію інформатизації та вдосконалення якості надання 

кредитних послуг, що сьогодні активно поширюється в світі, але для України 

наразі є лише вектором розвитку. У вимірі конкурентоспроможності ця 

тенденція є дуже важливою, оскільки вказує напрям переходу до економіки 

знань. У цьому контексті для зменшення ризиків ефективне використання 

світового досвіду, тенденцій розвитку та сучасного функціонування 

європейської кредитної системи має проектуватись у вітчизняну реальність, 

зокрема, через підтримку інновацій шляхом реалізації системи заходів НБУ 

та КМУ щодо: впровадження системи проєктного фінансування, створення 

спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів за підтримки держави; 

зростання капіталізації кредитної системи; реформування системи контролю 

за діяльністю кредитних організацій; розширення повноважень професійних 

асоціацій кредитних організацій; розширення спектра банківських послуг, 

пропонованих через систему Інтернет-банк; приведення законодавства із 

регулювання фінансових інструментів та інвестиційних фондів до директив 

ЄС; розвитку небанківських фінансових послуг та ринку цінних паперів. 
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Одним із важливих кроків, який може дати Україні шанс вийти на 

шлях інноваційного розвитку, є реалізація цілей та завдань, заявлених у 

Програмі діяльності Кабінету Міністрів України542 щодо «покращення 

доступу бізнесу та громадян до значно дешевших ресурсів» і досягнення 

«суттєвого зниження відсоткової ставки за кредитами та зростання 

кредитування бізнесу через розширену лінійку інструментів». 

Прямі іноземні інвестиції та економічне зростання 

Мобільність капіталу в неокласичній та ендогенній теоріях. Згідно 

з постулатами неокласичної теорії, країна, що розвивається (з низькою 

капіталоозброєністю) і високою  віддачею на капітал (і процентною ставкою) 

притягуватиме із-за кордону значні кошти. З приходом у країну прямих 

іноземних інвестицій (ПІІ) віддача на капітал має зрівнятись зі світовим 

рівнем. Якщо при цьому введений в економіку завдяки ПІІ новий фізичний 

капітал відповідатиме світовому технологічному рівню, то країна могла би 

швидко збільшити свій ВВП на душу населення, довівши його до рівня 

промислово розвинених країн. Однак в «неокласичній» реальності не всі 

ресурси рухаються в одному напрямі. Якщо величина капіталоозброєності 

ефективної праці не співпадає в двох країнах, а праця та капітал є 

міжнародно мобільними, то ці два фактори виробництва  рухатимуться в 

різних напрямах: праця спрямується в країну з більш високою 

капіталоозброєністю, а капітал переорієнтується на країну з відносно 

низьким рівнем капіталоозброєності543. 

У реальності перший висновок підтверджується, адже масова міграція 

праці з країн менш розвинених у більш розвинені сьогодні є добре відомим 

явищем. Проте другий висновок – про рух капіталу в менш розвинені країни 

– досі ще не підтверджено, причому гострі дебати, емпіричні дослідження 

часто заперечують оптимістичність неокласичних моделей щодо напрямів та 

                                                      
542 Програма діяльності Кабінету Міністрів України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? 

pf3511=66959 

543 Курзенев В., Матвеенко В.  Экономический  рост. Санкт-Петербург: Питер, 2018. С. 332‒340. 
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ролі мобільності. Переважна частина країн більшою чи меншою мірою є 

відкритими. Коли кажуть, що економіка відкрита, то мають на увазі, що вона 

бере участь в міжнародних потоках товарів і ресурсів, тобто в міжнародній 

торгівлі, капітал має властивість мобільності. Під досконалою мобільністю 

капіталу у вузькому розумінні розуміють відсутність будь-яких бар’єрів 

щодо його руху і байдужість інвесторів до ризику544. 

У сучасній економічній літературі, як зазначають В. Курзеньов та 

В. Матвеєнко, часто виділяються два підходи до визначення терміна 

«мобільність капіталу» – кількісний та ціновий. Ціновий підхід пропонує як 

міру мобільності капіталу розглядати різницю в нормах прибутку між 

країнами. В рамках кількісного підходу виділяють чотири критерії для 

оцінювання ступеня мобільності капіталу: рівень кореляції між 

заощадженнями та інвестиціями, умови процентного паритету, тести 

рівняння Ейлера, споживання по відношенню до рахунку поточних операцій 

(методом згладжування Роча)545. 

Серед ключових робіт, які дали поштовх для досліджень і дискусій 

щодо мобільності капіталу, варто назвати роботи: М. Фельдстейна та 

К. Хоріоки546, А. Пенаті та М. Дулі547, А. Френкеля548, Д. Матісона549, 

А. Тейлора550, Ф. Роча551. 

Детальний розгляд еволюції поглядів на сутність та причини 

мобільності капіталу дає підстави зазначити, що сьогодні варто говорити про 

розширення детермінант цього процесу. Якщо в ранніх економічних теоріях і 

                                                      
544 Там само. 
545 Там само. 
546 Feldstein M.S., Horioka C. Domestic saving and international capital flows. Economic Journal. 1980. Vol. 90/  

P. 314‒329. 

547 Penati A., Dooley M. Current account implications and capital formation in industrial countries, 1949‒1981. 

IMF Staff Papers. 1984. Vol. 31. Р. 24. 
548 Frankel A. International capital mobility and crowding out in the US economy. Imperfect integration on financial 

markets or good markets? NBER Working Papers, 1986, No. 1773. 
549 Dooley M., Frankel J., Mathieson D.  International capital mobility: What do saving-investment correlations tell 

us? IMF Staff Papers. 1987. Vol. 34. P. 503‒530. 1987. 
550 Taylor A.M. International capital mobility in history: The saving-investment relationship. NBER Working Paper 

5743. 1996. 
551 Rocha F.  Capital mobility in developing countries: evidence from panel data.  Univesidad Sao Paolo, 

Department of Economics Working paper. 2000. 



428 

прикладних дослідженнях переважно фігурувала єдина домінанта – 

мотивація, то сьогодні слід називати також і довіру, умови (середовище), 

політику (регулювання), які взаємопов’язані між собою та забезпечують 

стабільність (рис. 11.7). 

 

 

Рис. 11.7. Домінанти мобільності капіталу 

Джерело: складено автором. 

 

Варто зазначити, що зміна домінант мобільності капіталу стосується 

усіх його форм на різних рівнях. Найбільш очевидно на сучасному етапі вона 

може бути продемонстрована на прикладі руху прямих іноземних інвестицій, 

де на ринку діють підприємець/фірма/ТНК (національний та іноземний 

бізнес), держава та міжнародні організації. Серед причин, що спонукають до 

розгляду розширення детермінант мобільності, є не тільки всеохоплюючий 

вплив глобалізації на різні сфери життя у світі, а й дедалі більше зростання 

акцентів на важливості національних інтересів на фоні посилення глобальних 

та регіональних ризиків. Забезпечення стабільності та прогнозованості є 

необхідною умовою, що визначає кількісні та якісні ефекти руху капіталу. 

Збільшення волатильності потоків капіталу є відображенням змін умов, за 

яких вони відбуваються, оскільки економічні, політичні, екологічні та інші 

фактори формують привабливість середовища, де інвестор реалізує свої 
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інтереси. Не менш важливе значення має довіра між донором та реципієнтом, 

оскільки обидві сторони повинні бути впевнені у виконанні зобов’язань та 

реалізації цілей, що були ними поставлені. У випадку прямого іноземного 

інвестування цілі учасників є дуже різними (табл. 11.7), а за наявності 

національної та міжнародної політики, результати сьогодні дедалі частіше 

залежать і від ефективності інструментарію регулювання. 

Таблиця 11.7 

Цілі різних учасників процесу прямого іноземного інвестування 

Країна-донор Країна-реципієнт  

Максимізація прибутку Необхідність модернізації  

Потреба доступу до сировини та інших 

життєво-важливих ресурсів 

Доступ до нових технологій, промислових 

та маркетингових новацій 

Подолання торгових бар’єрів, зменшення 

витрат 

Доступ до каналів маркетингу 

Збереження своєї частки ринку, 

недопуск/стримування конкурентів 

Розвиток та удосконалення структури 

експорту 

Пошук нових ринків, ринкових структур із 

низькими витратами 

Недостатність власних коштів для виходу 

на зовнішні ринки 

Диверсифікація ризиків Конкурентоспроможність місцевих 

підприємств 

Зміцнення курсу національної валюти Фінансова стабільність місцевих 

підприємств 

Екологія Рівень розвитку галузей та концентрація 

Інтернаціоналізація виробництва Економічна інтеграція 

Зростання обсягів торгівлі Робочі місця, продуктивність праці 

Корпоративна стратегія Корпоративна стратегія 

Джерело: складено на основі праць552 С.Л. Єрьоміної , Т.В. Калашнікової та 

А.А. Михайлової. 
 

Сьогодні серед практиків і науковців немає однозначно узгодженої 

позиції стосовно необхідності регулювання, оскільки існує багато «за» і 

«проти», навіть якщо метою національної політики є забезпечення стійкого 

зростання і соціальної стабільності, а міжнародні організації серед своїх 

цілей декларують стабільність та рівномірність розвитку світової економіки. 

Це зрозуміло, адже, попри те, які стратегічні причини чи лобіювання лежало 

в основі, фактично в рамках однієї країни наслідки тієї чи іншої політики для 

                                                      
552 Еремина С.Л., Калашникова Т.В. Прямые иностранные инвестиции: эффекты регулирования. 

Экономические науки. 2003. С. 133‒138; Михайлова А.А. Роль прямых иностранных инвестиций в 

экономике стран-реципиентов. ЭНСР. 2009. № 3 (46). С. 84‒93. 
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держави, бізнесу та фізичних осіб будуть різними, а в глобальному світі вони 

зачіпають інтереси інших країн. Як наголошують С.Л. Єрьоміна та 

Т.В. Калашнікова, сучасна політика ПІІ – це фактично схема, механізм, через 

який розподіляються позитивні ефекти ПІІ. Її специфіка в тому, що вона 

може розподіляти ці ефекти рівномірно, тобто гарантувати зростання 

добробуту всіх країн – учасниць процесу прямого іноземного інвестування; 

або ж нерівномірно, тобто забезпечувати вигоди одних націй за рахунок 

інших553. Частіше на практиці має місце комбінація причин, що визначають 

напрям, величину та ефективність ПІІ, що є метою теоретичних та 

прикладних досліджень уже тривалий час. 

Важливий внесок у розроблення цього наукового напряму внесли 

дослідження Р. Лукаса554, який у своїй роботі «Чому капітал не тече із 

багатих країн у бідні?» виклав свою точку зору, наголошуючи, що 

центральне для економічного розвитку країн питання полягає в тому, «які ж 

саме припущення неокласичної моделі є неправильними і якими іншими 

припущеннями їх варто замінити». Він сформулював чотири гіпотези, які на 

сьогоднішній день є актуальними: 

– перша гіпотеза Лукаса полягає в тому, що в різних країнах світу 

значно відрізняється якість праці, що пов’язано з відмінностями в 

людському капіталі; 

– друга гіпотеза пов’язана із величиною (розміром) людського 

капіталу, який є важливим фактором виробництва; 

– третя гіпотеза недостатність інвестицій у країни, що розвиваються, 

пояснює недосконалістю контрактів і наявністю політичного ризику 

(немає гарантій, що, отримавши іноземні інвестиції, країна повертатиме 

борг); 

                                                      
553 Еремина С.Л., Калашникова Т.В. Прямые иностранные инвестиции: эффекты регулирования.  

Экономические науки. 2003. С. 133‒138. 
554 Lucas R.E. Why doesn’t capital flow from rich to poor countries? American Economic Review, 1990. Vol. 80,No. 

2. P. 92‒96.  
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– четверта гіпотеза полягає в тому, що країни обмежують потоки 

капіталу (наприклад, через податки на притік приватного капіталу)555. 

Політика регулювання, зокрема, обмеження притоку капіталу можуть 

бути пов’язані як із контролем інфляції чи попередженням можливих криз, 

пов’язаних із нестабільністю потоків портфельних чи інших інвестицій, так і 

з тим, що уряд приймаючої сторони на даному етапі розвитку країни не дуже 

зацікавлений в інвестиціях у промисловий фізичний капітал, а країні 

потрібний капітал в інфраструктуру та людський капітал556. 

Ранні економічні теорії (класична, неокласична, кейнсіанська, 

марксистська і неомарксистська), як зазначають Є.І. Марковська та 

Є.С. Аношкіна, розглядали рух капіталу у формі позик і портфельних 

інвестицій, особливо не виділяючи прямі іноземні інвестиції, ключовою 

характеристикою яких є отримання контролю над підприємством557. Сьогодні 

активно розглядаються різні способи інвестування в інші країни: комерційні 

кредити, офіційні грошові потоки – як підтримка з боку урядів розвинених 

країн та міжнародних організацій, портфельні інвестиції та прямі іноземні 

інвестиції. Поштовхом же до активного дослідження ПІІ стало зростання 

транснаціональних корпорацій (ТНК) у США у другій половині ХХ ст., яке 

зумовило виникнення нових теорій, що розвивались у двох напрямах 

(фактично представляли точки зору інвестора та реципієнта). Перший напрям 

представлено теорією інтернаціоналізації компаній, що бере початок у 

дослідженнях ряду економістів Е. Пенроуза, С. Хаймера, Р. Вернона, 

Р. Кейвза, М. Кассона (Penrose, 1959; Hymer, 1976; Vernon, 1966; Caves, 1971; 

Casson, 1976), основні ідеї яких було зведено Дж. Даннінгом (Dunning, 1977) 

в еклектичну модель OLI (Ownership – Location – Internalization)558, де 

                                                      
555 Курзенев В., Матвеенко В. Экономический рост. Санкт-Петербург: Питер, 2018. С. 332‒340. 
556 Там само 
557 Марковская Е.И., Аношкина Е.С. Анализ влияния прямых иностранных инвестиций на экономический 

рост в развитых и развивающихся странах. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 

2016. № 6(256). С. 22‒30. 
558 Dunning J.H. Trade, location of economic activity and the MNE: a search for an eclectic approach. The 

international allocation of economic activity: Proceedings of a Nobel Symposium held at Stockholm. P.H. a P.M. 

W.B. Olin. L.: Macmillan, 1977. 



432 

виділено основні переваги, якими мають володіти компанії для виходу на 

міжнародну арену559. Згодом теорію було розширено Дж. Даннінгом 

(Dunning, 1993) уведенням цілей ПІІ на основі мотивації ТНК інвестувати в 

інші країни, оскільки ТНК шукають нові ринки, ресурси, особливі стратегічні 

ресурси, вищу ефективність560. 

Другий напрям досліджень базується на роботах Дж. Даннінга, 

Т. Морана, П. Еванса (Dunning, 1958; Moran, 1978; Evans, 1979)561, де 

аналізується вплив ПІІ на економіку країни – отримувача інвестицій, 

зокрема, основною темою є аналіз ролі ТНК розвинених країн в 

індустріалізації країн, що розвиваються. 

Сьогодні основними теоріями, що описують сутність ПІІ, є: модель 

життєвого циклу продукту, теорія обмінних курсів на недосконалих ринках 

капіталу, модель монополістичних переваг, теорії конкурентних переваг 

націй, модель інтернаціоналізації та еклектична модель562. Сучасна теорія 

інвестування переходить від кількісного підходу, де стратегія інвестування 

була спрямована на максимізацію потоку інвестицій, що розглядався 

компаніями як джерело капіталу і ресурсів  завдяки інтерналізації 

виробництва, до якісного, за якого не всі ПІІ однаково позитивно впливають 

на країну-реципієнта і що більше не завжди означає краще, а отже, основна 

увага зосереджується на впровадженні високих технологій, оскільки навіть 

менший обсяг ПІІ може дати більший ефект, бо виступає джерелом знань та 

інновацій. 

Сьогодні велика кількість емпіричних досліджень, які відображають 

різні теоретичні гіпотези, доводить наявність різних ефектів ПІІ на економіку 
                                                      
559 Lucas R.E. Why doesn’t capital flow from rich to poor countries? American Economic Review. 1990. Vol. 80, 

No. 2. P. 92‒96.  
560 Dunning J.H. Multinational enterprises and the global economy. Wokingham: Addison–Wesley, 1993. 
561 Михайлова А.А. Роль прямых иностранных инвестиций в экономике стран-реципиентов. ЭНСР. 2009. № 

3 (46). С. 84‒93; Dunning J.H. American Investment in British Manufacturing Industry. London: George Allen and 

Unwin, 1958; Moran Th.T. Multinational corporations and dependency: a dialogue for dependentistas and non-

dependentistas. International Organization. 1978. Vol. 32. № 1. P. 79–100; Evans P. Dependent Development: the 

Alliance of Multinational, State and Local Capital in Brazil. Princeton: Princeton University Press, 1979. 
562 Марковская Е.И., Аношкина Е.С. Анализ влияния прямых иностранных инвестиций на экономический 

рост в развитых и развивающихся странах. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 

2016. № 6 (256). С. 22‒30. 
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приймаючої сторони, де розглянуто їх вплив на зміни обсягів торгівлі та 

технологічні можливості місцевих компаній, створення нових робочих місць, 

стимулювання підвищення продуктивності праці і зростання заробітної 

плати, зниження рівня бідності та активізації економічної динаміки. 

Разом із тим, у контексті впливу ПІІ на економічне зростання, 

дослідження563 вказують на наявність значних відмінностей у отриманих 

результатів щодо різних типів країн, які визначаються наявними факторами 

економічного та інституційного середовища. Так, у розвинених країнах 

інституціональне та економічне середовище і, зокрема, людський капітал, 

дають можливість отримати максимальні ефекти від ПІІ, тоді як у країнах, 

що розвиваються, існують бар’єри (недостатній рівень людського капіталу, 

слабкість інфраструктури, інституційного середовища), що зменшують 

ефекти від ПІІ, у тому числі нагромадження капіталу. Аналіз показує, що ПІІ 

в розвинених економіках мають більший вплив на економічне зростання 

порівняно із внутрішніми інвестиціями, а в країнах, що розвиваються, 

ситуація протилежна – саме внутрішні інвестиції є ключовим драйвером564, 

що має принципове значення для вибору інвестиційної політики різних за 

характеристиками країн. 

Загалом, ранні економічні теорії та моделі економічного зростання не 

враховують міжкраїнних відмінностей, які можуть визначатися 

структурними чи інституціональними особливостями. В сучасних 

ендогенних моделях автори намагаються уловити індивідуальні 

характеристики країн, що описують більш складну структуру економіки, ніж 

традиційні теоретичні моделі, це робить їх реалістичнішими. 

Сучасні тенденції глобального руху прямих інвестицій та їх вплив 

на Україну. Серед важливих подій, що вплинули на міжнародний рух 
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капіталу упродовж останнього десятиліття, експерти виділяють як глобальні, 

так і ряд таких, що відбулись в окремих регіонах світу, змінивши динаміку та 

структуру світових потоків. Серед останніх фахівці називають: європейську 

боргову кризу (2010–2013 рр.), падіння ціни на нафту на світових ринках 

(2014–2015 рр.), уповільнення зростання китайської економіки (з 2012 р.)565. 

Однак ключовим потрясінням, що зламало більшість сформованих 

глобальних тенденцій, стала фінансова криза 2008–2009 рр. Зокрема, після 

досягнутого піку в 2007 р. потоки прямих іноземних інвестицій, хоча й 

показували періоди зростання, однак і досі демонструють спадний тренд 

(рис. 11.8). 

 
 

Рис. 11.8. Динаміка припливу світових інвестицій та тренд показника  

у 1970‒2018 рр., % від ВВП 

Джерело: складено за даними Світового банку (WDI database). 

 

Незважаючи на поступове відновлення, їх темпи відносно 

передкризового періоду є ще недостатніми, щоб розвернути тренд 

(табл. 11.8). Суттєво меншими потоки ПІІ є й у відносному вимірі щодо 

валового нагромадження основного капіталу: майже удвічі меншими для 

                                                      
565 Головнин М.Ю., Никитина С.А. Современные тенденции динамики международных потоков капитала. 

Мир новой экономики. 2018. № 4. С. 46‒56. 
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розвинених економік та країн, що розвиваються; утричі – для транзитивних 

економік та країн колишнього СНГ. У результаті зменшення ПІІ стало 

негативним фактором, що уповільнює процеси капіталізації та стримує темпи 

економічного зростання. 

Таблиця 11.8 

Динаміка потоків прямих іноземних інвестицій за групами країн 

Потоки 

2005‒2007 

2016 2017 2018 
середнє 

значення 
передкризового 

періоду  

Світ* млн дол. США 

Приплив 1 414 425 1 918 679 1 497 371 1 297 153 

Відплив 1 450 912 1 550 129 1 425 439 1 014 173 

як % від валового нагромадження основного капіталу 

Світ  

Приплив 11,4 10,2 7,5 6,0 

Відплив 11,7 8,3 7,1 4,7 

Розвинені економіки 

Приплив 11,0 12,9 7,8 5,3 

Відплив 14,4 11,9 9,5 5,3 

Країни, що розвиваються * 

Приплив 11,5 7,2 7,0 6,8 

Відплив 5,4 4,6 4,7 4,0 

Транзитивні економіки 

Приплив 19,7 15,8 9,6 6,4 

Відплив 11,1 6,4 8,1 7,8 

Країни колишнього СНГ 

Приплив 18,5 15,1 8,4 5,1 

Відплив 11,6 6,6 8,4 8,0 

* Окрім офшорних фінансових центрів Карибського басейну. 

Джерело: складено за даними ЮНКТАД566. 

Серед чинників, які пояснюють нові тенденції в глобальних потоках 

прямих інвестицій, експерти ЮНКТАД називають різні їх групи: політичні, 

економічні, структурні. Зокрема, на скорочення обсягів ПІІ негативно 

вплинуло посилення протекціоністських тенденцій: якщо в 2003 р. серед 

заходів, яких вживали країни, лише 10% були обмежувальними стосовно 

прямих інвестицій, то в 2018 р. – 34%, причому дві третини із 31 

рестриктивних заходів було вжито розвиненими країнами, які побоювалися, 

                                                      
566 World Investment Report 2019 / UNCTAD. URL: http://unctad.org/wir  or http://unctad.org/fdistatistics 
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що іноземці (зокрема китайці) отримають доступ до технологій та активів567. 

Серед економічних факторів варто виділити податкову реформу Д. Трампа, 

що стимулює репатріацію американських капіталів (нерозподіленого 

прибутку) в США. Закон 2017 року щодо скорочення податків і створення 

робочих місць вніс правки у податковий кодекс США, що активізувало 

розвиток решорінгу (повернення виробничих потужностей додому) і змінило 

інвестиційну активність багатонаціональних корпорацій568. 

Дуже сильним є вплив на динаміку інвестицій групи факторів, що 

відображає дію четвертої промислової революції, оскільки «цифровізація» 

внесла суттєві зміни у структуру міжнародного бізнесу, торгівлі, зв’язків. На 

глобальне виробництво кардинально вплинули впровадження інноваційних 

технологій та цифрова трансформація і, як наслідок: а) упродовж останнього 

десятиліття розширення міжнародного бізнесу в основному було обумовлено 

нематеріальними (non-equity) і непов’язаними з власністю (intangible) 

активами; б) зростанням частки послуг у формуванні світового ВВП. 

Експерти передбачають подальше уповільнення обороту в рамках 

глобальних ланцюжків вартості, їх скорочення, децентралізацію і суттєву 

дематеріалізацію. Тобто фізичні ланцюжки поставок і виробництва дедалі 

більше заміщуватимуться потоками даних, обміном оцифрованими товарами 

і послугами, інтернет-торгівлею речей та цінностей. Про це вже свідчить 

перевищення за останні п’ять років середньорічних темпів зростання роялті 

та ліцензійних зборів над темпами змін товарообороту та ПІІ. В результаті 

структурних змін у виробництві й торгівлі міжнародні інвестиції у 

матеріальне виробництво зменшились, а у сфері послуг та в НДККР – 

збільшилися 569. 

                                                      
567 Пахомов А.А., Багдасарян К.М. Современные тенденции глобального движения инвестиций и позиция 

России в этом процессе. Экономическое развитие России. 2019. Т. 26. № 8. С. 4‒12. 
568 Там само. 
569 Пахомов А.А., Багдасарян К.М. Современные тенденции глобального движения инвестиций и позиция 

России в этом процессе. Экономическое развитие России. 2019. Т. 26. № 8. С. 4‒12; Квашнина И.А. Новые 

тенденции в глобальных потоках прямых инвестиций. Вестник ИЭ РАН. 2019. № 4. С. 125‒133. 
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За відносно короткий час змінилась сила впливу факторів, що 

визначають географічну структуру і напрям потоків інвестицій. Так, 

І.А. Квашніна відзначає, що у 90-ті та на початку 2000-х років на рішення 

щодо інвестицій впливала в основному вартість робочої сили, але сьогодні 

масштабна роботизація стала ключовим фактором переводу закордонного 

виробництва МНК в материнську юрисдикцію570. Згідно з оцінками McKinsey 

Global Institute, у переважній кількості випадків компанії вже орієнтуються 

на наявність кваліфікованої робочої сили, близькість до споживача, 

доступність інфраструктури, а не на вартість робочої сили571. 

Норма прибутку на капітал, як ключовий фактор мобільності капіталу, 

що формує напрям і волатильність інвестицій, за останнє десятиліття 

демонструє значне зменшення. Як свідчать дані ЮНКТАД (табл. 11.9), 

спадна динаміка є характерною для всіх груп країн. 

Таблиця 11.9 

Потоки ПІІ в різні за розвитком групи країн: норма прибутку на 

вкладений капітал, % 

Група країн 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Світ 8,1 7,8 7,9 6,8 7,0 6,7 

Розвинені країни 6,7 6,3 6,6 5,7 6,2 5,7 

Країни, що розвиваються 10,0 9,8 9,5 8,5 8,1 8,0 

Транзитивні економіки 14,4 13,9 14,6 10,2 11,1 11,8 

Джерело: складено за даними ЮНКТАД572. 

 

У результаті дії різних факторів у структурі глобальних потоків частка 

притоку ПІІ у розвинені країни зменшилась до 42,9% (2018 р.), порівняно із 

їх середнім 66,2% докризовим значенням (2005–2007 рр.). Основними 

імпортерами капіталу, за даними ЮНКТАД, стали країни, що розвиваються – 

частка у структурі глобальних потоків інвестицій зросла до 54,3% (у 2018 р.) 

відносно докризового рівня 29,6% (середнє 2005–2007 рр.). Найбільший 

                                                      
570 Квашнина И.А. Новые тенденции в глобальных потоках прямых инвестиций. Вестник ИЭ РАН. 2019. № 

4. С. 125‒133. 
571 McKinsey Global Institute. Globalization in transition: the future of trade and value chains. URL: 

www.mckinsey.com 
572 Global Investment Trend Monitor / UNCTAD. 2019. N 31.[Special Davos Editions]. URL: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2019d1_SpecialEdition_en.pdf 
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приріст ПІІ був до країн Азії, що активно стимулювали притік інвестицій, – 

В’єтнаму, Індії, Індонезії, Таїланду та у які були переміщені виробництва із 

Китаю внаслідок підвищення вартості робочої сили і торговельних 

конфліктів із США573. 

У країни з транзитивною економікою, колишнього СНГ прямі іноземні 

інвестиції значно зменшились, їх частки у структурі глобальних, порівняно з 

докризовим рівнем впали, відповідно, із 4,2% до 2,6% та із 3,6% до 2%574, 

незважаючи на високу норму прибутку на капітал. 

Для України відображенням післякризового зростання волатильності 

міжнародних потоків капіталу стало понад триразове скорочення притоку ПІІ 

(табл. 11.10). Оскільки наша країна не є ключовим гравцем, що визначає 

глобальний рух капіталу – її частка, за даними 2018 р., становить 0,18% – цей 

зовнішній фактор, а саме зменшення іноземних прямих інвестицій негативно 

вплинуло на процес валового нагромадження основного капіталу і, 

відповідно, на темпи економічного зростання. 

Таблиця 11.10 

Динаміка потоків прямих іноземних інвестицій в Україні 

Потоки 

2005‒2007 

2015 2016 2017 2018 
середнє 

значення 
передкризово

го періоду 

млн дол. США 

Приплив 7 768 2 961 3 284 2 601 2 355 

Відплив 272 -51 16 8 -5 

як % світового обсягу ПІІ 

Приплив 0,5492 0,1456 0,1712 0,1737 0,1816 

Відплив 0,0187 -0,0030 0,0010 0,0006 -0,0005 

як % від валового нагромадження основного капіталу 

Приплив 26,7 - 22,8 14,5 10,0 

Відплив 0,9 - 0,1 - - 

Джерело: складено за даними ЮНКТАД575. 

                                                      
573 Пахомов А.А., Багдасарян К.М. Современные тенденции глобального движения инвестиций и позиция 

России в этом процессе. Экономическое развитие России. 2019. .T. 26. № 8. С. 4‒12. 
574 World Investment Report 2019 / UNCTAD. URL: http://unctad.org/fdistatistics 
575 Там само. 
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Детальний аналіз ПІІ в Україну за напрямами вкладення свідчить, що 

після кризи у 2009–2019 рр. у середньому зовнішні інвестиції підтримували 

розвиток таких видів економічної діяльності, як: промисловість (35%), 

фінансова та страхова діяльність (19%), торгівля (14%), операції з 

нерухомістю (9%). Порівняння цих даних із докризовим рівнем, наприклад, з 

2003 р., коли частка інвестицій у загальному обсязі ПІІ у формі акціонерного 

капіталу у промисловість становила 51,6%, у фінансову діяльність – 7,7%, в 

операції нерухомим майном – 4,4%, підтверджує наявність сформованих 

негативних трендів – зменшення інвестицій в реальну економіку і зростання 

у фінансовий сектор та сферу обігу на фоні значних відносно надходжень 

доходів, сплачених інвесторам. 

Серед комплексу причин такої ситуації варто виділити чинник, дія 

якого призвела до формування іншого тренду – в географічній структурі 

іноземних інвестицій превалює частка країн-офшорів, а не розвинених країн 

(які могли би привносити нові технології), що провокує загрози відтоку, а не 

розкриває потенціал підприємств і не підвищує конкурентоспроможність 

країни. Після 2014 р. ситуація принципово не змінилась – серед акціонерного 

капіталу, який працює у фінансових установах українського ринку, переважає 

капітал з офшорних юрисдикцій: Кіпру, Австрії, Франції, Угорщини, Польщі, 

Віргінських Британських Островів, Швейцарії, Белізу576, хоча, згідно з 

українським списком офшорів577, що є значно коротшим і не включає навіть 

Кіпру, на фінансовий та страховий ринок України прийшов капітал тільки з 

Британських Віргінських Островів, Швейцарії, Белізу. Фактично значна 

частина іноземних інвестицій має українське походження, а неповна 

інформація викривлює реальну картину власників. 

Важливий факт, на якому варто наголосити, – частина виведених 

капіталів повертається назад додому у вигляді прямих іноземних інвестицій 

                                                      
576 Черникова Л. И.  Теоретические и прикладные аспекты трансформации современного капитала. Сервис 

PLUS. 2009. № 3. С. 49‒56. 
577 Малова Т.А. Капитализация в условиях российской экономики: Теоретические и практические аспекты. 

Изд. 2-е. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 208с. 
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та кредитів – є характерним процесом переважно для країн, що 

розвиваються. Він свідчить про те, що серед причин виведення капіталів у 

офшори – не тільки мінімізація податкових платежів, а й захист бізнесу та 

прав власності на активи від рейдерства. Підприємці мінімізують ризики, 

реєструючи бізнес за кордоном, збільшуючи тим самим можливості для 

судового захисту своїх інтересів. Що ж до тих виведених коштів, які мали 

незаконний характер унаслідок кримінальних та корупційних угод, то після 

обороту в офшорах вони отримують шанс вийти з тіні й «відмитими» 

легально перетікати будь-куди, в тому числі повернутися назад додому. 

Для України значна волатильність потоків прямих іноземних 

інвестицій з офшорів, їх ризиковість для стабільності фінансової системи 

(оскільки у період криз спостерігалось виведення капіталу), неефективність у 

контексті напрямів вкладень (нерухомість, підтримка виробництва низько 

технологічних товарів та сировини) призвели до того, що вони не стали 

сьогодні каталізатором економічного відновлення, а продовжують 

консервувати нагромаджені структурні проблеми. 

Показовим прикладом є Кіпр, інвестиційні потоки з якого в Україну 

тривалий період більш ніж удвічі перевищували потоки до нього. За 

результатами 2019 р. Кіпр тримав першість не тільки за часткою у структурі 

прямих іноземних інвестицій у фінансову та страхову діяльність, а й у % до 

загального обсягу прямих інвестицій (інструментів участі в капіталі) за 

країнами, що показали нові розрахунки НБУ за новою уточненою 

методологією, яка базується на врахуванні реінвестованих доходів реального 

сектора. Частка Кіпру за уточненою методологією становила у 2019 р. 26,6% 

(старі розрахунки 26,5%), обсяг ПІІ з Нідерландів збільшився до 26% 

(21,2%), а обсяг ПІІ з Віргінських Островів скоротився до 1,2% (старі 

розрахунки – 2,7%). 

Після уточнення даних щодо реінвестованих доходів, від’ємне сальдо 

поточного рахунку у 2017–2019 рр. щорічно збільшено від 1.1 млрд 

дол. США (1.0% до ВВП) у 2017 р. до 2.8 млрд дол. США (1.8% до ВВП) у 
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2019 р. Водночас притік ПІІ збільшено на ті ж самі величини. На кінець 

2019 р. запас ПІІ в Україні збільшився з 48.9 до 51.4 млрд дол. США (33,2% 

до ВВП), з України – знизився з 8 до 3,5 млрд дол. США (2,3% до ВВП)578. 

Після уточнення даних за результатами 2019 р. у структурі ПІІ в 

Україну за видами економічної діяльності частка промисловості збільшилася 

до 40,6%, однак хоча й частка операцій з нерухомим майном зменшилась до 

8,5%, проте у сумі із оптовою та роздрібною торгівлею (14,4%) і 

фінансовою та страховою діяльністю (10,7%) ці три ВЕД займають вищі 

місця у структурі ПІІ (разом 33,6%) упевнено випередивши інформацію та 

телекомунікації (5,8%) і професійну, наукову та технічну діяльність (4,0%). 

Зменшення у загальній структурі частки останніх двох ВЕД (з 13,2 до 9,8%), 

розвиток яких є дуже важливими у контексті сучасних глобальних трендів, є 

негативним фактом, що підтверджує тезу – прямі іноземні інвестиції не 

орієнтовані на модернізацію та зростання української економіки. 

Світова практика свідчить, що країни, які зрозуміли, що не всі прямі 

іноземні інвестиції допомагають розвитку національної економіки, займали 

більш активну позицію щодо реалізації політики залучення інвестицій у ті 

галузі, що гарантують стабільність економіки, підвищують зайнятість 

населення, стимулюють підвищувати свій освітній та професійний рівень. У 

результаті зусилля, спрямовані на підвищення ступеня розвитку соціальних, 

фінансових, економічних інституцій в країні давали не тільки кількісний, але 

й забезпечували якісний ефекти ПІІ. 

Для України, яка є малою сировинною економікою та залежить від 

глобальних тенденцій та кон’юнктури світових цін, що визначають попит і 

напрям руху потоків капіталів, для оцінки перспектив стійкого розвитку 

необхідно враховувати можливість появи нових глобальних ризиків та 

трендів у розвитку світової економіки та фінансів. У коротко- та 

середньостроковому періодах, зокрема, на етапі відновлення та модернізації 

                                                      
578 Удосконалення статистики прямих іноземних інвестицій (ПІІ): передавання Національному банку 

функції публікації даних та врахування реінвестованих доходів реального сектору. URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FDI_pr_2020-06-26.pdf?v=4 
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вітчизняної економіки, темпи зростання і стратегія розвитку значною мірою 

залежатимуть від структурних реформ та ефективності національної 

монетарної та фінансової політики. 

Отже, в сучасних умовах глобальних трансформаційних перетворень 

оцінка макроперспектив розвитку національної економіки залежить не тільки 

від дії фундаментальних факторів капіталу і праці, науково-технічного 

прогресу, а й значною мірою є результатом впливу фінансових чинників. 
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РОЗДІЛ 12. НЕОЛІБЕРАЛЬНИЙ МЕЙНСТРІМ, ВАДИ СИРОВИННОЇ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА УМОВ ТОРГІВЛІ ЯК ВИКЛИКИ 

ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

Неоліберальний мейнстрім: загальні витоки та наслідки 

З початку 1990-х років в економічній теорії та практиці сформувався 

новий – неоліберальний – мейнстрім. У політичній площині найбільш 

відомими його провісниками були «тетчерізм» у Великій Британії та 

«рейганоміка» у Сполучених Штатах. З точки ж зору формального 

проголошення він прямо пов’язаний з 10 принципами успішної економічної 

політики, визначеними у 1989–1990 рр. Дж. Вільямсоном579. Останні стали 

відомими як Вашингтонський консенсус, який передбачав: наявність 

безумовної бюджетної дисципліни; її підтримку шляхом обмеження 

бюджетних видатків, але із пріоритетним фінансуванням базової освіти, 

охорони здоров’я та розвитку інфраструктури; здійснення податкової 

реформи з розширенням бази оподаткування та зниження податкових ставок; 

придушення інфляції ринковими відсотковими ставками з одночасним 

уникненням їх цільового зниження для пріоритетних секторів, що провокує 

корупцію; підтримку конкурентного валютного курсу, що стимулює 

національний експорт, але не провокує надмірну інфляцію та пригнічення 

інвестицій; обмеження термінів захисту молодих промислових галузей та 

лібералізацію зовнішньої торгівлі, насамперед у частині імпорту продукції, 

потрібної для національного експорту; відкритість для прямих іноземних 

інвестицій; приватизацію державної власності з одночасним залученням 

іноземних інвестицій; дерегуляцію бізнесу задля вивільнення його 

потенціалу та зменшення рівня корупції; захист прав власності, якого 

зазвичай бракує в економіках, що розвиваються. 

                                                      
579 Williamson J. What Washington Means by Policy Reform / John Williamson (ed.). Chapter 2 in Latin American: 

Adjustment: How Much Has Happened? Washington: Institute for International Economics, 1990. URL : 

https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/what-washington-means-policy-reform; Williamson J. A Short 

History of the Washington Consensus, Paper commissioned by Fundación CIDOB for a conference «From the 

Washington Consensus towards a new Global Governance». Barcelona, September 24–25, 2004. Washington : 

Institute for International Economics. URL : https://piie.com/publications/papers/ williamson0904-2.pdf 
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Жвавий інтерес до цих практичних правил був обумовлений не тільки 

їх загальною логічністю та зрозумілістю, а й тими економічними 

проблемами, які переживав світ у 1980-ті роки. Зокрема, йшлося про період 

гострих боргових, інфляційних та економічних криз, які охопили низку країн, 

що розвивалися, зокрема, у Латинській Америці. У цьому сенсі показово, що 

рекомендації Дж. Вільямсона де-факто адресувалися економікам саме цього 

регіону. Проте проблема неконтрольованого боргу та інфляції постала тоді 

руба і на протилежному березі Атлантики. Так, для багатьох африканських 

держав вона виявилася непереборною, внаслідок чого вони згодом 

сформували ядро найбідніших країн із надвеликим зовнішнім боргом580, для 

яких МВФ та Світовий банк були змушені розробляти специфічні 

інструменти та програми фінансового та економічного оздоровлення581. 

Нарешті нездатність колишнього СРСР розв’язати свої власні 

економічні та соціальні проблеми, разом із втратою статусу ключового 

опонента країн ринкової демократії призвели до майже миттєвого утворення 

однополярного світу на чолі зі Сполученими Штатами та їх найближчими 

партнерами по G-7. Намагання ж самого СРСР стати ринковим членом цього 

привілейованого клубу, всупереч семи десяткам років запеклого 

протистояння та жорсткого державного регулювання, лише посилили інтерес 

третіх країн до принципів ринкової саморегуляції, проголошених 

Вашингтонським консенсусом. Тим паче, що їх успішне втілення у країнах, 

що перемогли у холодній війні, надихало менш заможні держави на 

повторення цього досвіду. 

Оцінюючи логіку тих подій, важко не погодитися з Д. Ліндауєр та 

Л. Прітчет582 відносно того, що теоретичні засади економічного розвитку 

часто виявляються нічим іншим, як узагальненням його найкращого досвіду. 

                                                      
580 The Logic of Debt Relief for the Poorest Countries / IMF Staff. September 2000. URL : 

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/092300.htm#box1 
581 Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative. March 25, 2020. URL : 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/ 08/01/16/11/Debt-Relief-Under-the-Heavily-Indebted-Poor-

Countries-Initiative 
582  Lindaue David L.r, Pritchett Lant. What's the Big Idea?: The Third Generation of Policies for Economic Growth 

Economía / Brookings Institution Press. 2002. Vol. 3, Nо. 1. Р. 1–28. URL : 

http://academics.wellesley.edu/Economics/Lindauer/ Documents/lindauer.pdf 

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/092300.htm#box1
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/%2008/01/16/11/Debt-Relief-Under-the-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/%2008/01/16/11/Debt-Relief-Under-the-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative
https://muse.jhu.edu/search?action=search&query=author:David%20L.%20Lindauer:and&min=1&max=10&t=query_term
https://muse.jhu.edu/search?action=search&query=author:Lant%20Pritchett:and&min=1&max=10&t=query_term
https://muse.jhu.edu/journal/54
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=publisher_id:11
https://muse.jhu.edu/issue/2153
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Адже, як вони влучно показали, на початку 1960-х років було цілком 

природно відстоювати абсолютно інші принципи економічного розвитку, а 

саме, переваги та провідне значення централізованого управління; критичну 

роль накопичення національного капіталу; обмежений вплив зовнішньої 

торгівлі та міжнародної інтеграції; важливість зовнішніх державних 

запозичень на противагу прямим іноземним інвестиціям (ПІІ); ефективність 

зовнішньої допомоги, націленої на пріоритетні проєкти розвитку під прямим 

контролем держави. 

Захоплення такими поглядами, як і наступний масовий розворот до 

неоліберальної доктрини, пояснювалися доволі просто. Цьому, з одного боку, 

сприяли практичні досягнення окремих країн та їх політичні успіхи, а з 

іншого – відсутність у них очевидних альтернатив. Зазначене, де-факто, 

означало проростання теоретичних уподобань та кліше із практики минулих 

часів. Так, на початку 1960-х років світ природно дивувався індустріальному 

успіху СРСР та його досвіду у централізованому плануванні й директивному 

управлінні, їх дієвості під час Другої світової війни та в роки післявоєнного 

відродження, що дало змогу досягти таких технологічних висот, як атомна 

енергетика та електроніка, а також перші польоти у космос. Теоретичним 

домінантам 1960-х років не меншою мірою сприяла й результативність 

Плану Маршалла, «економічне диво» Японії, ФРН, та й взагалі усієї Західної 

Європи. При тому, що останні яскраво контрастували з тривалим 

економічним уповільненням Великої Британії – «історичного бастіону 

вільної торгівлі та ліберальної економічної політики»583. 

Проте за 20 років почали проявлятися очевидні «провали» державного 

централізованого планування; його неспроможність протистояти економічній 

конкуренції не лише з боку Сполучених Штатів, а й швидко зростаючих 

«азійських тигрів»; нездатність багатьох сировинних економік відновитися 

після стрибка та наступного падіння цін на їх експортну продукцію; масове 

розчарування в індустріалізації на базі імпортозаміщення; боргові прірви 

                                                      
583 Там само. С. 3. 
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Латинської Америки та усвідомлення, що різке економічне гальмування 

країн цього регіону було не тимчасовим явищем, а, скоріше, «провалом усієї 

стратегії Великого поштовху індустріального імпортозаміщення»584. 

Ускладнення цієї ситуації у 1980-х роках лише поглибило 

розчарування в економічних канонах двадцятирічної давнини. Це 

стимулювало їх критичне переосмислення не лише у провідних економіках, 

які постраждали від стагфляції 1970-х років, а й у країнах – експортерах 

сировини, що не впоралися з різким падінням цін на неї. На цьому тлі новий 

порядок денний був виписаний виключно з позицій неолібералізму. Як 

згодом відзначав Д. Родрик585, захоплення його ідеями того часу набуло 

такого розмаху, що потужність ринкових перетворень та дерегуляції у 

латиноамериканських та східноєвропейських країнах виявилися, ймовірно, 

«найвищими за всю історію людства». Проте механістичне сприйняття 

положень Дж. Вільямсона, з одного боку, та їх тотальна некритична реклама 

– з іншого, згодом зумовили формування нової економічної мантри, що на 

практиці звелася до трьох нехитрих положень – «стабілізувати, 

приватизувати та лібералізувати» і дала можливість «цілим поколінням 

технократів» заробляти гроші в міжнародних масштабах586. 

Отже, як і у випадку основних постулатів 1960-х років, 

неоліберальний мейнстрім виявився занадто жорстким, щоб претендувати на 

універсальність. Загалом проблеми з ним чітко проявилися вже у 1990-ті 

роки. Так, медіанні темпи зростання країн із середніми доходами впали з 

2,5% у 1960–1979 рр. до нуля у 1980–1998 рр. «Бразильське чудо» 1970-х 

років зникло, перетворившись на двадцятирічне застійне явище. Аргентина, 

Уругвай та Венесуела, які у 1960 р. за рівнем розвитку були зіставними з 

північноєвропейськими економіками, явно відстали від Греції, Португалії та 

Іспанії. На цьому тлі стійке зростання у Латинській Америці демонструвала 
                                                      
584 Там само. С. 8. 
585 Rodrik D. Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank’s 

Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. Journal of Economic Literature. 2006 

December. Vol. XLIV. Р. 973–987. URL: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.471.2094&rep=rep1&type=pdf 
586 Капіталізація економіки України / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, д-ра екон. наук А.А. Гриценка. 

Київ: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. 220 с. 
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лише Чилі, але й лише після двох глибоких рецесій. «Шокова терапія» в 

СРСР закінчилася катастрофічним падінням його країн-наступниць, на 

порядки перевищивши ті проблеми, що спостерігалися в них на початку 

ринкових перетворень. Світом прокотилася низка фінансових криз: у 1994 р. 

– в Мексиці, у 1997 р. – у Таїланді, Кореї, Індонезії; у 1998 р.– у Росії, 

Україні, Бразилії; у 1999 р. – в Еквадорі. У 2000 р. настала черга Туреччини, а 

потім й Аргентини (2001). Це яскраво контрастувало зі здобутками Китаю, де 

доходи на душу населення у 1982–1999 рр. щороку зростали на 5,8%, проте, 

попри ринкові зміни, не йшлося ані про шокові експерименти, ані про відхід 

від державного регулювання587. 

Такий разючий дисонанс в економічній динаміці різних країн 

спричинив розкол поглядів щодо їх ключових причин: стійкі прихильники 

неоліберальної доктрини відстоювали коректність її положень, відзначаючи 

непослідовність чи недбайливість їх практичного впровадження, тоді як 

опоненти звертали увагу на цілу низку концептуальних прорахунків, які, 

власне, й не дозволили країнам, що розвиваються, досягти саме тих цілей, 

про які вони щиро мріяли, провокуючи «втому від [неоліберальних] реформ». 

Цей феномен, за критичними зауваженнями Дж. Стігліца, став 

наслідком надзвичайного спрощення економічних проблем, які мали 

подолати країни, що розвиваються, керуючись виключно неоліберальними 

принципами. Зокрема, йшлося про необхідність: не лише впровадження 

ринкових новацій, як таких, а й дотримання суворої етапності, послідовності 

та форм їх реалізації; врахування інституціональних можливостей 

конкретних економік; розвитку управлінського потенціалу держави; 

регуляторного контролю над ринком через наявність його «провалів» та 

схильності до монополізації, особливо в економіках з відносно 

нерозвиненими ринковими інститутами588. 

                                                      
587  Lindauer David L.,  Pritchett Lant. What's the Big Idea?: The Third Generation of Policies for Economic 
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Останні зауваження безпосередньо стосувалися необхідності розвитку 

державних інституцій задля їх перетворення у впливові національні 

регулятори, що явно суперечило неоліберальній доктрині «слабкої держави 

на тлі сильного ринку». При цьому акцент виключно на бюджетних 

дефіцитах та рівні інфляції сформували спотворену «макроекономічну 

ортодоксію»589. 

Доволі швидко стало зрозуміло, що власне ринок не гарантує 

вирішення цілої низки складних соціальних питань. Виокремлення їх як 

самостійних елементів ринкових реформ потребувало не лише суттєвої 

корекції останніх, а й акцентування на провідній ролі державних інститутів. 

У частині зовнішньоекономічної лібералізації постало питання 

відповідальності розвинених економік за торговельну дискримінацію 

найбідніших держав – через відсутність у останніх будь-яких серйозних 

перспектив розвитку без реального доступу до внутрішніх ринків країн 

«першого світу»590. 

Ставлення до економічного зростання та розвитку як до механічного 

«додатку» неоліберальних трансформацій призвело до нехтування 

економічною динамікою та технологічною модернізацією країн, що 

розвиваються591. 
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Уже наприкінці 1990-х років у дослідженнях Світового банку було 

визнано, що народжений під час масової приватизації капітал «захопив 

державу», скориставшись її анемією. Це призвело до привласнення функції 

державного управління приватним капіталом задля отримання штучних 

ринкових переваг592. 

Очевидність наведених зауважень та запеклі дискусії щодо реальної 

ефективності неоліберального мейнстріму змусили міжнародні фінансові 

організації визнати недосконалість Вашингтонського консенсусу. У цьому 

контексті в 1999 р. виконавчий директор МВФ М. Камдессю зазначив про 

необхідність орієнтації економічних перетворень на піднесення соціального 

добробуту та пряму інкорпорацію в їх тканину активних суспільних 

інститутів593. Усе зазначене свідчило про появу так званих «реформ другого 

покоління»594. 

Їх стилізоване узагальнення було запропоновано Д. Родріком, який 

виокремив нові 10 інструментів «успішної економічної політики», які було 

додано до початкових 10 принципів Вашингтонського консенсусу, а саме 

такі, як: покращення корпоративного управління, впровадження 

антикорупційної політики, забезпечення гнучкості ринку праці, виконання 

угод СОТ, дотримання міжнародних фінансових кодексів та стандартів, 

обережне відкриття рахунку капіталу, відмова від фіксованих валютних 

курсів, забезпечення незалежності центрального банку та впровадження 

таргетування інфляції, посилення системи соціального захисту, цільове 

скорочення бідності595. 
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Де-факто такі новації означали докорінну зміну початкової 

неоліберальної доктрини, сформульованої Дж. Вільямсоном. Останній на 

початку 2000-х років відкрито визнав зникнення будь-якого загального 

консенсусу щодо найбільш ефективних шляхів та принципів розвитку 

небагатих країн. Д. Ліндауєр та Л. Прітчет, проаналізувавши тодішні 

проблеми реформування цих країн, припустили, що таких більш ніж 

достатньо для виникнення нових глобальних ідей в теорії економічного 

розвитку (development economics). А Д. Родрик, який не приховував свого 

скепсису щодо таких узагальнень, запропонував взагалі від них відійти, 

сконцентрувавши увагу на визначенні та вирішенні конкретних ключових 

проблем окремих економік. При цьому він описав можливий алгоритм 

ідентифікації та нівелювання окремих типових макроекономічних 

дисбалансів. 

 

Україна: структурні зміни та сировинні наслідки 

Для України зазначені підсумки 1990-х років мали неабияке значення, 

адже вона перебувала серед тих багатьох держав, які із захопленням 

сприйняли неоліберальні ідеї, що у постсоціалістичних країнах Європи 

поширювалися у вигляді «шокової терапії». При цьому, безумовно, не можна 

зазначити, що країна миттєво втілила всі її положення, як, наприклад, 

Польща, чиї ринкові реформи стали синонімом цього терміна. Водночас 

увесь економічний рух України – з моменту оголошення її незалежності у 

1991 р. – був спрямований на реалізацію саме тих постулатів, які було 

сформульовано Дж. Вільямсоном роком–двома раніше. Можна, без сумніву, 

дискутувати щодо досконалості їх практичного втілення в національній 

практиці, але те, що ідеологія трансформації України була підпорядкована 

виключно неоліберальним принципам, не викликає жодних сумнівів. Той 

факт, що, попри всі намагання, економічні здобутки України досі 

залишаються гірким питанням, яке обходять стороною не лише колишні 
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ідеологи її реформ, а й іноземні радники та міжнародні організації, які 

активно їх пропагували, додатково свідчить про тодішні системні помилки. 

Адже протягом 1991–1999 рр. реальний ВВП України впав на 59% і, 

незважаючи на періоди подальшого зростання, залишається нижчим за рівень 

1990 р. Ця статистика дуже сумна, тим паче, що із 166 держав, за якими 

Світовий банк наводить дані реального ВВП за 1990–2018 рр., його падіння 

продемонстрували тільки дві країни – Україна (-36,1%) і Грузія (-0,8%). 

Решта світу за ці роки виросла: глобальний ВВП – у 2,2 раза, ВВП країн із 

високими доходами – у 1,8 раза, країн із середніми доходами – у 3,4–3,7 раза, 

найбідніших – у 2,9 раза. 

На превеликий жаль, цей антирекорд Україна утримувала й до 

початку війни 2014 року: у 1990–2013 рр. її реальний ВВП скоротився на 

30,1% (незалежно від того, в яких постійних цінах рахувати – внутрішніх чи 

у доларових). На протилежному кінці цього рейтингу перебувають лідери 

економічного зростання, а саме, Китай, який у 1990–2018 рр. збільшив свій 

ВВП у 13 разів, та В’єтнам із Лаосом, зі зростанням власних економік у 

6,4 раза. Де-факто ці результати можна розглядати як певний кількісний 

підсумок глобального експерименту з реалізації неоліберальних постулатів 

Вашингтонського консенсусу та 30-річних суперечок між його прибічниками 

та скептиками. 

Проте для України такі висновки мають не лише теоретичне, а й суто 

практичне значення. Адже через недосконалість власних ринкових реформ 

вона втратила низку як колишніх переваг, так і очевидних перспектив. Про 

це, зокрема, свідчить падіння її реальних вкладень в основний капітал, 

щорічні обсяги яких за 1991–2018 рр. зменшилися на 70,7%. Що, на жаль, 

також є світовим антирекордом серед усіх країн, повні дані за якими наявні в 

базах Світового банку. 

Такі результати взагалі надають підстави для питання щодо 

спроможності України повернутися до колишніх обсягів власного ВВП, які 

вона мала у 1990 р. – на початку своїх ринкових реформ. Бо з урахуванням 
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стійкого відпливу за кордон вітчизняних трудових мігрантів та зниження 

технологічної складності національного виробництва, повернення 

дореформених обсягів виробництва видається дедалі проблематичнішим 

через суто кількісне зменшення ключових факторів виробництва. 

Це, зокрема, підтверджується повільними темпами економічного 

зростання України та поглибленням її спеціалізації у випуску продукції 

низьких технологічних переділів. Щодо першого, то середньорічні темпи 

приросту реального ВВП України у період між двома останніми кризами 

(2016‒2019 рр.) становили 2,85%, явно відстаючи від показників не лише 

економік, що розвиваються (4,4%), а й загальносвітових (3,45%). Така 

динаміка стала одним із ключових факторів зниження відносних доходів у 

країні та її віднесення Світовим банком до нижчої підгрупи країн із 

середніми доходами. Ця неприємна декласифікація є тим більш прикрою, що 

упродовж усіх років незалежності доходи в Україні були вищими за 

середньосвітовий рівень. 

Що ж до посилення національної спеціалізації у виробництві 

продукції з невисокою часткою доданої вартості, то в цьому сенсі показові 

насамперед зміни в його галузевій структурі. Так, зокрема, у 1992–2018 рр. 

частка обробної промисловості у структурі ВВП України знизилася з 44,6 до 

11,5%, виявившись майже вдвічі меншою за рівень країн із середніми 

доходами (19,6%). При цьому вона майже зрівнялася з питомою вагою 

сільського господарства (10,1%), чия експортна виручка перетворилася на 

один із ключових факторів зміни валютного курсу гривні, інфляції та 

загальної платоспроможності країни. 

Такі структурні деформації не могли не відобразитися на причинно-

наслідкових зв’язках, що визначають макроекономічну динаміку України. 

У цьому сенсі доволі показовими є дослідження, що демонструють пряму 

залежність зміни її реального ВВП, валютного курсу та інфляції, доходів 

зведеного бюджету, а також депозитних та кредитних портфелів банківської 
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системи від коливань світових цін на основні групи товарного експорту 

України596. Так, рис. 12.1 ілюструє характер такої залежності на прикладі 

зміни композитного індексу експортних цін України та її реального ВВП у 

2002–2018 рр. Про односпрямований рух зазначених показників свідчить не 

лише наведений рис. 12.1, а й модельні розрахунки їх динаміки (С. Кораблін, 

С. Шумська597). 

 

Рис. 12.1. Річні темпи приросту композитного індексу експортних 

цін України та реального ВВП України 2002‒2018 рр.  

(у квартальному розрізі) 

Джерело: розраховано за даними Держстату України: URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ та 

World Bank: URL : https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets 

 

Пряма екзогенна залежність макроекономічної динаміки України від 

коливань зовнішніх цін породжує, як мінімум, кілька принципових питань. 

По-перше, економічний суверенітет країни виявляється суттєво обмеженим 

через вплив зовнішніх факторів. По-друге, зазначені фактори підпорядковані 

кон’юнктурі світових ринків, стан яких визначається провідними 

економіками. По-третє, поглиблення сировинної орієнтації України стало 
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результатом неефективності ринкових реформ, що базувалися на 

неоліберальних постулатах. По-четверте, це суперечить колишнім 

очікуванням щодо їх ефективності в частині подолання сировинної 

спеціалізації та критики відповідних теорій залежності. 

 

Теорії індустріального ядра та сировинної периферії 

Зазначені висновки мимоволі нагадують про дослідження сировинної 

залежності периферійних економік, здійснених після Другої світової війни 

Х. Зінгером598 та Р. Пребішем599. Їхня гіпотеза про історичний програш 

бідних економік через їх сировинну спеціалізацію та наявність стійкого 

тренду на погіршення умов їх торгівлі з індустріальними країнами,  

мав неабиякий вплив на післявоєнні погляди не лише багатьох економістів, 

а й політиків, чому, безумовно, сприяла робота обох авторів у системі 

ООН. 

Виокремлення Р. Пребішем країн індустріального ядра та сировинної 

периферії поставило питання щодо напряму її подальшого розвитку. 

Відповідь на нього у 1950 р. була природно пов’язаною з індустріалізацією. 

Враховуючи гострий післявоєнний брак валюти, а також відсутність 

надійного зовнішнього партнерства на кшталт Плану Маршалла, вибір при 

цьому був зроблений на користь індустріального імпортозаміщення. Хоча 

насправдіі у латиноамериканських країн іншого вибору тоді й не було 

(Д. Ліндауєр та Л. Прітчет). Нарешті – як головний рушій усіх трансформацій 

– розглядалася держава. Що, знову-таки, було абсолютно природним, як з 

точки зору практики післявоєнного відродження, так і кейнсіанської теорії. 

Це також не суперечило й гіпотезі Великого поштовху, згідно з якою 

індустріалізацію слід було починати з розбудови «базових галузей 

                                                      
598 John Toye. Hans Singer’s debts to Schumpeter and Keynes. Cambridge Journal of Economics. 2006. No.30. P. 

819–833 
599 The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. Economic Commission For Latin 

America / United Nations Department of Economic Affairs. Lake Success, New York, 1950. 60 p. 
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промисловості», за якими автоматично мала би підтягнутися й уся інша 

місцева економіка600. 

Зазначені погляди, де-факто, поставили питання не лише відносно долі 

сировинних економік та структури їх національного виробництва. Вони 

класифікували внутрішню ієрархію світової економіки за технологічною 

ознакою, визначили індустріалізацію як стратегічний вектор економічного 

розвитку, обґрунтували необхідність індустріального імпортозаміщення, 

засвідчили провідну роль держави в його реалізації, визнали доцільність 

концентрації її зусиль на основних промислових галузях. Це, по суті, 

сформувало низку ключових ознак теорії економічного розвитку 

(development economics) у перше післявоєнне десятиріччя. Зазначені погляди 

також стали одним із різновидів структуралізму601, визначивши особливості 

економічної політики латиноамериканського регіону на кілька десятків років. 

Дотичним до ідей Р. Пребіша став світ-системний аналіз 

І. Валлерстайна602. Проте – на противагу практичним рекомендаціям ООН – у 

І. Валлерстайна аналіз економічного домінування країн індустріального ядра 

мав яскраве ідеологічне забарвлення, адже перевага цих країн розглядалася 

як наслідок експлуатації сировинної периферії. В принципі такий класовий 

контекст неважко зрозуміти, враховуючи існування на той час колоніалізму, 

підтримуваного провідними європейськими країнами. Крім того, не останню 

роль відігравали й успіхи СРСР, що явно проявлялося у поглядах на 

протистояння індустріального центру та сировинної периферії таких 

дослідників, як С. Амін603. 

                                                      
600 Rosenstein-Rodan P.N. Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe. The Economic 

Journal. Jun.-Sep., 1943. Vol. 53, Is. 210/211. Р. 202‒211. 
601 Ореховский П.А. Прерывистый тренд развития структурализма: альтернативная традиция 

экономического анализа (Р. Пребиш, Ю. Яременко, Г. Менш и другие). Вопросы регулирования экономики. 

2017. Т. 8, № 1. С. 6‒25. 
602 Валлерстайн Иммануил. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. Москва: Издательский дом 

«Территория будущего», 2006. 248 с. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»).  
603 Wallerstein Immanuel. The Modern World-System. From Immanuel Wallerstein, The Modern World-System: 

Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: 

Academic Press, 1976. Р. 229‒233; Самир Амин. Излишек при монополистическом капитализме и 

империалистическая рента URL : https://scepsis.net/library/id_3912.html 
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Водночас, яким би прикрим та жахливим не був досвід експлуатації 

колоній, уже сама їх поява була пов’язаною з технологічним відставанням від 

Західної Європи. Внаслідок цього колонізація, очевидно, лише поглибила, 

але не створила технологічну прірву між індустріальними країнами та їх 

колоніями. 

У цьому сенсі аналіз формування світового ядра та країни-лідера у 

Дж. Модельські, Дж. Куглера та А. Органські позбавлений класового 

навантаження. Натомість вони продемонстрували не лише логіку появи 

причин для зміни країни-лідера з її найближчим оточенням у вигляді кількох 

найбільш розвинених економік, а й вигоди, які отримують інші країни світу 

від упорядкованості міжнародних стосунків і торговельних відносин, 

встановлення зрозумілих правил їх здійснення, безпеки міждержавного 

пересування та гарантій її тривалого існування604. 

За висновком Дж. Модельські, роль країни-лідера (гегемона) протягом 

останніх 500 років поступово переходила від Португалії до Нідерландів, 

Великої Британії й далі до США. Причому в економічній площині ці зміни 

він пов’язує з рухом довгострокових кондратьєвських хвиль, які разом із 

тривалими періодами політичної стабілізації світової системи сприяли 

розвитку міжнародної торгівлі та лібералізації умов її здійснення. 

Водночас – оскільки формування та підтримка глобального 

світоустрою супроводжується жорстким протистоянням конкуруючих 

держав – країна-лідер (гегемон) має постійно доводити своє домінування не 

лише в економіці й технологіях, а й у військовій сфері605. 

Водночас власне домінування може не означати достатності 

одноосібних дій держави-лідера. Так, оцінюючи стабільність світової 

грошово-кредитної системі, Б. Єйхенгрін відзначав, що лідеру зазвичай не 

вистачає власного потенціалу для самостійного вирішення цього питання. 

                                                      
604 International Relations. Vol. I: Long Cycles in Global Politics - George Modelski. Encyclopedia of Life Support 

Systems (EOLSS). URL:  https://www.eolss.net/sample-chapters/C14/E1-35-01-08.pdf; Модельски Дж. Эволюция 

глобальной политики. 26.06.2005. URL: http://www.politstudies.ru/files/File/2005/3/Polis-2005-3-Modelski.pdf 
605 Kugler Jacek, Organski A.F K. The Power Transition: A Retrospective and Prospective Evaluation: URL : 

https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/ PSC%20346/Kugler%20and%20Organski.pdf 

https://www.eolss.net/sample-chapters/C14/E1-35-01-08.pdf
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Через це він часто змушений вдаватися до різного роду коопераційних дій із 

менш політично впливовими країнами зовнішнього оточення606. 

Зрозуміло, що неоліберальна доктрина мало узгоджується з такими 

реаліями економічного світоустрою. Адже, відповідно до неоліберальних 

поглядів, він скоріше тяжіє до умов рівноправної («досконалої») конкуренції, 

ніж до ієрархічної системи, де ринкові права та можливості розподілені 

більш-менш однаково лише між країнами однієї політичної ваги. Тоді як 

представники різних «політичних поверхів» зазвичай мають занадто 

неоднаковий вплив на врегулювання не лише загальних, а й навіть своїх 

власних міжнародних відносин. 

Враховуючи це, беззастережні рекомендації щодо раптової економічної 

дерегуляції та лібералізації зазвичай виявляються вигідними для країн з 

відповідними конкурентними перевагами. У разі ж їх відсутності може йтися 

про втрати не тільки окремих компаній, а й цілих галузей та напрямів 

промислового виробництва. Як, де-факто, це відбулося у пострадянських 

республіках, включаючи й Україну, після раптової лібералізації зовнішньої 

торгівлі у 1990-х роках. 

Водночас тривале технологічне та економічне відставання сировинних 

економік навряд чи можна пояснити їх «капіталістичною експлуатацією» 

країнами індустріального ядра. У цьому випадку більш доречною видається 

апеляція до якості національних інститутів, політики та специфічних рис 

місцевих ринків. Адже, як продемонстрували Д. Аджемоглу та Дж. Робінсон, 

неоднаковий баланс інклюзивності та екстрактивності здатен пояснити 

багато економічних та соціальних відмінностей у розвитку різних країн, 

відштовхуючись виключно від їх ендогенних властивостей607. Хоча екзогенні 

чинники також можуть мати свої безсумнівні наслідки у вигляді, наприклад, 

деіндустріалізації та відповідного закріплення сировинної спеціалізації з 

притаманними їй екстрактивними інститутами. 
                                                      
606 Eichengreen Barry. Hegemonic Stability Theories of The International Monetary System. NBER Working Paper. 

March 1987. No. 2193. 76 p. URL : http://www.nber.org/papers/w2193.pdf 
607 Аджемоглу Дарон, Робинсон Джеймс. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение 

власти, процветания и нищеты. – Москва: Издательство АСТ, 2016 Город и год издания. 693 c. 
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Вади сировинної спеціалізації як виклик ендогенізації економічного 

розвитку 

Попри специфічний підтекст слова «гегемон», його синонімами 

сьогодні виступають такі поняття, як «велика держава», «наддержава», 

«суперсила» (superpower) тощо. При цьому концепції «одно-» та 

«двополярного світу», «світового домінування» або «провідних країн» та 

«світової периферії» також безпосередньо пов’язані з цими поняттями. 

Беззаперечним уособленням країни-лідера наразі є Сполучені Штати, 

чия вага у глобальній економіці продовжує перевищувати окремі частки всіх 

інших країн світу. Так, згідно з даними Світового банку, США залишаються 

найбільшою економікою світу, на яку у 2018 р. припадало виробництво 

23,9% глобального ВВП, 10% світового експорту товарів та послуг, понад 

третини глобального портфеля кредитів, наданих приватному бізнесу та 

понад 44% капіталізації усіх лістингових компаній світу (табл. 12.1). 

У 2017 р. частка американських компаній у глобальному виробництві 

продукції обробної промисловості становила 16,5%, а у структурі чистого 

відпливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ) – майже 20%. 

З урахуванням ваги найближчого індустріального оточення США 

(країни G-7) частка цього ядра становить від третини світової економіки 

(експорт товарів та послуг) до 61% (капіталізація лістингових компаній). 

Враховуючи ж частку Китаю, внесок зазначених восьми країн у 

глобальну економіку коливається від 43% (експорт товарів та послуг) до 72% 

(кредити, надані приватному бізнесу). Причому Китай випереджає США за 

виробництвом продукції обробної промисловості (27% світового обсягу) та 

експортом товарів та послуг (майже 11%). 

Наразі жодна країна не може конкурувати зі США або Китаєм за 

глибиною свого впливу на стан та динаміку глобальної економіки. При цьому 

лідерські позиції Сполучених Штатів залишаються – поза будь-якими 

сумнівами. Особливо, коли економічні та фінансові масштаби країн 

(полу)периферії виявляються меншими за американські у сотні разів. 
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Зокрема, це стосується й України, економіку якої за такими зіставленнями 

важко навіть помітити поряд із цим економічним «велетнем». 

Таблиця 12.1 

Окремі структурні показники світової економіки, 2018 р. 

Країна ВВП 

Обробна 

промисло-

вість* 

Експорт 

товарів 

та 

послуг 

Капіталізація 

лістингових 

компаній 

ПІІ, 

чистий 

відплив* 

Кредити 

приватному 

бізнесу 

Світ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

США 23,91 16,53 9,99 44,34 19,94 33,76 

Японія 5,79 7,66 3,65 7,72 9,01 7,69 

Німеччина 4,59 5,72 7,45 2,56 8,32 2,85 

Велика 

Британія 
3,32 1,82 3,41 - 7,16 3,53 

Франція 3,23 1,97 3,46 3,45 2,67 2,67 

Італія 2,43 2,23 2,61 - 0,61 1,47 

Канада 1,99 - 2,19 2,82 4,17 - 

Китай 15,84 27,06 10,57 9,21 7,17 20,10 

Разом 61,10 62,99 43,32 70,09 59,05 72,07 

Решта 

світу 
38,90 37,01 56,68 29,91 40,95 27,93 

Довідково: 

G-7 45,26 - 32,76 - 51,88 - 

Індія 3,16 3,00 2,14 3,03 0,58 1,25 

Бразилія 2,19 1,68 1,12 1,34 1,11 1,06 

Росія 1,93 1,47 2,03 0,84 1,91 1,16 

Республіка 

Корея  
1,88 3,21 2,84 2,06 1,77 2,23 

Австралія 1,67 0,59 1,24 1,84 0,43 1,83 

Мексика 1,42 1,52 1,91 0,56 0,14 0,39 

Туреччина 0,90 1,14 0,91 0,22 0,14 0,48 

Аргентина 0,60 0,63 0,30 0,07 0,06 - 

ПАР 0,43 0,32 0,44 1,26 0,39 0,47 

Україна 0,15 0,10 0,24 0,01 0,01 0,04 

* 2017 р. 

Джерело: розраховано за даними World Bank: World Development Indicators URL : 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 
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Цей факт має суттєве практичне значення, один із проявів якого 

стосується взаємозв’язку з динамікою глобальних цін. Зокрема, останні 

мають бути незрівнянно більш чутливими до динаміки та змін економічної 

політики – насамперед США, ніж, наприклад, України. Про коректність 

такого припущення свідчать і відносні обсяги цих двох економік та їх вага у 

валютній і фінансовій системах світу; провідна роль американського долара у 

міжнародних розрахунках, ціноутворенні та накопиченні валютних резервів; 

ключові позиції США в міжнародних (фінансових) організаціях тощо. 

За таких умов зміна економічної політики, виробничої динаміки та цін 

у Сполучених Штатах має безпосередньо впливати на рівень не лише 

загальносвітових цін, а й на зовнішні ціни ключових товарних груп України 

(таких як кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соєвий шрот, залізна руда, 

сталь тощо). Окремим чинником такої залежності є і той факт, що останні 

відносяться до біржових товарів, міжнародна торгівля якими здійснюється на 

організованих майданчиках. Враховуючи ж їх тісну взаємопов’язаність, а 

також провідні позиції США у біржовому бізнесі, коливання світових 

товарних цін та внутрішніх цін у США мають корелювати між собою, 

відповідним чином впливаючи на економічну динаміку малих країн із 

сировинної периферії. 

Для України таке припущення посилюється ще й тим, що Сполучені 

Штати посідають провідні позиції у світовому виробництві та експорті 

кукурудзи (31–32%, 2019 маркет. рік)608, а також експорті пшениці (майже 

15%). Унаслідок цього їх вплив на динаміку цього сегмента глобального 

ринку є значно вагомішим, ніж України. Адже її частка у глобальному 

виробництві кукурудзи та пшениці становить 3–4%, а на експортному ринку, 

– відповідно, 18 та 11%. 

США значно випереджають Україну і за обсягами виплавки сталі, 

внаслідок чого їх вплив на світовий ринок чорних металів також виявляється 

більш суттєвим. 
                                                      
608 Розраховано за даними Міністерства сільського господарства США, з урахуванням усієї території 

України: Index Mundi. URL : https://www.indexmundi.com 
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Припущення щодо наявності взаємозв’язку між динамікою цін у США 

та зовнішніми цінами на ключові групи товарного експорту України 

знаходять певне практичне підтвердження. Так, на рис. 12.2 наведено 

ілюстрацію кількісного впливу перших на другі у квартальному розрізі 

протягом 2002–2018 рр. Це дає змогу зробити висновок про наочний вплив 

цінової кон’юнктури в США на динаміку зовнішніх експортних цін України. 

 

Рис. 12.2.  Річні темпи приросту цін виробників у США та композитного 

індексу експортних цін України (у квартальному розрізі), 2002‒2018 рр. 

Джерело: розраховано за даними World Bank: URL: https://www.worldbank.org/ 

en/research/commodity-markets та Federal Reserve Bank of St. Louis URL: 

https://fred.stlouisfed.org/series/PPIACO 
 

Враховуючи зазначене, а також наявність відомого зв’язку між 

світовими цінами на сировину, що експортує Україна, та її ВВП (рис. 12.1), є 

підстави вважати, що схожий вплив на останній може чинити і динаміка 

внутрішніх цін у Сполучених Штатах. Коректність такого припущення 

демонструє рис. 12.3, на якому наведено річні темпи приросту цін виробників 

у США та реального ВВП України у квартальному розрізі протягом 2002–

2020 рр. 
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Рис. 12.3. Річні темпи приросту цін виробників у США та реального 

ВВП України (у квартальному розрізі), 2002‒2020 рр. 

Джерело: розраховано за даними Держстату України: URL : 

http://www.ukrstat.gov.ua/ та Federal Reserve Bank of St. Louis URL : 

https://fred.stlouisfed.org/series/PPIACO 

Відповідно до рис. 12.3, після початку економічної кризи у США 

наприкінці 2007 р. відбулася певна синхронізація між американською 

інфляцією та динамікою виробництва в Україні. Обидві змінні набули 

майже синхронних односпрямованих коливань. Це дає змогу  зробити 

висновок про те, що застосована упродовж цього часу монетарна та 

фіскальна політика США чинили прямий вплив на вітчизняну економіку. 

При цьому їх пом’якшення в рамках системи заходів «атипової» 

стабілізації допомогало зростати не лише внутрішнім цінам у США, а 

також і світовим цінам на сировину (рис. 12.2) та тим економікам, що 

спеціалізуються на її видобутку та експорті (рис. 12.1). Такі епізоди наочно 

відбувалися у 2010–2012 рр. І навпаки, перехід до «нормалізації» 

монетарної політики ФРС зумовив уповільнення інфляції в США і (згодом) 

– до економічної динаміки в Україні. 
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«Напівендогенні» («semi-endogenous») фактори зростання: 

конкурентоспроможність та якість експорту 

Економіку України характеризує високий ступінь її зовнішньої 

відкритості. Співвідношення експорту товарів та послуг до ВВП в Україні 

становило в 2015 р. 52,6%, а в 2019 р. – 41,2%. (табл. 12.2), що свідчить про 

залежність вітчизняних виробників від зовнішнього попиту.  

Таблиця 12.2  

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (СНP-2008), за 

структурою кінцевого використання, % (до попереднього року) 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП 0,0 -6,6 -9,8 2,4 2,5 3,4 3.2 

У т.ч. за рахунок        

1. Кінцевих споживчих витрат 4,5 -5,6 -13,7 1,7 6,1 6,2 7.3 

2. Валового нагромадження -2,7 -6,4 1,6 6,8 2,0 -0,5 -3.7 

3. Чистого експорту -1,9 5,4 2,3 -6,1 -5,5 -2,3 -0.4 

Співвідношення експорту товарів та 

послуг до ВВП в Україні, % 
43,0 48,6 52,6 49,3 48,0 45,2 41.2 

Джерело: власні розрахунки за даними Держстату України. За 2013 р. дані наведено без 

урахування Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, за 2014‒2019 рр. ‒  також без 

частини зони проведення антитерористичної операції. 

Вплив зовнішньоторговельних чинників на економічне зростання та 

макроекономічну стабільність – одна з найбільш досліджуваних проблем у 

світовій економічній науці. 

Більш відкриті країни, з вищим співвідношенням між обсягами 

експорту та ВВП, зростають швидше. Проте в моделях ендогенного 

зростання зазвичай підкреслюється роль імпорту в економічному зростанні. 

У цих моделях імпорт (через доступ до інвестиційних товарів із технологічно 

більш розвинених країн) є формою технологічного трансферту. 

Відомо, що система індикаторів впливу експорту на економічне 

зростання є складною. Серед найбільш вагомих чинників, що впливають на 

зростання у середньостроковій перспективі є такі: волатильність зовнішнього 

попиту на товари українського експорту; динаміка цін на світових товарних 

ринках; технологічна структура експорту; цінова та «нецінова/якісна» 
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конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників на зовнішніх та 

внутрішньому ринку. 

Важливим структурним чинником економічного зростання є 

географічна структура попиту: співвідношення зовнішньої та внутрішньої 

його складових. 

Частка зовнішніх ринків в загальному обсягу реалізації продукції 

українських товаровиробників упродовж 2014–2018 рр. суттєво зменшилася: 

з 39,5% в 2014 р. до 35,9% в 2018 р. (див. рис. 12.4). Падіння значення 

зовнішніх ринків відбувалося насамперед за рахунок текстильного 

виробництва, виробництва одягу, шкіри, готових металевих виробів, 

машинобудування. 

 

Рис. 12.4. Частка зовнішніх ринків у загальному обсязі реалізації 

промислової продукції виробників України, % 

Джерело: розраховано за даними Держстату України. 

З огляду на значення зовнішніх ринків у реалізації продукції  

переробної промисловості України слід зазначити, що найбільш вагому 

позицію вони займають в реалізації продукції хімічної промисловості 

(51,4%), машинобудування (44,7%, у т.ч. виробництва електричного 

устаткування 60,4%), а також металургії (близько 64%). 
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Починаючи з 90-х років ХХ ст. з’явився цілий ряд наукових 

досліджень, де критикувалися основні варіанти ендогенних моделей 

економічного зростання. Найбільш відомими критиками є Дж. Сакс, 

П. Кругман, Р. Солоу, С. Паренте, Е. Тірлвол. 

Найбільш проблемним (на думку критиків) є те, що ендогенна теорія 

заснована на стандартних неокласичних постулатах щодо економічно 

раціональних агентів, які володіють повною інформацією. Більшість її ідей, 

на думку критиків, не є новими – їх можна знайти у «старих» неокласичних 

теоріях зростання іще в 60-ті роки минулого сторіччя. Дослідження в цьому 

напрямі, на думку Р. Солоу, виявилися малорезультативними для пояснення 

найбільш важливих питань і насамперед питання: чому не всі країни 

розвиваються успішно609. 

Теорія ендогенного зростання, на думку критиків, слабо вписується у 

соціальний та інституціональний контекст та виявила свою неадекватність 

щодо пояснення процесів економічної конвергенції610. 

Пол Кругман критикує теорію ендогенного зростання щодо відсутності 

емпіричної перевірки: «занадто багато припущень стосовно того, як 

невимірювані чинники впливають на невимірювані результати»611. 

Ще одним аспектом для критики є припущення щодо спадної віддачі 

капіталу. Щодо цього, на думку С. Паренте, у поясненні дивергенції між 

групами країн нова теорія є не більш продуктивною, ніж екзогенна теорія612. 

У теорії ендогенного зростання недооціненою є роль агрегованого 

попиту613, роль експорту та платіжного балансу. Більшість досліджень у 

рамках теорії ендогенного зростання пов’язані з моделлю «закритої 

                                                      
609 Solow Robert M. The neoclassical theory of growth and distribution. Banca Nazionale del Lavoro Quarterly 

Review. 2000. Vol. 53(215). Р. 349–381. URL: 

https://ojs.uniroma1.it/index.php/PSLQuarterlyReview/article/download/9923/9805 
610 Sachs  Jeffrey D., Warner Andrew M. Fundamental Sources of Long-Run Growt". American Economic Review. 

1997. № 87 (2). Р. 184–188. JSTOR 2950910.URL: https://www.jstor.org/stable/2950910?seq=1 
611 Krugman Paul. The New Growth Fizzle. New York Times. August 18, 2013 

https://krugman.blogs.nytimes.com/2013/08/18/the-new-growth-fizzle/?_r=0 
612 Parente Stephen L. The Failure of Endogenous Growth. Knowledge and Policy. 2001. № 13 (49). URL : 

https://www.researchgate.net/publication/225640813_The_Failure_of_Endogenous_Growth 
613 Cesaratto Sergio. Endogenous growth theory twenty years on: a critical assessment. Università degli studi di 

siena quaderni del dipartimento di economia politica n. 559. Marzo 2009. URL : 

http://repec.deps.unisi.it/quaderni/559.pdf 
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економіки»614, і мало робіт присвячені ролі торгівлі, динаміці експорту та 

його структурі. 

Як реакція на критику теорії ендогенного зростання була створена 

теорія напівендогенного (semi-endogenous) зростання615, що стала допускати 

падіння віддачі від масштабу в секторі НДДКР та освіти. 

Моделі закритої економіки та малої відкритої економіки, на думку 

прибічників теорії напівендогенного зростання, недовраховують важливі 

феномени. По-перше, значна кількість країн імпортує практично весь обсяг 

інвестиційних ресурсів, а для цього необхідним є певний обсяг експорту. По-

друге, умови торгівлі розглядаються лише як екзогенний чинник, не 

враховується процес формування цін на світовому ринку. Насправді ж 

довгострокове зростання залежить від зростання світової економіки, 

еластичності попиту на експортні товари від доходу та цін616. 

У країнах, де частка машинобудування у виробництві мінімальна, 

експорт нагально необхідний для імпорту інвестиційних товарів617. 

Окремі положення теорії напівендогенного зростання були покладені в 

основу класифікації чинників конкурентоспроможності вітчизняної продукції 

та динаміки зовнішнього попиту. 

Система чинників зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію 

складається з двох груп (переважно ендогенні та переважно екзогенні), 

відповідно до наперед визначених характеристик. Така класифікація є 

двокласовою. Відношення того чи іншого чинника до групи екзогенних чи 

ендогенних можна охарактеризувати як «нечіткі класи». Причому визначати 

                                                      
614 Arestis Philip and Sawyer Malcolm Endogenous Growth Theory: A Partial Critique. Growth and Economic 

Development. Essays in Honour / A.P. Thirlwall. Edward Elgar Publishing. Р. 320. URL : 

https://www.researchgate.net/profile/Malcolm_Sawyer/publication/288383772_Endogenous_growth_theory_A_part

ial_critique/links/56935ea408aec14fa55e0873/Endogenous-growth-theory-A-partial-critique 

615 Kortum S. Research, Patenting, and Technological Change. Econometrica. 1997. Vol. 65, № 6. P. 1389‒1419. 

URL: https://egc.yale.edu/sites/default/files/Kortum_1997.pdf 
616 Hallonsten Jan Simon and Ziesemer Thomas. A semi‐endogenous growth model for developing countries with 

public factors, imported capital goods, and limited export demand 2016-004 UNU-MERIT. URL : 

https://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2016/wp2016-004.pdf 
617 Gelb Alan H. Oil Windfalls: Blessing Or Curse? Oxford University Press, New York et al., 1988. URL : 

http://documents.worldbank.org/curated/en/536401468771314677/pdf/296570paper.pdf 
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ступінь належності чинника кожному із класів дійсним числом від 0 до 1 на 

нинішньому етапі не уявляється можливим. 

Об’єктами класифікації виступають такі групи чинників, як 

конкурентоспроможність експорту (цінова та нецінова); ціни на світовому 

ринку; доходи споживачів продукції (ВВП країн-партнерів). 

Конкурентоспроможність експорту умовно можна розділити на дві 

групи – цінова та нецінова конкурентоспроможність. 

Цінова конкурентоспроможність залежить від цінового дефлятора, від 

курсу валюти до долара США і від географічної структури експорту. В 

частині динаміки ІСЦ (ІЦВ, або дефлятора ВВП) чинник цінової 

конкурентоспроможності більшою мірою є ендогенним. Але на рівень 

інфляції впливають такі, переважно зовнішні, фактори: поточний рахунок 

платіжного балансу; курс національної валюти; структурні зрушення на 

ринках капіталу; циклічний розвиток світової економіки; економічні кризи. 

У частині динаміки валютного курсу цінова конкурентоспроможність 

має переважно екзогенний характер. 

Нецінова конкурентоспроможність (якість експорту, частка ВДВ, 

диференційованість, стабільність, перспективність) є переважно ендогенним 

чинником. 

Ціни на світовому ринку для України– переважно екзогенний чинник 

(за винятком ринку зернових та олійних культур, а також  окремих сегментів   

ринку чорних металів). 

ВВП країн-партнерів та його структура є переважно екзогенним 

чинником. 

Економічна політика – протекціонізм, імпортозаміщення, підтримка 

експорту – ендогенний чинник, за винятком дії міжнародних економічних 

угод, членства в міжнародних економічних союзах. 

Якість експорту розглядається з декількох точок зору і має важливе 

значення для економічного зростання. 
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Більшість досліджень618 зосереджені на якості експорту країн, які 

експортують високотехнологічні товари та виробництво яких інтегроване в 

глобальні ланцюжки вартості. Одні країни збирають кінцевий продукт 

машинобудування з імпортних деталей і комплектуючих, і тому їх експорт 

дуже імпортомісткий, тоді як інші країни спеціалізуються на проєктно-

інженерних фазах виробництва, виробництві деталей і комплектуючих. 

Експорт з країн, де лише збирається кінцевий продукт, характеризується 

низьким вмістом доданої вартості і навпаки. 

Додана вартість, втілена в експорті, виступає показником якості 

експорту. Чим вищою є частка ВДВ, тим більший вплив експорт матиме на 

внутрішній попит і, таким чином, на економічне зростання. Якщо 

експортуються високотехнологічні товари з високою імпортомісткістю 

виробництва, якість такого експорту буде низькою. 

Якість експорту в класичній теорії міжнародної торгівлі не 

розглядається. Рікардо вигоди від торгівлі розглядав лише з точки зору 

порівняльних переваг. Але вже Р. Пребіш619 стверджував, що більш вигідно 

експортувати продукцію переробної промисловості, аніж сировину, оскільки 

в довгостроковій перспективі умови торгівлі, як правило, змінюються не на 

користь останньої. 

Проблема якості експорту в сучасних дослідженнях розглядається із 

кількох точок зору. Один підхід підкреслює значення диверсифікації 

експорту та подолання нестабільності експорту620. Інший підхід оцінює 

експорт за рівнем складності та враховує зв’язок між структурою експорту і 

                                                      
618 Fujii-Gambero Gerardo and Garcia-Ramos Manuel. Revisiting the quality of exports. Journal of Economic 

Structures. The Official Journal of the Pan-Pacific Association of Input-Output Studies (PAPAIOS). 2015. 

https://doi.org/10.1186/s40008-015-0029-0 
619 Toye John and Toye Richard. The Origins and Interpretation of the Prebisch-Singer Thesis September 2003. 

History of Political Economy. № 35(3). URL : 

https://www.researchgate.net/profile/Richard_Toye/publication/29810871_The_Origins_and_Interpretation_of_the_

Prebisch-Singer_Thesis/links/0fcfd50c5d4318826f000000/The-Origins-and-Interpretation-of-the-Prebisch-Singer-

Thesis.pdf 
620 Ghosh AR. Ostry J. Export instability and the external balance in developing countries. IMF Working Paper. 

1994. No. 94/8. URL: https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/001/1994/087/article-A008-en.xml 

https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-015-0029-0#CR23


469 

доходами країн на душу населення (багаті країни мають більш технологічний 

експорт, з вищою часткою доданої вартості)621. 

Зазвичай у концепції технологічної якості експорту розрізняють 

складність і власне технологічність. Технологічний рівень визначається 

обсягом R&D, втіленим у продуктах. Отже, високотехнологічний експорт 

може бути із низьким рівнем складності продукту. 

Хоча вартісний обсяг експорту може бути значним, він може включати  

мало доданої вартості, створеної в країні, враховуючи високий рівень 

імпортомісткості експорту. Показник частки доданої вартості в експорті був 

використаний при розрахунку індикатора конкурентоспроможності. Цей 

показник допомагає оцінити якість експорту: оскільки частка доданої 

вартості в експорті збільшується, то зростає і складність виробничих 

процесів у країнах, які спеціалізуються на високотехнологічному 

виробництві; зростає ступінь переробки сировинних товарів. 

Проблеми конкурентоспроможності експорту в контексті феномену 

ендогенного розвитку полягають у зростанні якості експорту. 

В основу досліджень цих проблем покладено кілька теоретичних 

постулатів. По-перше, категорії «екзогенне» та «ендогенне» мають 

історичний характер: змінюється і характер внутрішнього й зовнішнього і їх 

взаємодія. По-друге, надзвичайно важливою є концепція «напівендо-

генності». 

Показовою характеристикою якості експорту продукції переробної 

промисловості та, зокрема, машинобудування є динаміка її структури за 

технологічним рівнем. Так, основним трендом розвитку промислового 

виробництва є стрімке нарощування високотехнологічних виробництв. 

Розвинені країни світу (OECD members) у 2018 р. забезпечують 17,6% обсягу 

експорту товарів переробної промисловості за рахунок цієї продукції (США – 
                                                      
621 Lall S. The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985–98. QEH 

Working Paper Series. 2000.  QEHWPS44. URL:. 

http://workingpapers.qeh.ox.ac.uk/RePEc/qeh/qehwps/qehwps44.pdf; Hausmann R, Hwang R, Rodrik D. What you 

export matters. Journal of Economic Growth. Mar., 2007. Vol. 12, No. 1. P. 1–25. URL: 

https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/economia/articulos/HausmannRodrikwhatyouexportmatters_2007.p

df 

http://workingpapers.qeh.ox.ac.uk/RePEc/qeh/qehwps/qehwps44.pdf
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18,9%, ЄС28 – 15,6%, Німеччина – 15,8%, Польща – 10,6%). В Україні цей 

показник становить 5,4%622. 

Протягом 2014–2019 рр. в Україні не відбулося суттєвих зрушень у 

напрямі підвищення рівня технологічності експорту. Частка 

високотехнологічної продукції в експорті в 2011–2018 рр. коливалася в 

діапазоні 5,0–8,5% (за методикою Світового банку), простежується тенденція 

до збільшення питомої ваги низькотехнологічних виробництв. 

Нами здійснено аналіз технологічної структури експорту продукції 

переробної промисловості України за такими методиками: OECD (за видами 

економічної діяльності на основі класифікатора ISIC Rev. 2)623. Світового 

банку (за окремими видами продукції на основі класифікатора SITC 

Revision3)624. UNCTAD з огляду на вимоги до кваліфікації працівників625. 

Наразі економіка України слабо інтегрована в систему міжнародної 

технологічної кооперації та орієнтується на експорт сировини й низько- 

технологічної продукції переробної промисловості. Порівняно з основними 

торговельними партнерами специфікою економіки України є її висока 

матеріало-, та енергомісткість. А значить і висока залежність від змін у 

співвідношенні цін експорту та імпорту по двох визначальних щодо 

торговельного сальдо ВЕД – "металургійне виробництво", "сільське 

господарство" та "добування сирої нафти та природного газу". Це 

співвідношення впливає на сальдо зовнішньої торгівлі, а звідси – на 

курсоутворення, на ціни виробників, а, значить, і на цінову 

конкурентоспроможність. 

                                                      
622 World Development Indicators | World Data Bank. URL: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 
623 Science, Technology and Industry Scoreboard 2007. Annex 1. Classification of manufacturing industries based 

on technology URL: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-

scoreboard-2007_sti_scoreboard-2007-en 
624 High-technology exports (% of manufactured exports) Statistical concept and methodology. URL: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx? source=world-development-indicators; Hatzichronoglou T. 

Revision of the High-Technology Sector and Product Classification. OECD Science, Technology and Industry 

Working Papers. 1997. No. 1997/02.  URL:  https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/septima-reunion-

gtci-revision-high-technology-sector-product-classification-thomas-hatzichronoglou.pdf 
625 Manufactured goods by degree of manufacturing (SITC Rev. 3). URL: 

http://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html  
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У 2014‒2019 рр. структура загального обсягу експорту Україною 

продукції переробної промисловості за рівнем технологічності дедалі 

погіршується: експорт високотехнологічної продукції в 2019 р. становив 

лише 3,3% від загального обсягу (за методологією OECD), що є свідченням 

відсутності в країні ефективної експортної стратегії, спрямованої на 

удосконалення структури експортних поставок (табл. 12.3). 

Таблиця 12.3 

Структура загального обсягу експорту Україною продукції переробної 

промисловості за рівнем технологічності, % 

 Види економічної діяльності 2002 2005 2010 2013 2015 2019 

Високотехнологічні  3,4 2,2 3,8 4,8 4,9 3,3 

Середні високотехнологічні  20,9 22,5 24,7 25,1 18,3 18,6 

Середні низькотехнологічні  57,9 58,6 50,4 44,7 41,5 38,0 

Низькотехнологічні  17,7 16,7 21,1 25,4 35,2 40,1 

Усього 100 100 100 100 100 100 

Джерело: розраховано за даними Держстату України, класифікація за рівнем 

технологічності, здійснена за методологією OECD Science, Technology and Industry 

Scoreboard 2007. Annex 1. Classification of manufacturing industries based on technology 

URL: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-

industry-scoreboard-2007_sti_scoreboard-2007-en 

Характерно, що Україна експортує значну частку своєї продукції 

переробної промисловості до країн, які за своїм рівнем технологічності 

переробної промисловості перебувають значно нижче світового виробництва 

загалом. 

Істотним чинником, що тісно взаємодіє з міжнародним трансфертом 

технологій, є величина людського капіталу. Аналіз структури експорту 

продукції переробної промисловості – з огляду на вимоги до кваліфікації 

працівників (методологія UNCTAD) – свідчить, що Україна продовжує 

спеціалізуватися на виробництві продукції, що не потребує високого рівня 

кваліфікації працівників (рис. 12.5). 
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Рис. 12.5. Частка ВЕД з високими вимогами до кваліфікації працівників 

в експорті продукції переробної промисловості, % 

Джерело: розраховано за даними Держстату України. Методологія UNCTAD. URL: 

https://unctad.org/en/Docs/ldc2002_en.pdf 

 До видів діяльності з високими вимогами до кваліфікації працівників відносяться 

(за класифікацією SITC Rev.3) позиції 5 (за винятком 522.24 та 522.56, 524); 667.29; 71–77; 

781-784; 792; 87-88, – тобто машинобудування та хімічна промисловість за деякими 

винятками. 

Результати аналізу, здійсненого за класифікатором US Census Bureau, 

свідчать про надзвичайно низькі обсяги експорту з України продукції, що 

пов’язана з використанням біотехнологій, гнучких виробничих систем, 

оптоелектроніки, передових інформаційних технологій зв’язку. Так, у 2019 р. 

вітчизняний експорт продукції біотехнологій хоча і зріс у 9  разів порівняно з 

2013 р., проте становив менше 4,0 млн дол. США. Загалом експорт продукції 

з використанням  зазначених вище стратегічних технологій у 2019 р. 

становив лише 0,12% від загального обсягу експорту товарів. 

Окрім  наведених вище характеристик якості експорту, також слід 

врахувати структуру товарів за їх належністю до «перспективної» чи 

«традиційної» складових. 

Така декомпозиція експорту є важливою з точки зору оцінки 

співвідношення видів конкурентоспроможності та оцінки трендів 

https://unctad.org/en/Docs/ldc2002_en.pdf
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ендогенізації. Під перспективною складовою ми розуміємо ті елементи 

товарної структури світового попиту (без енергоносіїв), частка яких у 

загальному обсязі постійно зростає, а під традиційною – усі інші. 

Аналіз засвідчив626: частка перспективних товарних груп в 

українському експорті значно відрізняється від середньосвітового рівня – в 

2014–2018 рр. середнє значення становило 43,7% (середньосвітовий показник 

– 59,1%). Частка перспективних товарних груп машинобудування в 

загальному обсязі експорту товарів з України уп’ятеро менша за відповідну 

частку в глобальному експорті (6,8 та 35,7% відповідно). 

Основними складовими світового імпорту (за винятком енергетичного) 

є електричні машини та устаткування, обчислювальна техніка, технологічне 

обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, прилади та 

апарати оптичні, а також фармацевтична продукція. Натомість Україна 

спеціалізується на поставках продукції з низьким рівнем перероблення і 

стало зберігає низьку якість експортних поставок. 

Рівень диверсифікації товарних ринків важливий для оцінки якості 

експорту, оскільки нестабільність світових цін призводить до критичних 

наслідків. Саме країни, що залежать від виробництва відносно вузької 

корзини експортних товарів (або від вузького кола зовнішньоторговельних 

партнерів), стикаються з нестабільністю обсягів експорту – таким чином 

низька диверсифікація експорту є важливим обмеженням економічного 

зростання. 

На основі порівняння географічної та товарної структури експорту 

України та відповідної структури світового імпорту виявлено, що концентрація 

експорту продовжує залишатися високою. В 2019 р. на 20 товарних груп на 

рівні 4 знаків УКТЗЕД припадало 71,9% експорту, а в 2013 р. – 64,5%. 

Отже, зберігається тренд до зростання зовнішніх кон’юнктурних 

ризиків економічного зростання України. 
                                                      
626 Для розрахунків «перспективною» складовою вважалися ті товарні групи на рівні 2 знаків УКТЗЕД (HS), 

середньорічна частка яких в світовому товарному експорті в 2017‒2018 рр. була не менше ніж на 0,01% 

вищою за 2014‒2016 рр. 
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Аналіз підтвердив збереження високої географічної концентрації як 

сировинного експорту, так і технологічного. На 10 країн у 2019 р. припадає 

57,2% сировинного експорту (55,5% у 2013 р.). Концентрація експорту 

продукції машинобудування іще вища. На 10 країн у 2019 р. припадає 72,9% 

такого експорту (80,6% у 2013 р.). 

На думку ряду дослідників, важливою характеристикою якості 

експорту, а відтак – і чинником ендогенізації є стабільність торговельних 

зв’язків з основними партнерами, волатильність обсягів експорту. 

Зазвичай використовуються чотири різні способи розрахунку 

нестабільності експорту: коефіцієнт варіації; середнє абсолютне відхилення 

від тренду; квадрат відхилення від тренду; відхилення від ковзної середньої. 

На основі порівняння географічної та товарної структури експорту 

України та відповідної структури світового імпорту виявлено, що 

концентрація експорту на окремих географічних ринках залишається 

високою – частка Туреччини, Польщі, Італії, Індії в українському експорті 

товарів значно перевищує частку цих країн на світових ринках. Значним є 

потенціал розширення експорту до ЄС ( одного з найбільших регіональних 

ринків світу). Адже частка українських товаровиробників на цьому ринку 

усе ще є незначною ( в 2002–2013 рр., – 3 %, а в 2019 р. –  4%)627. 

У процесі визначення характеристик якості експорту наукові 

дослідження дедалі більше фокусують увагу на тому, що у процесі 

виробництва товарів та послуг на експорт використовуються імпортовані 

товари та послуги. 

Базуючись на цьому аспекті «вертикальної спеціалізації», Д. Хаммелс, 

Дж. Ішіі та К.-М. Йі628, на основі таблиць «витрати–випуск» розробили метод 

кількісної оцінки повної імпортомісткості експорту. У їхньому дослідженні 

було доведено, що випереджаюче відносно ВВП зростання міжнародної 

                                                      
627 Частка в імпорті з-поза меж ЄС28 за даними Євростату. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
628 Hummels D., Ishii J., and Yi K.-M.. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade. Journal 

of International Economics. 2001. Vol. 54. P. 75–96. 
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торгівлі значною мірою пояснюється саме зростанням використання 

імпортних товарів для виробництва експорту. 

Дослідження міжнародних глобальних ланцюжків вартості (ГЛВ) стали 

важливим елементом для визначення якості експорту. Необхідність 

дослідження обсягів та структури переміщення між країнами доданої 

вартості дедалі більше стає об’єктом наукових дискусій629. Зокрема, процес 

міжнародної фрагментації виробництва ставить під сумнів загальноприйняту 

оцінку обсягів експорту, імпорту та торговельного балансу. 

Проведені зарубіжними вченими дослідження імпортомісткості 

експорту630 засвідчили, що взаємозв’язок між експортом та імпортом не 

обмежується дією зовнішньоторговельного мультиплікатора, коли зростання 

експорту веде до зростання доходу, а потім до зростання імпорту. 

Дослідження, зокрема, спирались на бази даних GTAP, WIOD, EORA, 

EXIOBASE, ICIO. 

Здійснена нами оцінка повної імпортомісткості експорту товарів та 

послуг України засвідчила її зниження з 60,3% у 2014 р. до 53,9% у 2018 р. 

(табл. 12.4). Тобто в 2018 р. для експорту товарів та послуг на 1 млрд дол. 

США слід було імпортувати товарів та послуг на 0,54 млрд дол. США. 

Цьому сприяло падіння частки імпортомістких виробництв в експорті 

(металургії, виробництва хімічних речовин та хімічної продукції, 

машинобудування). 

У середньостроковій перспективі на динаміку імпортомісткості 

експорту в Україні впливають два різноспрямовані фактори. З одного боку, 

можна стверджувати, що подальша девальвація гривні підштовхує процеси 

імпортозаміщення, а з іншого – поступове зростання норми валового 

нагромадження основного капіталу в Україні призведе до зростання імпорту 

продукції машинобудування. 

                                                      
629 Breda E., Cappariello R., Zizza R . Vertical specialization in Europe: evidence from the import content of 

exports. Banca D‘Italia Working Paper.  2008. № 682. P. 2–21. URL : 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2008/2008-0682/index.html  
630 Імпортомісткість експорту – частка імпорту товарів проміжного споживання, що використовується для 

виробництва експорту, в загальному обсязі експорту. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2008/2008-0682/index.html
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Таблиця 12.4 

Повна імпортомісткість експорту з України товарів та послуг окремих 

видів економічної діяльності, % 

 Види економічної діяльності 2014 2015 2016 2017 2018 

Весь експорт 60.3 58.0 57.2 57.1 53.9 

Сільське, лісове та рибне господарство 48.8 49.0 52.4 53.5 47.0 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів  
66.2 60.5 63.8 60.6 59.7 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри та інших матеріалів 
53.0 49.1 51.8 54.3 54.9 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 
98.1 96.8 91.3 99.9 93.8 

Металургійне виробництво 70.4 73.5 68.5 73.1 65.0 

Виробництво електричного устаткування 79.9 82.6 83.0 82.3 76.9 

Джерело: власні розрахунки за даними Держстату України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ3_u.htm 

Результати засвідчили, що зміни в інтенсивності імпортомісткості в 

Україні відбуваються на тлі падіння в експорті частки машинобудування, а  

тому – імпорту деталей та комплектуючих. Отже, в Україні динаміка 

імпортомісткості експорту має інші причини, ніж у країнах ОЕСР, де 

технологічні шоки ведуть до фрагментації виробництва, збільшують 

кількість виробничих стадій, підвищують частку імпорту комплектуючих у 

високотехнологічному машинобудуванні. 

 

Рис. 12.6. Співвідношення імпорту товарів проміжного споживання в 

Україну та загального обсягу проміжного споживання, % 

Джерело: розраховано за даними Держстату України, в поточних цінах за офіційним курсом 

гривні до дол. США. 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ3_u.htm
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В Україні – натомість – основним чинником динаміки 

імпортомісткості експорту є зростання світових цін на енергоносії, матеріали 

та низька ефективність їх використання. 

Виявлення динаміки частки імпорту на внутрішньому ринку країни 

має велике значення для оцінки перспектив економічного зростання. 

Динаміка імпортомісткості експорту впливає на динаміку прямої 

імпортомісткості проміжного споживання загалом, яка знизилась з 29,7% у 

2013 р. до 25,8% у 2018 р. (рис. 12.6). 

Ще одним індикатором стабільності експорту є темпи зростання ВВП 

у партнерів України з експорту товарів. 

Якщо розглянути перспективи розвитку українського експорту в 

середньостроковій перспективі, враховуючи як індикатор зовнішнього 

попиту на український товарний експорт середньозважені темпи зростання 

ВВП у країнах-партнерах, то можна відзначити, що починаючи з 2009 р. 

реакція обсягів експорту на розвиток економіки торговельних партнерів 

України (еластичність попиту від доходу) була неоднозначною. Вже в 2012 р. 

у країнах-партнерах обсяг ВВП перевищив докризовий рівень і продовжує 

зростати, то в Україні обсяги експорту знижувалися і причини цього 

криються не лише в динаміці цін на світових ринках та в позаекономічних 

чинниках, а й у стагнації енергомісткої, низькотехнологічної структури 

економіки. До того ж динаміка світової економіки є важливим чинником 

волатильності обсягів експорту, адже в 2014–2019 рр. зростання економіки 

споживачів продукції українського експорту становило 3,2%, що значно 

нижче за середньорічні темпи зростання у передкризовий період (2002–2008 

рр.) – 5,8%. Цей тренд збережеться і в середньостроковій перспективі – в 

2020–2021 рр. вони становитимуть 0,7% (розрахунок здійснено за 

прогнозними даними МВФ за квітень 2020 р.)631. 

Розрахунки засвідчили (рис. 12.7), що починаючи з 2009 р. змінилося 

співвідношення між темпами зростання ВВП України та темпами зростання 
                                                      
631 World Economic Outlook Databases. April 2020 URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-

database/2020/April  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/April
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/April
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ВВП у країнах-партнерах, тобто змінилася еластичність попиту на товари 

українського експорту від доходу. Якщо вже в 2012 р. у країнах-партнерах 

обсяг ВВП перевищив докризовий рівень, то в Україні на цьому тлі 

знижуються обсяги експорту і причини цього – не лише в динаміці світових 

цін та в позаекономічних чинниках, а й у стагнації неефективної, 

енергомісткої, низькотехнологічної структури економіки. 

 

Рис. 12.7. Темпи зростання ВВП в Україні та її партнерів з експорту 

(середньозважені), %, 2001 = 100; 2020–2021 рр. – прогноз 

Джерело: офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/vvp/ind_vvp/ind_2020u.htm; Офіційний сайт 

МВФ: World Economic Outlook Databases. April 2020. URL: 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/Update/June/English/data/WEOJun

2020update.ashx?la=en  http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx  

Отже, в найближчі роки без кардинальної перебудови структури 

економіки Україна не матиме можливості повною мірою використовувати 

потенційні можливості розширення експорту, пов’язані зі зростанням 

економік  торговельних партнерів. 

Визначено, що проблеми конкурентоспроможності експорту в 

контексті сировинної спеціалізації та феномену ендогенного розвитку 

полягають не лише у зростанні «якості» експорту, а і у високій 

конкурентоспроможності на світових ринках робочої сили. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/vvp/ind_vvp/ind_2020u.htm
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/Update/June/English/data/WEOJun2020update.ashx?la=en
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/Update/June/English/data/WEOJun2020update.ashx?la=en
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx
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У 2015–2016 рр. (період найбільшого падіння РЕОК гривні) зарплата в 

Україні становила відносно Польщі лише 18–20%, що і призвело до 

«експорту» конкурентної робочої сили (рис. 12.8). 

 

 

Рис. 12.8. Співвідношення середньомісячної заробітної плати в Україні 

та Польщі, в дол. США, %, зарплата в Польщі =100 

Джерело: власні розрахунки за даними Держстату України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/tznr/tznr_u/tznr_u_bez.xlsx; Statistics 

Poland. URL: https://stat.gov.pl/en/ 

Розрахунок та порівняння конкурентоспроможності на товарному 

ринку та ринку праці здійснено на основі даних Платіжного балансу. 

Результати засвідчили, що різке падання РЕОК гривні в 2014–2016 рр. 

призвело до різкого відносного здешевлення робочої сили в Україні 

(зниження частки оплати праці найманих працівників у ВВП, 

середньомісячної зарплати в дол. США), а відтак – і до різкого зростання 

темпів міграції та надходжень оплати праці за даними платіжного балансу. 

Якщо обсяги експорту товарів в 2019 р. не досягли і 80% від рівня 

2013 р., то обсяги надходжень із-за кордону оплати праці перевищив рівень 

2013 р. у 1,9 раза (рис. 12.9). 
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Рис. 12.9. Динаміка експорту товарів з України та надходжень оплати 

праці, %, 2013 р. =100 

Джерело: власні розрахунки за даними НБУ (платіжний баланс). URL:  

https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_y.xlsx 

 

https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_y.xlsx
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РОЗДІЛ 13. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Головною метою ендогенізації економіки є «… зменшити ступінь 

залежності від негативного впливу майбутніх зовнішніх шоків та 

стабілізувати економічне зростання в довгостроковій перспективі»632. 

Таким чином, ендогенізація передбачає насамперед більшу 

незалежність вітчизняних виробників від зовнішньої кон’юнктури, а відтак – 

значно більшу роль внутрішнього ринку у функціонуванні економіки. Як 

показує дослідження (див. Додаток Г 13.1), стійкість економіки загалом (як і 

окремих виробників) до кризових явищ та окремих шоків у вирішальному 

ступені залежить від їхньої конкурентоспроможності. А конкуренто-

спроможність – це, передусім, передові технології, кваліфікована робоча сила 

і передові методи організації праці. 

Усі ці чинники не виникають самі по собі, потрібна державна 

підтримка і сприяння. Захист вітчизняних виробників має полягати не в 

адміністративному обмеженні імпорту, а в системній стимуляції та допомозі 

вітчизняним виробникам в освоєнні інновацій, передових технологій та 

просуванні продукції на внутрішній (у першу чергу) і зовнішній ринки. Не 

заглиблюючись у деталі, можна констатувати, що для реалізації ендогенізації 

економіки потрібні великі грошові ресурси. І одразу постає невідворотне 

запитання: а де їх взяти? І це після стількох років стагнації, війни і, на 

додаток, COVID-19. Але, як кажуть північні сусіди: «нет худа без добра». В 

результаті таких подій в економіці накопичується потенціал швидкого 

зростання. А швидке зростання, як побачимо далі, – це головний чинник і 

секрет успішності азійських та інших економічних «тигрів». Стрімке 

зростання економіки завдяки дії ефекту пасивної економії інвестицій (див. 

Додаток Г 13.2), ефекту інвестиційного мультиплікатора Кейнса (див. 

Додаток Г 13.3) та ефекту коротких запозичень стає не тільки можливим, а 

                                                      
632В.М.Геєць, М.І.Скрипниченко. Від екзогенно залежної до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку 

економіки . Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН 

України В.М.Гейця. Київ: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. С. 95–107.  
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й вигідним. Перевагу швидкого зростання переконливо підтверджують 

розрахунки, виконані за допомогою ексклюзивної динамічної моделі на 

основі міжгалузевого балансу, розробленої в Інституті економіки та 

прогнозування НАН України (див. Додаток Г 13.4). Це чітко 

продемонстровано на умовному прикладі двох варіантів розвитку економіки 

України, які відрізняються лише періодами розвитку і темпами зростання 

валового випуску, натомість характеризуються однаковими величинами ВВП 

у кінці періодів. Для першого варіанту візьмемо період зростання 2021–2035 

роки і постійний темп валового випуску 1,07, для другого – період 2021–2030 

роки із темпом випуску 1,1057. За однакового кінцевого ВВП сумарний обсяг 

ВВП, вироблений у другому варіанті за 2021–2030 роки, на 25% більший за 

обсяг ВВП, вироблений у першому варіанті за той же період, а загальний 

обсяг інвестицій для реалізації другого варіанту менший на 31%. У 

результаті з’являється можливість розвитку без «затягування пасків»: у 

другому варіанті середньорічний темп кінцевого споживання домашніх 

господарств становить 10%. 

Технологічна модернізація економіки України можлива лише за 

умови безпроблемних зовнішніх запозичень для інвестування розвитку. 

Зростання за рахунок використання зовнішніх запозичень (зростання в борг) 

є широко розповсюдженим трендом в усьому цивілізованому світі – як на 

рівні окремих підприємств, так і урядів країн. 

Природно, виникає цікаве запитання: при якому співвідношенні 

власних і запозичених коштів можливий успішний розвиток економіки, чи 

можливий розвиток при використанні лише запозичень? Для кожного 

варіанта розвитку економіки потрібна певна сума  коштів (умовний фонд 

стабілізації та розвитку, де зосереджені кошти на інвестиції, погашення й 

обслуговування зовнішніх  фінансових зобов’язань – ФСР), частина з яких є 

власні, а інша частина – запозичені. Таким чином, обсяги власних і 

запозичених коштів є взаємозалежними і тому замість аналізу запозичених 

коштів можна аналізувати власні. Як показало імітаційне моделювання, для 
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частки ВВП, яка спрямовується в ФСР, існує нижній поріг: якщо частка 

менша за порогове значення (упродовж розрахункового періоду), то 

починаючи з 2035 р. (кінець розрахункового періоду) заборгованість 

необмежено зростає й економіка потрапляє в «боргову яму».  

Оскільки метою цього дослідження є інтенсивне зростання економіки, 

то слід розглянути залежність порогового значення від  темпів випуску (табл. 

13.1, стовпчик 2). Цілком очевидно, що значення порогової частки залежить 

також від відсоткової ставки запозичень (табл. 13.1, стовпчик 5). Практичний 

інтерес пердставляє і варіант, коли частка  ВВП не є сталою, а зростає від 

порогового до заданого значення (табл. 13.1, стовпчики 3, 6):      

Таблиця 13.1  

Залежність порогових часток ВВП від факторів 

Залежність порогових часток Залежність порогових часток 

від ставок запозичень від темпів випуску 

 

Темпи 

випуску 

Порогові частки при фіксова- 

ній ставці запозичень (0;08) 

Ставки 

запози-

чень 

Порогові частки при 

фіксованому темпі випуску 

(1,07) 

 

постійні в  

часі 

початкові, зростаючі 

до 0,26  

   постійні в 

часі 

початкові, 

зростаючі до 

0,26 

1,04 0,225229 0,157380 0,00 0,215722 0,000000 

1,05 0,226529 0,156552 0,01 0,217507 0,000000 

1,06 0,227438 0,154560 0,02 0,219272 0,000000 

1,07 0,228998 0,154860 0,03 0,221008 0,001790 

1,08 0,230491 0,155270 0,04 0,222705 0,054000 

1,09 0,232140 0,156487 0,05 0,224358 0,090720 

1,10 0,234160 0,159760 0,06 0,225961 0,117820 

      0,07 0,227509 0,138555 

      0,08 0,228998 0,154860 

      0,09 0,230424 0,167964 

      0,10 0,231786 0,178674 

Джерело: розрахунки автора.  
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Як видно з табл. 13.1, якщо упродовж досліджуваного періоду частки 

ВВП у ФСР однакові, то при фіксованій ставці запозичень (наприклад, 0,08) 

ці частки мають бути не менші за порогове значення 0,2252  для будь-якого 

темпу. При фіксованому темпі випуску (для прикладу – 1,07) частки для 

будь-якої відсоткової ставки мають бути не менші за 0,2157. Узагальнюючи 

можна зробити висновок, справедливий для будь-яких можливих величин 

ставок запозичень і темпів випуску : якщо частка ВВП у ФСР фіксована на 

протязі досліджуваного періоду, то для уникнення “боргової ями” необхідно, 

щоб ця частка була більша за 0,2252.  

За умови дефіциту коштів (коли економіка може спрямувати на 

розвиток  менше коштів, ніж пороговий обсяг), проблему можна вирішити, 

якщо частка ВВП, яка спрямовується у ФСР, буде. не постійною, а 

зростаючою. Так, якщо  частка ВВП поступово зростає від нуля до 0,26 (у 

2035 р.), а ставка запозичення не перевищує 2%, то на початку періоду 

можливий розвиток виключно за рахунок запозичених коштів (див. табл. 

13.1, стовпчик 6). При цьому динаміка заборгованості має такий вигляд 

(верхня крива):  

 

Рис. 13.1. Динаміка заборгованості 

Примітки: верхня крива: початкова частка ВВП – 0; ставка запозич. – 0; нижня крива: 

частка ВВП – 0,16;  ставка – 0,08. 

Джерело: розрахунки автора.  
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Згідно з рис. 13.1 розвиток економіки здійснюється в два етапи. На 

першому етапі відбувається стабілізація та розвиток за активного 

використанні запозичень, що призводить до зростання боргу. На другому 

етапі економіка починає функціонувати з наростаючою віддачею: 

необхідність у запозиченнях поступово зникає, натомість з’являється 

можливість погашення попередніх. Для орієнтації, обсяг заборгованості в 

2035 р. для другого варіанта становить 158 млрд дол.  

Однак слід зауважити, що впровадження цього тренду має 

здійснюватися в основному приватним бізнесом, оскільки держава далеко не 

завжди ефективно розпоряджається коштами. Роль держави має 

обмежуватися створенням умов для успішного функціонування бізнесу, 

особливо середнього і малого, – як таких, що мають великий потенціал 

швидкого зростання. Державні же та міжнародні інвестиційні фонди мають 

доповнювати приватні у сферах, в яких діяльність приватних фондів є 

недостатньо мотивованою. 

Ще, принагідно, звернемо увагу на закономірність, виявлену при 

модельному аналізі633: загальний обсяг запозичень, необхідних для 

збалансованого розвитку, обернено пропорційний середньому терміну 

запозичень. У міру зростання терміну зменшується загальний обсяг 

запозичень, але зростає їх ціна (сума сплачуваних відсотків по запозиченнях 

за весь період до повного виконання зобов’язань), що є далеко не очевидним. 

Щоб виявити кількісні оцінки впливу, виконаємо розрахунки (тут і далі 

вартісні показники в постійних цінах 2015 року), табл. 13.2.  

Як бачимо, при зростанні терміну запозичень з 1 до 15 років, їх ціна 

(сума сплати відсотків) зростає в 1,60 раза при темпі випуску 1,04 і в 

2,11 раза при темпі 1,10. Наведені дані наочно демонструють ще одну 

перевагу швидкого зростання економіки. При рівності ставок більш вигідні 

короткотермінові запозичення – назвемо це ефектом коротких запозичень. 

                                                      
633 Іллюша С.Н. Моделювання технологічного наближення України до розвинених країн. Економіка і 

прогнозування. 2015. №  3. С. 104–121. 
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Звернемо увагу на значну різницю між показниками середньої 

вартості зовнішніх запозичень (середній обсяг відсотків за позиками для 

приросту одиниці ВВП) для першого і другого варіантів за однакового 

терміну запозичень. Оскільки обидва варіанти відрізняються лише 

швидкістю розвитку, то питома величина запозичень для збільшення ВВП на 

одиницю має бути однакова для обох варіантів. У такому разі зазначена 

різниця може виникнути, якщо в другому варіанті виробляється додатковий 

обсяг ВВП. Це ще один наочний доказ дії мультиплікатора Кейнса. 

 Таблиця 13.2 

Залежність суми відсотків за позиками від термінів запозичення при 

різних темпах випуску, млн грн 

Термін 

запози-

чення, 

років 

Темп випуску – 1.04 Темп випуску – 1.10 

 

сума сплати 

відсотків по 

запозиченнях 

сплата відсотків 

по запозиченнях 

за приріст одиниці  

ВВП 

сума сплати 

відсотків по 

запозиченнях 

сплата відсотків 

по запозиченнях 

за приріст одиниці  

ВВП 

1   568897 0.208 335443 0.036 

2   579748 0.212 346707 0.037 

3   577029 0.211 342643 0.037 

4   589182 0.215 358436 0.039 

5   612498 0.224 363508 0.039 

+6   600834 0.220 409885 0.044 

7   607465 0.222 409265 0.044 

8   646894 0.237 388590 0.042 

9   641122 0.234 424576 0.046 

10   694664 0.254 471751 0.051 

11   714318 0.261 518926 0.056 

12   733609 0.268 566101 0.061 

13   792214 0.290 613276 0.066 

14   853153 0.312 660451 0.071 

15   910962 0.333 707626 0.076 

15 до 1 1.60  2.11  

Джерело: розрахунки автора. 

Значним резервом фінансування розвитку економіки можуть стати 

валютні кошти населення, що, за оцінками експертів, становлять від 60 до 
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90 млрд дол. США634. Необхідно лише створити адекватні інструменти для 

залучення цих коштів у приватні інвестиційні фонди. 

Великою проблемою фінансового забезпечення швидкого зростання 

може стати так званий інструмент відшкодування вартості (VRI), що є 

частиною Угоди про реструктуризацію державного боргу 2015 року. 

Відповідно до цього інструменту виплати по відшкодуванню понесених 

кредиторами втрат у 2021–2025 рр. обмежуються 1% ВВП, а в подальшому 

сягнуть 40% від кожного відсотка зростання ВВП, починаючи з 4%. 

Розрахунки імітаційної моделі показують, що за період до 2035 року Україна 

буде зобов’язана виплатити, згідно з умовами VRI, 59,7 млрд дол. США при 

7% середньорічному зростанні випуску і 179,3 млрд дол. США при 

середньорічному зростанні на 11,9%. Тобто, інструмент VRI неминуче стане 

гальмом при запровадженні стратегії швидкого зростання. 

Потребує вирішення і проблема прямих іноземних інвестицій (ПІІ). 

На кінець 2015 р. ПІІ становили 32,919 млрд дол. США, а приріст у 2015 р. 

становив 3,764 млрд дол. США635. У тому ж 2015 р. іноземні інвестиції в 

основний капітал становили 8,185 млрд грн,636 що становить лише 10% від 

всього обсягу ПІІ (така ж картина і по інших роках). У який спосіб 

використовувалася решта ПІІ, статистика не досліджує. Доходи від власності, 

сплачені іншим країнам, у 2015 р. становили 117 553 млн грн. Власність 

нерезидентів з’явилася, головним чином, як результат прямих іноземних 

інвестицій. Відтак, прибутковість ПІІ в 2015 р. становила 16,35% річних. У 

вересні 2017 р. Україна розмістила єврооблігації  на суму 3 млрд дол. США із 

доходністю 7,375% річних. Коментарі тут зайві. Тому допускати в економіку 

такі  ПІІ має сенс лише у випадку, коли відповідний інвестиційний проєкт 

передбачає неординарні інноваційні рішення. 

                                                      
634 На скільки вистачить українцям валюти під матрацом. URL: 

https://expres.online/archive/main/2016/01/15/168982-skilky-vystachyt-ukrayincyam-valyuty-pid-matracom 
635 Держстат підрахував обсяг іноземних інвестицій в економіку України. URL: 

https://www.unian.ua/economics/finance/2105459-derjstat-pidrahuvav-obsyag-inozemnih-investitsiy-v-ekonomiku-

ukrajini.html 
636  Статистичний щорічник України за 2015 рік / Держ. служба статистики України ; ред. І. М. Жук ; відпов. 

за вип. О. А. Вишневська. Київ, 2016. 575 с. Табл. 20.2.  

https://espreso.tv/news/2017/09/18/ukrayina_rozmistyla_yevrobondy_na_3_mlrd_na_15_rokiv_zmi
https://espreso.tv/news/2017/09/18/ukrayina_rozmistyla_yevrobondy_na_3_mlrd_na_15_rokiv_zmi
https://www.unian.ua/economics/finance/2105459-derjstat-pidrahuvav-obsyag-inozemnih-investitsiy-v-ekonomiku-ukrajini.html
https://www.unian.ua/economics/finance/2105459-derjstat-pidrahuvav-obsyag-inozemnih-investitsiy-v-ekonomiku-ukrajini.html
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Таким чином, успішність реалізації стратегії інтенсивного розвитку 

вимагає виконання ряду умов. 

1. Парадигмою нової стратегії економічного розвитку має бути 

ендогенізація економічної системи з метою мінімізації впливу зовнішніх 

чинників на темпи зростання економіки. 

2. Максимальні темпи ВВП забезпечуються лише при комплексній дії 

чинників економічного зростання: як показує аналіз, при комплексній дії 

виникає синергетичний ефект, який приблизно на 10% підсилює сумарний 

ефект від дії окремих чинників. 

3. Надання максимальних пріоритетів і сприяння розвитку малого і 

середнього бізнесу. Лише малий і середній бізнес можуть забезпечити 

досягнення високих темпів економічного зростання в короткостроковій 

перспективі. 

4. Розгортання мережі державних консалтингових, маркетингових та 

інноваційних центрів для обслуговування малого і середнього бізнесу за 

символічну оплату. 

5. Фінансове забезпечення розвитку малого і середнього бізнесу 

мають здійснювати виключно приватні інвестиційних фонди, які мають бути 

матеріально зацікавлені преміальною системою на «здавання під ключ» 

малих і середніх підприємств, за умови випуску конкурентоспроможної 

продукції. 

6. Запровадження механізмів для надійного страхування валютних 

активів населення, залучених у приватні інвестиційних фонди. 

7. Достроково (до 2022 року) необхідно анулювати так званий 

інструмент відшкодування вартості (VRI), який є частиною Угоди про 

реструктуризацію державного боргу 2015 р., компенсувавши кредиторам 

прямі втрати, яких вони зазнали при укладанні Угоди в 2015 р., разом із 

дисконтними відсотками від прямих втрат за період до 2022 р. 
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8. Обсяг тіньової економіки в Україні на кінець 2035 р. має знизитися 

хоча б до середнього рівня для країн Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) – 14% ВВП637. 

9. Провести інвентаризацію прямих іноземних інвестицій (ПІІ). 

Врегулювати рух ПІІ, які упродовж нормативного періоду не реалізувалися в 

конкретний інвестиційний проєкт, щоб доходні ставки по них не 

перевищували середніх доходних ставок по зовнішніх позиках. 

10. Прямі іноземні інвестиції мають бути спрямовані виключно на 

інвестиційні проєкти на основі продуктивних інноваційних рішень. 

На завершення можна констатувати, що ендогенізація і стратегія 

інтенсивного розвитку невіддільні: ендогенізацію неможливо реалізувати в 

даній ситуації без періоду інтенсивного зростання, а стратегія інтенсивного 

зростання неможлива без ендогенізації. 

Тож, щоб отримати орієнтовні оцінки стосовно інтегрального ефекту 

від ендогенізації розвитку економіки України, порівняємо результати 

розвитку за даними законопроєкту від 07.08.2018 року № 9015 «Про 

стратегію стійкого розвитку України до 2030 року»638, сценарій якого не 

передбачає ендогенізації, і альтернативний варіант з урахуванням 

ендогенізації, де досягається такий само обсяг ВВП, але раніше (скажімо, в 

2027 р.).  

Розрахунки відповідно до сценарію законопроєкту показують, що в 

2030 р. ВВП України становитиме 5 429 млрд грн при загальному обсягу 

інвестицій за період до 2030 р. 8 051 млрд грн. В альтернативному варіанті в 

2027 р. досягається такий само рівень ВВП, але загальний обсяг інвестицій 

становить 6 142 млрд грн. Сумарний обсяг ВВП за період до 2027 р. 

становить для першого варіанту 26 993 млрд грн, а для альтернативного – 

31 304 млрд грн. 

                                                      
637 Estimates of the shadow economy in OECD countries 2003–2011. URL: 

ttps://www.ifo.de/DocDL/dicereport311-db4.pdf 
638 Проєкт Закону про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508
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Отже, в активі альтернативного проєкту маємо (за такого ж рівня 

ВВП): 

– загальну суму інвестицій, меншу на 1 909 млрд грн (87,4 млрд дол. 

США, за курсом 2015 року – 21,8447  грн / дол.США); 

– ВВП, за період 2019–2027 рр. виробленого більше на 4311 млрд грн 

(197 млрд дол. США); 

– три роки виграшу в часі (що не менш важливо). 

Також у випадку альтернативного варіанту в 2027 р. маємо: і у 

1,27 раза більший фонд оплати праці, і в 1,25 раза більше кінцеве споживання 

домашніх господарств. Сумарні виплати із обслуговування зовнішнього 

боргу (плата за зовнішнє кредитування розвитку, кредитні відсотки) для 

альтернативного варіанту менші на 717 млн дол. США. На 4,7 млрд дол. 

США менший зовнішній борг (станом на початок 2027 р.). 

Слід зауважити, що всі розрахунки здійснювались без урахування 

впливу COVID-19. Але вплив на варіанти був, очевидно, майже однаковим і 

ефекти впливу при порівнянні показників взаємно гасяться. Тому 

спотворення якісної картини результатів порівняння має бути незначним. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

до розділу 5 

ПЕРЕЛІК 

детермінантів приватного валового заощадження 

 

 Рівень доходу 

Рівень доходу: прогнозований тимчасовий/постійний 

Розрив поточного до передбачуваного потенційного доходу 

Зростання доходів: поточне 

Зростання доходів: очікуване майбутнє 

 Багатство 

Загальне багатство 

Чисті активи 

Чисті іноземні активи 

 Норми рентабельності фінансових активів 

Реальна процентна ставка 

Реальна рентабельність активів зі змінним доходом 

 Відносні ціни 

Індекс споживчих цін (ІСЦ): поточний рівень 

Інфляція ІСЦ: поточна 

Інфляція ІСЦ: очікуване майбутнє 

Умови торгівлі: поточні 

Умови торгівлі: розрахункові тимчасові/постійні 

Реальний обмінний курс: рівень 

Реальний обмінний курс: очікувані зміни в майбутньому 

 Класична невизначеність (ризик) 

Фінансовий ризик, фінансова нестабільність, фінансова криза 

Макроекономічна нестабільність, макроекономічна криза 

Політична нестабільність або політичний ризик 

Бурхливий конфлікт, війна 

Варіант інновацій до детермінант заощадження 

 Невизначеність Найнджіана 

Заходи невизначеності Найнджіана 

 Обмеження внутрішніх запозичень 

Поточні кредитні потоки, поточні грошові потоки  
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 Обмеження зовнішніх запозичень 

Зовнішнє кредитування 

Дефіцит поточного рахунку 

Премія суверенного боргу 

Обмеження руху капіталу 

 Фінансова глибина  

Банківські кредитні запаси 

Фінансові активи 

Широкі гроші 

 Демографія 

Залежність від старості 

Юнацька залежність 

Урбанізація  

 Бідність та розподіл доходу 

Концентрація доходу 

Концентрація багатства 

Частка доходу від капіталу 

 Фіскальна політика 

Заощадження державного сектора  

Баланс державного бюджету 

Державне споживання 

 Компоненти державних витрат 

Освіта та охорона здоров’я 

Пенсії 

Трансфери в натуральній формі 

Пенсійна система 

Пенсійні перерахунки  

Обов’язкові повноцінні внески до пенсійної системи 

Пенсійні активи, що повністю фінансуються 

Домогосподарства та фірми 

Ефект корпоративного заощадження на заощадження домогосподарств.
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Додаток Б 

до розділу 6 

Таблиця Б.1 

Динаміка економіки України при різній технічній продуктивності інвестицій другого типу та 

 при змінах в експорті 

Показник 

Варіант 57. 

Експорт незмінний 

Iz=10%, ID=10%, R=0.1 

Варіант 58. 

Продуктивність 

дорівнює R=1 

Варіант 61. 

Експорт змінюється згідно з 

девальвацією, R=1 

Варіант 63. 

Індекс ціни експорту Iz=0.98, 

обсягу Io=1.02, R=1 

Суми та індекси ВВП по товарах: ВВП OK EF ВВП OK EF ВВП OK EF ВВП OK EF 

сума реального ВВП за всі  цикли, трлн грн 18,262   82,714   9,315   42,329   

сума реального ВВП за 1–5-й цикли, трлн грн 6,944   7,319   4,797   7,109   

індекс реального ВВП за всі цикли, % -24,411 0,276 -9 2071 0,010 3,51 -79,67 -375400 0,0 625 0,115 47 

Індекс реального ВВП за всі цикли щодо: 

споживчих non-tradable товарів 
-50,5 0,287 -30 1446 0 5,02 233 0,2724 43,4 439 0,111 38 

споживчих tradable товарів для внутрішн. ринку -48,9 0,288 -18 1424 0,008 9,06 221 0,2742 40,6 423 0,119 40 

товарів проміжного споживання -57,0 0,287 -28 -39 -495400 0,00 151 0,2780 27,9 -50 0,215 -14 

житла -42,1 0,273 -30 1794 0,009 3,32 1201 0,2501 72,2 550 0,119 29 

інвестиційних товарів -29,6 0,268 -18 4125 -602322 0,00 1496 0,2512 72,6 1185 0,091 65 

експортних споживчих товарів 8,3 0,264 3 7348 0,008 3,45 -1527 -4920,36 0,0 853 0,118 57 

експортних товарів проміжного споживання 11,2 0,266 3 2402 0,012 2,15 -812 -4225400 0,0 919 0,117 56 

дистрибуції та торгівлі споживчим імпортом -51,6 0,282 -28 586 0,021 8,18 61 0,2764 25,4 165 0,139 35 

дистрибуції та торгівлі імпортом проміжн. спожив. -52,4 0,288 -30 -60 0,036 -5,14 86 0,2828 26,1 -62 0,233 -23 

дистрибуції та торгівлі імпортом житла  -48,7 0,278 -23 -99 0,162 -21,62 -100 0,3009 -54,8 -98 0,291 -54 

дистрибуції та торгівлі інвестиційним імпортом -40,4 0,276 -16 -26 0,058 -1,03 -101 0,3019 -37,7 -76 0,257 -23 

дистрибуції споживчих товарів -37,5 0,291 -10 1547 0,010 2,95 283 0,2781 40,6 492 0,121 30 

торгівлі споживчими товарами -40,2 0,288 -12 1491 0,010 3,28 270 0,2766 40,2 471 0,122 31 

Реальні надходження у бюджет, млрд грн 3432   15919   7879   8232   

Реальні надходження у пенс. і страх. фонди, 

млрд грн 
1787   6288   2029   3687   

Сума надходжень у бюджет і соцстрах, млрд грн 5219   22207   9908   11919   
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Продовження таблиці Б.1. 

Результати інвестицій другого типу за різних темпів зростання норм витрат та різних рівнів тіньового і 

легального виробництва та тіньової зарплати 

Показник 

Варіант 64. 

Індекс ціни експорту 

Iz= 0.98, обсягу 

Io=1.02, норми витрат 

зростають, як ціни 

Варіант 65. 

Iz=0.98, Io=1.02, 

норми витрат 

зростають з темпом 

83% від темпу ціни 

Варіант 66. 

Iz=0.98, Io=1.02, Індекс 

тіньового виробництва 

IT=0.99, легального 

IL=1.01 

Варіант 67. 

Базовий рівень 

тіньового і легального 

виробництва, тіньова 

зарплата 5% 

Iz=10%, ID=10%, R=1 Iz=10%, ID=10%, R=1 Iz=10%, ID=10%, R=1 Iz=10%, ID=10%, R=1 

Суми та індекси ВВП по товарах: ВВП OK EF ВВП OK EF ВВП OK EF ВВП OK EF 

сума реального ВВП за всі  цикли, трлн грн 16,192   19,014   39,699   41,879   

сума реального ВВП за 1–5-й цикли, трлн грн 6,747   6,849   7,173   7,089   

індекс реального ВВП за всі цикли, % -41,32 0,443 -17,8 -0,43 0,361 -0,2 534,22 0,132 48 611,29 0,117 47 

Індекс реального ВВП за всі цикли щодо: 

споживчих non-tradable товарів 
-46 0,282 -18,7 -4 0,271 -1,4 375 0,128 37 427 0,113 38 

споживчих tradable товарів для внутрішн. ринку -43 0,286 -15,8 -4 0,276 -1,3 361 0,137 39 411 0,121 40 

товарів проміжного споживання -32 0,280 -10,5 -26 0,278 -8,4 -51 0,229 -15 -50 0,217 -14 

житла 9 0,262 2,1 108 0,248 20,1 476 0,136 29 536 0,121 29 

інвестиційних товарів 64 0,248 18,1 169 0,233 38,1 1019 0,105 65 1155 0,092 65 

експортних споживчих товарів -91 -30116 0,0 -52 -37405 0,0 746 0,132 62 842 0,119 57 

експортних товарів проміжного споживання -92 -230104 0,0 -54 -280067 0,0 783 0,132 61 903 0,118 56 

дистрибуції та торгівлі споживчим імпортом -36 0,277 -17,0 -22 0,273 -9,6 138 0,158 33 159 0,141 34 

дистрибуції та торгівлі імпортом проміжн. спожив. -8 0,278 -2,7 -20 0,280 -7,4 -62 0,245 -24 -62 0,234 -23 

дистрибуції та торгівлі імпортом житла  -90 0,293 -53,4 -93 0,295 -56,0 -98 0,293 -55 -98 0,291 -54 

дистрибуції та торгівлі інвестиційним імпортом -74 0,287 -31,7 -75 0,288 -31,7 -77 0,264 -25 -75 0,256 -23 

дистрибуції споживчих товарів 39 0,280 6,9 75 0,275 12,2 423 0,140 30 479 0,123 30 

торгівлі споживчими товарами 34 0,279 6,3 69 0,273 11,7 405 0,140 30 458 0,124 31 

Реальні надходження у бюджет, млрд грн 3521   3990   7966   8149   

Реальні надходження у пенс. і страх. фонди, млрд грн 1971   2168   3564   3762   

Сума надходжень у бюджет і соцстрах, млрд грн 5493   6159   11530   11911   

Джерело: складено автором. 
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Таблиця Б.2 

Динаміка економіки України за різної технічної продуктивності інвестицій другого типу в «хорошій» економічній 

ситуації (індекс ціни експорту 0.98, обсягу 1.02 при девальвації 10%) 

Показник 
Варіант 93.  

Продуктивність R=0.2 

Варіант 94. 

Продуктивність 

R=0.4084 

Варіант 95. 

Продуктивність 

R=0.4192 

Варіант 96. 

Продуктивність 

R=0.3806 

Суми та індекси ВВП по товарах: ВВП OK EF ВВП OK EF ВВП OK EF ВВП OK EF 

сума реального ВВП за всі  цикли, трлн грн 17,089   19,06   19,22   18,66   

сума реального ВВП за 1–5-й цикли, трлн грн 6,754   6,84   6,84   6,83   

індекс реального ВВП за всі цикли, % -17,21 0,471 -8,8 5,23 0,304 2,21 7,21 0,296 3,00 0,04 0,323 0,02 

Індекс реального ВВП за всі цикли щодо: 

споживчих non-tradable товарів 
11 0,270 4,3 11,21 0,269 3,94 10,72 0,269 3,74 12,54 0,269 4,51 

споживчих tradable товарів для внутрішн. ринку 9 0,278 3,5 7,68 0,276 2,52 7,12 0,275 2,32 9,20 0,276 3,08 

товарів проміжного споживання -23 0,283 -9,0 -30,51 0,283 -10,83 -31,17 0,283 -11,01 -28,71 0,283 -10,33 

житла 29 0,258 9,0 113,17 0,247 24,31 117,00 0,246 24,58 103,24 0,248 23,43 

інвестиційних товарів 56 0,251 23,1 131,96 0,239 35,78 136,27 0,238 35,99 121,16 0,241 35,21 

експортних споживчих товарів -78 -31450 0,0 -27,87 1,007 -30,49 -17,87 0,609 -18,24 -42,41 -46081 0,00 

експортних товарів проміжного споживання -79 -232726 0,0 -30,48 2,910 -35,11 -25,54 1,000 -28,28 -45,16 -33838 0,00 

дистрибуції та торгівлі споживчим імпортом -7 0,273 -3,5 -21,50 0,275 -11,19 -22,52 0,275 -11,70 -18,75 0,275 -9,80 

дистрибуції та торгівлі імпортом проміжн. спожив. -23 0,286 -10,1 -35,38 0,287 -15,71 -36,23 0,287 -16,06 -33,10 0,287 -14,74 

дистрибуції та торгівлі імпортом житла  -37 0,277 -18,0 -62,86 0,284 -31,35 -64,52 0,285 -32,20 -58,38 0,283 -29,09 

дистрибуції та торгівлі інвестиційним імпортом -2 0,270 -1,0 -28,11 0,276 -10,92 -30,25 0,276 -11,72 -22,60 0,275 -8,87 

дистрибуції споживчих товарів 34 0,278 8,8 34,20 0,278 7,99 33,53 0,278 7,77 36,02 0,278 8,56 

торгівлі споживчими товарами 28 0,279 7,8 29,01 0,277 7,13 28,39 0,276 6,92 30,69 0,277 7,68 

Реальні надходження у бюджет, млрд грн 3818   3919,41   3925,5   3903,95   

Реальні надходження у пенс. і страх. фонди, млрд грн 2312   2104,4   2092,5   2135,45   

Сума надходжень у бюджет і соцстрах, млрд грн 6130   6023,82   6018,1   6039,41   

Джерело: складено автором. 
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Таблиця Б.3 

Оптимізація схильності до нагромадження за критеріями: А) мінімуму терміну окупності інвестицій першого 

типу в інвестиційний товар і Б) максимуму їх ефективності за ВВП у середньому за 15 років за «хорошої» 

економічної ситуації 

Показник 
Мінімальна схильність до 

нагромадження 0.01 
Компромісна схильність 0.2 

Максимальна схильність до 

нагромадження 0.9 

Суми та індекси ВВП по товарах: ВВП OK EF ВВП OK EF ВВП OK EF 

сума реального ВВП за всі  цикли, трлн грн 35,394   35,732   36,069   

сума реального ВВП за 1–5-й цикли, трлн грн 9,079   9,090   9,141   

індекс реального ВВП за всі цикли, % 101 0,297 22,8 104 0,299 23,1 105 0,330 20,8 

Індекс реального ВВП за всі цикли щодо: 

споживчих non-tradable товарів 113 0,292 35,4 113 0,292 35,6 107 0,292 34,8 

споживчих tradable товарів для внутрішн. ринку 120 0,292 22,5 120 0,292 22,6 114 0,292 22,1 

товарів проміжного споживання -55 0,304 -30,6 -56 0,304 -31,4 -57 0,304 -32,5 

житла 70 0,276 13,4 73 0,276 13,7 84 0,275 14,9 

інвестиційних товарів 23 0,052 39,3 61 0,129 32,6 108 0,477 10,9 

експортних споживчих товарів 116 0,352 23,6 116 0,352 23,7 117 0,352 23,8 

експортних товарів проміжного споживання 117 0,354 25,0 118 0,354 25,1 118 0,354 25,2 

дистрибуції та торгівлі споживчим імпортом 50 0,285 15,1 50 0,285 15,2 46 0,285 14,4 

дистрибуції та торгівлі імпортом проміжн. спожив. -55 0,295 -35,0 -57 0,295 -36,2 -58 0,296 -37,7 

дистрибуції та торгівлі імпортом житла  10 0,279 3,4 11 0,279 3,8 18 0,279 5,7 

дистрибуції та торгівлі інвестиційним імпортом 19 0,282 5,6 20 0,282 6,0 31 0,282 8,6 

дистрибуції споживчих товарів 134 0,297 20,3 134 0,297 20,4 127 0,297 20,0 

торгівлі споживчими товарами 125 0,295 19,8 126 0,295 19,9 119 0,295 19,4 

Реальні надходження у бюджет, млрд грн 6206   6279   6348   

Реальні надходження у пенс. і страх. фонди, млрд грн 3474   3477   3466   

Сума надходжень у бюджет і соцстрах, млрд грн 9680   9756   9814   

Джерело: складено автором. 
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Таблиця Б.4 

Оптимізація схильності до нагромадження за критеріями: А) мінімуму терміну окупності інвестицій першого 

типу в інвестиційний товар і Б) максимуму їх ефективності за ВВП у середньому за 15 років за «поганої» 

економічної ситуації 

Показник 
Мінімальна схильність до 

нагромадження 0.01 

Компромісна схильність до 

нагромадження 0.3 

Максимальна схильність до 

нагромадження 0.9 

Суми та індекси ВВП по товарах: ВВП OK EF ВВП OK EF ВВП OK EF 

сума реального ВВП за всі цикли, трлн грн 26,669   27,197 112,356 -53,55 27,507   

сума реального ВВП за 1–5-й цикли, трлн грн 6,423   6,450 20 4 6,505   

індекс реального ВВП за всі цикли, % 100 -62943 0,0 104 -656231 0,0 104 -760099 0,0 

Індекс реального ВВП за всі цикли щодо: 

споживчих non-tradable товарів 
561 0,282 97 559 0,282 98 541 0,282 97 

споживчих tradable товарів для внутрішн. ринку 569 0,281 64 568 0,281 64 549 0,281 63 

товарів проміжного споживання 91 0,293 26 90 0,293 26 88 0,293 25 

житла 283 0,265 43 291 0,265 44 318 0,265 45 

інвестиційних товарів 344 0,079 204 412 0,168 95 502 0,458 33 

експортних споживчих товарів -594 -4252 0 -595 -4252 0 -595 -4252 0 

експортних товарів проміжного споживання -575 -36896 0 -576 -36896 0 -576 -36896 0 

дистрибуції та торгівлі споживчим імпортом 342 0,274 65 340 0,274 66 329 0,274 65 

дистрибуції та торгівлі імпортом проміжн. спожив. 81 0,282 27 79 0,282 26 77 0,282 26 

дистрибуції та торгівлі імпортом житла  143 0,270 40 148 0,270 41 164 0,270 43 

дистрибуції та торгівлі інвестиційним імпортом 237 0,272 50 244 0,272 50 272 0,271 53 

дистрибуції споживчих товарів 597 0,285 56 595 0,285 57 576 0,285 56 

торгівлі споживчими товарами 570 0,284 56 569 0,284 56 551 0,284 56 

Реальні надходження у бюджет, млрд грн 10649   10776   10846   

Реальні надходження у пенс. і страх. фонди, млрд грн 6778   6784   6760   

Сума надходжень у бюджет і соцстрах, млрд грн 17427   17560   17605   

Джерело: складено автором. 
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Таблиця Б.5 

Оптимізація схильності до нагромадження за критеріями: А) мінімуму терміну окупності інвестицій першого 

типу в товар кінцевого споживання, який продано на внутрішньому ринку (tradable), і Б) максимуму їх 

ефективності за ВВП у середньому за 15 років у «хорошій» економічній ситуації 

Показник 
Мінімальна схильність до 

нагромадження 0.01 

Оптимальна схильність за 

критеріями А і Б 0.2 

Максимальна схильність до 

нагромадження 0.9 

Суми та індекси ВВП по товарах: ВВП OK EF ВВП OK EF ВВП OK EF 

сума реального ВВП за всі цикли, трлн грн 35,560   35,740   36,030   

сума реального ВВП за 1–5-й цикли, трлн грн 9,080   9,093   9,135   

індекс реального ВВП за всі цикли, % 103 0,298 23,1 104 0,296 23,2 105 0,335 20,6 

Індекс реального ВВП за всі цикли щодо: 

споживчих non-tradable товарів 
113 0,292 35,6 117 0,292 36,1 104 0,292 34,4 

споживчих tradable товарів для внутрішн. ринку 121 0,292 22,6 103 0,216 28,4 122 0,424 15,5 

товарів проміжного споживання -56 0,304 -31,0 -54 0,304 -29,3 -58 0,304 -33,8 

житла 71 0,276 13,5 73 0,275 13,7 85 0,275 15,1 

інвестиційних товарів 45 0,085 41,0 81 0,275 17,1 99 0,274 19,3 

експортних споживчих товарів 116 0,352 23,6 116 0,352 23,6 117 0,352 23,8 

експортних товарів проміжного споживання 118 0,354 25,0 118 0,354 25,0 119 0,354 25,2 

дистрибуції та торгівлі споживчим імпортом 50 0,285 15,2 52 0,285 15,7 44 0,285 13,9 

дистрибуції та торгівлі імпортом проміжн. спожив. -56 0,295 -35,7 -56 0,295 -35,6 -58 0,296 -38,0 

дистрибуції та торгівлі імпортом житла  11 0,279 3,6 11 0,279 3,8 19 0,279 6,0 

дистрибуції та торгівлі інвестиційним імпортом 19 0,282 5,7 21 0,282 6,2 32 0,281 8,9 

дистрибуції споживчих товарів 134 0,297 20,4 137 0,297 20,7 124 0,297 19,7 

торгівлі споживчими товарами 126 0,295 19,9 129 0,295 20,2 117 0,295 19,2 

Реальні надходження у бюджет, млрд грн 6242   6211   6387   

Реальні надходження у пенс. і страх. фонди, млрд грн 3476   3488   3457   

Сума надходжень у бюджет і соцстрах, млрд грн 9718   9700   9844   

Джерело: складено автором. 
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Таблиця Б.6 

Оптимізація схильності до нагромадження за критеріями А) мінімуму терміну окупності інвестицій першого типу 

в товар кінцевого споживання, який продано на внутрішньому ринку (tradable), і Б) максимуму їх ефективності 

за ВВП в середньому за 15 років в «поганій» економічній ситуації 

Показник 
Мінімальна схильність до 

нагромадження 0.01 

Компромісна схильність до 

нагромадження 0.3 

Максимальна схильність до 

нагромадження 0.9 

Суми та індекси ВВП по товарах: ВВП OK EF ВВП OK EF ВВП OK EF 

сума реального ВВП за всі цикли, трлн грн 26,619   27,206   27,422   

сума реального ВВП за 1–5-й цикли, трлн грн 6,421   6,449   6,500   

індекс реального ВВП за всі цикли, % 98 -617550 0,0 104 -646923 0,0 104 -779777 0,0 

Індекс реального ВВП за всі цикли щодо: 

споживчих non-tradable товарів 
575 0,282 97 565 0,282 98 532 0,282 97 

споживчих tradable товарів для внутрішн. ринку 487 0,193 91 546 0,227 79 567 0,409 43 

товарів проміжного споживання 101 0,293 28 93 0,293 26 85 0,293 25 

житла 281 0,265 43 289 0,265 44 324 0,265 46 

інвестиційних товарів 428 0,263 58 432 0,263 59 488 0,263 61 

експортних споживчих товарів -591 -4252 0 -594 -4252 0 -596 -4252 0 

експортних товарів проміжного споживання -573 -36896 0 -575 -36896 0 -577 -36896 0 

дистрибуції та торгівлі споживчим імпортом 350 0,274 66 344 0,274 66 324 0,274 65 

дистрибуції та торгівлі імпортом проміжн. спожив. 83 0,281 27 80 0,282 26 77 0,282 26 

дистрибуції та торгівлі імпортом житла  142 0,270 40 146 0,270 41 167 0,270 44 

дистрибуції та торгівлі інвестиційним імпортом 240 0,272 50 243 0,272 50 277 0,271 53 

дистрибуції споживчих товарів 611 0,285 57 601 0,285 57 568 0,285 56 

торгівлі споживчими товарами 584 0,284 57 574 0,284 56 543 0,284 56 

Реальні надходження у бюджет, млрд грн 10380   10690   10923   

Реальні надходження у пенс. і страх. фонди, млрд грн 6811   6797   6741   

Сума надходжень у бюджет і соцстрах, млрд грн 17192   17487   17665   

Джерело: складено автором. 



500 

 

Додаток В 

 до розділу 11 

 

Таблиця В1 

Стилізовані факти теорії економічного зростання 

Автори Праці Результати 

Ніколас 

Калдор 

Kaldor N. Capital Accumulation 

and Economic Growth / F. Luts, 

D. Hague (eds.). The Theory of 

Economic Growth. NY: 

St.Martin's Press, 1961. 

P. 177‒222. 

Сформульовано основні висновки за 

результатами емпіричних досліджень, які 

вкладаються в рамки неокласичної теорії 

зростання: 

1.  Випуск на душу населення з часом 

зростає, і темп його зростання не має 

тенденції до зменшення. 

2.  Фізичний капітал на одного працівника 

(капіталоємність) зростає з часом. 

3.  Реальна норма прибутковості капіталу 

(реальна процентна ставка) майже 

стабільна. 

4.  Відношення фізичного капіталу до 

випуску ‒  майже константа. 

5.  Частки праці і фізичного капіталу в 

національному доході майже константа. 

6.  Темпи зростання випуску на працівника 

істотно відрізняються в різних країнах. 

Саймон 

Кузнець 

Kuznets S. Modern Economic 

Growth: Findings and 

Reflections. American Economic 

Review. 1973. Vol. 63, No 3. Р. 

247‒258. 

Kuznets S. Modern Economic 

Growth and Less Developed 

Countries. Conference on 

Experiences and Lessons of 

Economic Development in 

Taiwan. 1981. 

•  Стрімка структурна трансформація: 

падіння ролі сільського господарства на 

користь промисловості, а потім і 

скорочення ролі промисловості на користь 

сектора послуг. 

•  Урбанізація. 

•  Зниження ролі роботи на дому. 

•  Підвищення значення формального 

навчання. 

•  Розширення міжнародної торгівлі. 

•  Падіння значущості володіння 

природними ресурсами. 

•  Посилення ролі держави, що захищає 

права власності і надає інфраструктуру. 

Роберт 

Барро 

Barro R. Economic Growth in a 

Gross Section of Countries. 

Quarterly Journal of Economics. 

1991. Vol.106. Nо. 2.  

P. 407‒443. 

Barro R., Sala-i-Martin X. 

Economic Growth. NY: McGraw-

Hill, 1995. Ch. 10‒12. 

Barro R., Sala-i-Martin X. 

Висунуто гіпотезу умовної (або відносної) 

конвергенції, що стала результатом 

пошуку відповіді на одне із центральних 

питань теорії економічного зростання – 

про зближення рівнів розвитку країн у 

тривалому періоді. 
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Автори Праці Результати 

Convergence. Journal of Political 

Economy. 1992. Vol.100. Nо. 2. 

P. 223‒251. 

Пол  

Ромер 

Romer P. Capital Accumulation 

in the Theory of Long -Run 

Growth. Modern Business Cycle 

Theory / J. Barro (ed.). 

Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1989. 

Висунуто нові положення, що 

доповнюють список «стилізованих фактів» 

Н. Калдора: 

1.  Середні темпи зростання не залежать 

від доходу на душу населення. 

2.  Зростання міжнародної торгівлі 

позитивно корелює з рівнем доходу на 

душу населення. 

3.  Зростання населення негативно 

корелює з рівнем доходу на душу 

населення. 

4.  Кваліфіковані та некваліфіковані 

працівники мають тенденцію до міграції в 

більш багаті країни. 

5.  Зростання капіталу недостатньо для 

пояснення зростання виробництва. 

Дюрлаф  

та 

Ках 

Durlauf S., Quah D. The New 

Empirics of Economic Growth: 

NBER Working Paper. 1998 Nо. 

6422. 

Постановка центрального для сучасної 

теорії питання, що випливає з емпіричних 

досліджень, які свідчать про розрив між 

багатими і бідними країнами (при тому, 

що всередині груп багатих і бідних країн 

рівні розвитку вирівнюються) ‒  чому одні 

країни ростуть швидше за інших? 

Вільям 

Істерлі 

та 

Росс 

Левін 

Easterly W., Levine R. It's Not 

Factor Accumulation: Stylized 

Facts and Growth Models. 

World Bank Working Papers. 

2000. Nov. 

До «стилізованих фактів» висунуто такі 

положення. 

1.  Накопичення факторів не має 

вирішального значення для більшої 

частини перехресних відмінностей в 

рівнях економічного зростання. Дещо ще 

‒  а саме, загальна продуктивність 

факторів, ‒  має вирішальне значення для 

пояснень відмінностей у зростанні. 

2.  Дивергенція, а не конвергенція є 

реальністю на тривалих періодах часу: 

існують величезні та зростаючі 

відмінності в рівнях ВВП на душу 

населення між країнами. 

3.  Зростання не обов'язково стійке в часі, 

існують дуже різні типи поведінки 

економічного зростання в різних країнах і 

в різні періоди часу. Але нагромадження 

капіталу ‒  стійке і досить постійне. 

4.  Усі фактори виробництва зростають 

одночасно, припускаючи взаємовплив і 

екстерналії. 
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Автори Праці Результати 

5.  Національна політика впливає на 

довгострокове економічне зростання. 

Чарльз 

Джонс 

 та Пол 

Ромер 

Charles J.I., Romer P.M. The 

New Kaldor Facts: Ideas, 

Institutions, Population, and 

Human Capital. ‒  2009. 

Нові стилізовані факти: 

1)  збільшення обсягу ринку: урбанізація 

та  зростаючі  потоки товарів, ідей, 

фінансів, людей унаслідок глобалізації 

збільшують масштаб ринку для всіх 

працівників і споживачів; 

2)  прискорення економічного зростання: 

упродовж тисячі років зростання 

чисельності населення  ВВП на душу 

населення прискорився, піднявшись 

практично з нуля до порівняно швидких 

темпів у минулому столітті; 

3)  відмінності в сучасних темпах 

зростання: різниця в темпах зростання 

ВВП на душу населення збільшується із 

віддаленням від передового 

технологічного кордону; 

4)  великі доходи і відмінності СФП: 

відмінності щодо початкового рівня 

розвитку пояснюють менше половини 

істотних відмінностей між країнами по 

ВВП на душу населення; 

5)  збільшення людського капіталу на 

одного працівника: людський капітал на 

одного працівника зростає різко в усьому 

світі; 

6)  довгострокова стабільність відносної 

заробітної плати: збільшення  людського 
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Автори Праці Результати 

капіталу некваліфікованої робочої сили не 

супроводжувалося стійким зниженням 

його відносної ціни. 

Джерело: складено на основі робіт639 Г. Мишуліна, А. Стягуна, В. Курзеньова, 

В. Матвеєнка. 
 

Таблиця В2 

Емпіричні результати оцінки впливу фінансових детермінант на 

економічне зростання 

Змінна Роботи 

Фінансова 

діяльність 

фондові ринки 

Levine and Zervos (1998) (+, *)  

Beckaert, et al. (2001) (+, *)  

Beck and Levine (2004) (+, *) 

банки Beck and Levine (2004) (+, *) 

доларизація Edwards and Magendzo (2003) (+, _) 

потужність фінансової 

діяльності 

Berthelemy and Varoudakis (1995) (+, *) 

Odedokun (1996) (+, *) 

Ram (1999) (+, _) 

Rousseau and Sylla (2001) (+, *) 

Deidda and Fattouh (2002) (+, _) 

Demetriades and Law (2004) (+, *) 

конкуренція * розвиток Claessens and Laeven (2003) (+, *) 

стримування 
Roubini and Sala-i-Martin (1992) (-, *)  

Easterly (1993) (-, *) 

складність ведення 

фінансової діяльності 

King and Levine (1993) (+, *) 

Levine and Zervos (1993) (+,оцінка стійка) 

Easterly and Levine (1997a) (+, *) 

Sala-i-Martin (1997a, b) (?, _) 

кредити 

темпи 

зростання 

ставки по 

кредиту 

Levine and Renelt (1992) (+, оцінка нестійка ) 

De Gregorio and Guidotti (1995) (+, *) 

волатильність Levine and Renelt (1992) (+, оцінка нестійка) 

Прямі іноземні інвестиції Blonigen and Wang (2004) (+, _) 

Держава 

зростання споживання Kormendi and Meguire (1985) (+, _) 

рівень споживання 

Barro (1991) (-, *) 

Sachs and Warner (1995) (-, *) 

Barro (1996) (-, *) 

Caselli, et al. (1996) (+, *) 

Barro (1997) (-, *) 

Acemoglu, et al. (2002) (-, _) 

                                                      
639 Мишулин Г.М., Стягун А.В. Экономический рост: факторы, источники, механизмы. Монография. М.: 

ЗАО «Издательство современная экономика и право». Краснодар: Изд. ФГБОУ ВПО «КубГТУ», 2012. 212 

с.;  Курзенев В., Матвеенко В. Экономический рост. СПб.: Питер. 2018. 608 с. 
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Змінна Роботи 

дефіцит 

Levine and Renelt (1992) (-, оцінка нестійка) 

Fischer (1993) (-, *) 

Nelson and Singh (1994) (+, _) 

Easterly and Levine (1997a) (-, *) 

Bloom and Sachs (1998) (+, *) 

інвестиції 

Barro (1991) (+, _)  

Sala-i-Martin (1997a, b)  (?, _)  

Kelly (1997) (+, *) 

різні витрати Levine and Renelt (1992) (-, оцінка нестійка) 

витрати на армію 
Aizenman and Glick (2003) (-, *) 

Guaresma and Reitschuler (2003) (-, *) 

витрати на армію при 

наявності загрози 
Aizenman and Glick (2003) (+, *) 

різні податки Levine and Renelt (1992) (?, оцінка нестійка) 

Темпи 

зростання 

країн великої сімки Alesina, Ozler, Roubini, and Swagel (1996) (+, *) 

у попередній період 
Easterly, et al. (1993) (+, _) 

Alesina, et al. (1996) (+, * / _) 

Нерівність 

демократичні країни Persson and Tabellini (1994) (-, *) 

недемократичні країни Persson and Tabellini (1994) (+, _) 

загальний рівень 

нерівності 

Alesina and Rodrik (1994) (-, *)  

Forbes (2000) (+, ) 

Knowles(2001) (-, *) 

Інфляція 

зростання темпів Kormendi and Meguire (1985) (-, *) 

Рівень 

Levine and Renelt (1992) (-, оцінка нестійка) 

Levine and Zervos (1993) (?, оцінка нестійка) 

Barro (1997) (-, *) (у діапазоні вище 15%)  

Bruno and Easterly(1998) (-, *)  

Motley (1998) (-, *) 

Li and Zou (2002) (-, *) 

волатильність рівня 

інфляції 

Levine and Renelt (1992) (-, оцінка нестійка) 

Fischer (1993) (-, *) 

Barro (1997) (+, _) 

Sala-i-Martin (1997a, b) (?, _) 

Початковий дохід 

Kormendi and Meguire (1985) (-, *) 

Barro (1991) (-, *) 

Sachs and Warner (1995) (-, *) 

Harrison (1996) (?, _) 

Barro (1997) (-, *) 

Easterly and Levine (1997a) 

Інвестиційні співвідношення 

(ефективність інвестицій) 

Barro (1991) (+, *)  

Barro and Lee(1994) (+, *)  

Sachs and Warner(1995) (+, *)  

Barro (1996) (+, _) 

Caselli, et al. (1996) (+, *)  

Barro(1997) (+, _) 

Тип 

інвестицій 

в обладнання або 

основний капітал 

De Long and Summers (1993) (+, *) 

Blomstrom, et al. (1996) (-, _)  

Sala-i-Martin (1997a, b) (+, *) 

інвестиції не в основний 

капітал 
De Long and Summers (1991) (+, *) 



505 

Змінна Роботи 

Випадкові 

фактори 

даммі-змінна 

зовнішнього боргу 
Easterly, et al. (1993) (-, _) 

зовнішні трансферти Easterly, et al. (1993) (змішане, _) 

поліпшення умов торгівлі 

Easterly, et al. (1993) (+, *)  

Fischer(1993) (+, *)  

Barro (1996) (+, *) 

Caselli, et al. (1996) (+, *)  

Barro(1997) (+, *)  

Blattman, et al.(2003) (+, *) 

Зростання грошової маси Kormendi and Meguire (1985) (+, _) 

Показники освіти, початкових 

доходів, ефективності інвестицій і 

зростання населення сусідніх країн 

Ciccone (1996) (*) 

Спотворен

ня ціни 

ціна споживання 
Easterly (1993) (+, _)  

Harrison(1996) (-, *) 

інвестиційна ціна 
Barro (1991) (-, *)  

Easterly (1993) (-, *) 

Рівні цін 

ціна споживання Easterly (1993) (+, _) 

інвестиційна ціна 
Easterly (1993) (-, *)  

Sachs and Warner (1995) (-, *) 

Реальний 

обмінний 

курс 

премія чорного ринку 

Levine and Renelt (1992) (-,оцінка нестійка) 

Barro and Lee (1994) (-, *) 

Barro (1996) (-, *) 

Harrison (1996) (-, *) 

Easterly and Levine (1997a) (-, *) 

Sala-i-Martin (1997a, b) (-, *) 

спотворення 

Dollar (1992) (-, *)  

Easterly (1993) (-, _)  

Harrison (1996) (-, _)  

Sala-i-Martin (1997a, b) (-, *)  

Acemoglu, et al. (2002) (-, _) 

волатильність Dollar (1992) (-, *) 

Волатиль

ність 

шоків 

шоки зростання 
Kormendi and Meguire (1985) (-, *) 

Ramey and Ramey (1995) (-, *) 

грошові шоки Kormendi and Meguire (1985) (-, *) 

Війна 

втрати на душу населення Easterly, et al. (1993) (-, _) 

даммі 

Barro and Lee (1994) (-, _) 

Easterly and Levine (1997a) (?, _) 

Sala-i-Martin (1997a, b) (-, *) 

тривалість Barro and Lee (1994) (+, _) 

 

Умовні позначення: «+/-» визначає знак впливу; «?» відповідає роботам, в яких знак 

впливу не було вказано; «*» визначає значущий вплив, «_» ‒  незначний вплив. 

Джерело: наведено за роботою Є. Пономарьової640 на основі досліджень С. Дюрлофа, П. 

Джонсона, Д. Темпла. 

                                                      
640 Факторы экономического роста: научно-технический прогресс. Москва: Издательский дом «Дело» 

РАНХИтГС, 2012. 186 с.; Durlauf S.N., Johnson P.A., Temple R.W. Growth Econometrics. Working papers. 

2004.; Durlauf S.N., Johnson P.A., Temple Jonathan R.W. The Econometrics of Convergence. Palgrave Handbook 

of Econometrics. 2009. P. 1087‒1118. 
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Додатки Г 

 до розділу 13 

Додаток Г 13.1 

Стійкість економічного зростання 

Технічний прогрес і швидкий розвиток засобів комунікації зумовлює 

інтеграцію регіональних економік у світову економічну систему, всі 

елементи якої стають взаємозалежними, що посилює вразливість окремих 

економік до різного роду збурень – політичного, економічного, соціального і 

природного характеру. Так, результатом світової фінансово-економічної 

кризи 2008–2009 рр. стало поголовне, за незначними винятками, падіння 

ВВП у країнах Європи й Америки, тоді як за попередніх криз падіння ВВП 

спостерігалося в одній або декількох країнах. 

Для регіональних економік, а особливо для України, ВВП якої впало 

найнижче (-35,43%), постало питання: як захиститися від руйнівної дії світових 

економічних криз? За результатами аналізу реакції урядів країн та інституцій на 

зазначену економічну кризу можна виокремити два головні напрями: 

посилення «економічного націоналізму» та ендогенізацію економіки. 

Перший характеризується протекціонізмом, який може дати лише 

короткостроковий позитивний ефект, оскільки в довгостроковій перспективі 

всілякі обмеження знижують рівень конкурентності в економіці, а отже – і 

ефективність економічних процесів. Прикладом протекціонізму в Україні є 

прийняте РНБОУ антикризове рішення641: запропонувати уряду (окрім всього 

іншого) тимчасово запровадити додаткові обмеження на імпорт. Головна ж 

мета ендогенізації економіки – зменшити зовнішній вплив на темпи її зростання. 

Щоб з’ясувати вплив заходів, спрямованих на стабілізацію економіки, 

розглянемо модель, яка відображає зв’язок між глибиною економічної кризи, 

що вимірюється відсотком падіння ВВП, і головними визначальними 

чинниками. Припустимо, що глибина кризи по окремій країні визначається: її 

конкурентоспроможністю; зовнішньоекономічними зв’язками (обсяги 

імпорту та експорту) і самодостатністю, що характеризується величиною 

                                                      
641 В.М.Геєць, М.І.Скрипниченко. Від екзогенно залежної до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку 

економіки. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН України 

В.М.Гейця. Київ: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. С. 95–107. С. 96. 
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економіки (мала економіка зазнає більшого зовнішнього впливу, оскільки 

має менше можливостей забезпечити себе всіма необхідними товарами 

власного виробництва). Для зручності та кращої порівнюваності незалежні 

змінні моделі представимо відносними величинами: частки у ВВП експорту, 

імпорту; частки ВВП країн по відношенню до найбільшого ВВП у 

статистичній вибірці (за паритетом купівельної спроможності); коефіцієнти 

конкурентоспроможності (індекс КС), наведені у звіті Світового 

економічного форуму642. 

Статистична вибірка сформована на основі країн євроатлантичного регіону, 

оскільки криза 2008–2009 рр. більшою мірою зачепила саме цей район. Тож 

будемо мати такі вхідні дані (табл. Г 13.1.1): 

Таблиця Г 13.1.1   

Вхідні дані для розрахунку моделей* 

№ Країна 

Індекс КС1) 

2008–2009 

Експ./ВВП 

2007 

Імп./ВВП 

2007 

Обор./ВВП 

2007 

Велич. екон. 

2008 

Темп  ВВП 

2009/2008 

  X1 X2 X3 X4 X5 Y 

1 Франція 5.31 0.2041 0.2214 0.4255 0.1575 0.9194 

2 Німеччина 5.58 0.4304 0.3639 0.7943 0.2226 0.9089 

3 Австрія 5.32 0.4729 0.5319 1.0047 0.0241 0.9099 

4 Бельгія 5.27 0.7657 0.7522 1.5179 0.0289 0.9297 

5 Англія 5.54 0.2497 0.2746 0.5242 0.1538 0.8200 

6 Швеція 5.74 0.4815 0.4172 0.8987 0.0262 0.8360 

7 Чехія 4.74 0.6664 0.6450 1.3114 0.0197 0.8740 

8 Румунія 4.02 0.2514 0.3959 0.6473 0.0245 0.8012 

9 Угорщина 4.52 0.7663 0.7614 1.5277 0.0155 0.8263 

10 США 5.61 0.1142 0.1629 0.2771 1.0000 0.9796 

11 Канада 5.37 0.3424 0.3215 0.6639 0.0901 0.8851 

12 Україна  3.89 0.4129 0.4676 0.8805 0.0275 0.6457 

Відносні величини таблиці розраховані за даними Knoema. URL: https://knoema.ru/atlas  

Джерело: розрахунки автора. 

Найкращі статистичні характеристики отримані для регресійного 

рівняння (13.1) з коефіцієнтом детермінації 0.99642 і стандартною похибкою 

Y 0.05977: 

Y = 0.14667*X1 + 0.25093*X2 + 0.10156*X5 ,                           (13.1) 

                                                      
642 Іллюша С.Н. Моделювання технологічного наближення України до розвинених країн. Економіка і 

прогнозування. № 3. 2015. С. 104–121. 
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де:  Y – темп ВВП;  X1 – індекс конкурентоспроможності; X2 – частка імпорту 

у ВВП;  X5 – відносна величина економіки.  

Щоб продемонструвати відносну важливість змінних моделі, 

розрахуємо падіння ВВП за умови 10% збільшення цих змінних і з’ясуємо їх 

внесок у здійснення зміни. За цих умов глибина кризи зменшується на 7,1%. 

Внесок конкурентоспроможності в досягнення цього ефекту становить 

85,7%; на збільшення відносної величини імпорту припадає 13,9% і тільки 

0,4% – на збільшення величини економіки, що свідчить про незначний вплив 

цього фактора. Наведені статистичні характеристики підтверджені 

аналогічним розрахунком стосовно світової економічної кризи 2015 р. 

Подібні результати демонструє і модель, в якій імпорт замінено на 

експорт. Але у випадку наявності в рівнянні регресії обох змінних однозначна 

перевага на боці імпорту. На перший погляд, зменшення імпорту мало би 

сприятливо впливати на перебіг кризових явищ і відповідний коефіцієнт 

регресії мав би бути від’ємним (чим більший імпорт, тим менший темп ВВП). 

Позитивне ж значення коефіцієнта регресії при змінній імпорту є, очевидно, 

відображенням того факту, що адміністративне скорочення імпорту запускає 

ланцюгову реакцію взаємних санкцій, які ініціюють початок торгових воєн, 

що в кінцевому рахунку значно поглиблює кризові явища. 

Отримані результати показують, що антикризова стратегія, пов’язана 

з обмеженням імпорту, є помилковою, оскільки погіршує антикризову 

стійкість економіки. Обмежувати імпорт має сенс лише по окремих позиціях, 

де є порушення загальноприйнятих норм міжнародної торгівлі (наприклад, 

недоброчесна конкуренція). Міф про антикризову ефективність обмеження 

імпорту розповсюджують і відстоюють у владних структурах виключно 

крупні виробники, які хочуть отримати переваги у вигляді преференцій або 

тарифних і квотних бар’єрів на відповідний імпорт. 

У переважній кількості випадків позбавлене сенсу і прийняття програм 

імпортозаміщення, що, не маючи позитивного впливу на перебіг кризових 
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явищ, ефектом протекціонізму нівелюють економічні стимули поліпшення 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників. 

Імпортозаміщення в широкому розумінні є наслідком зростання 

конкурентоспроможності. Тому імпортозаміщення може бути метою 

державних програм лише в окремих випадках, коли це продиктовано 

інтересами військової або економічної безпеки (наприклад, є серйозні 

політичні й економічні ризики розриву стратегічно важливих виробничих 

ланцюгів). 

Головною ж метою антикризових програм може бути лише посилення 

конкурентоспроможності, що побічно спричинює також й імпортозаміщення. 

Але своїм багатократно переважаючим ефектом конкурентоспроможність із 

надлишком компенсує антикризові втрати від зменшення відносного обсягу 

імпорту. 

Додаток Г 13.2 

Ефект пасивної економії інвестицій при 

 інтенсивному зростанні економіки 

 

Дослідження варіантів розвитку економіки України за допомогою 

імітаційної динамічної моделі виявило неординарний ефект, наявність якого 

продемонструємо на умовному прикладі двох варіантів розвитку економіки з 

різними періодами, але з однаковими величинами ВВП у кінці періодів. 

Оскільки нас цікавить сам факт появи ефекту, а не міра його прояву, то 

величини періодів і значення ВВП можуть бути довільними, але 

узгодженими в рамках динамічної моделі. Тож для основного й 

альтернативного варіантів виберемо такі періоди: 2019–2035 та 2019–2030 рр. 

За основним варіантом задаємо певний сталий темп випуску (наприклад, 

1.07 – скажемо, з огляду на «популярність» у прогнозних проєктуваннях; 

сталий темп – постійний темп  після початкового перехідного періоду), а для 

альтернативного підбираємо такий сталий темп випуску, щоб ВВП на 

кінець періоду був таким, як і в основному варіанті (табл. Г 13.2.1): 
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Таблиця Г 13.2.1  

Динаміка макроекономічних показників України за умови 

технологічного наближення до передових країн,  

млн грн, у цінах 2015 р. 

  
Основний варіант 

сталий темп випуску – 1.07 

 

Альтернативний варіант 

сталий темп випуску – 1.10573261 

 
Роки Випуск ВВП 

Обсяг 

інвестицій* Випуск ВВП 
Обсяг 

інвестицій 

2018 4552467 2156827 360600 4552467 2156827 360600 

2019 4738668 2243474 389853 4738668 2243474 389853 

2020 5059269 2394639 436536 5059269 2394639 436536 

2021 5465935 2588192 485876 5517019 2612380 494388 

2022 5918087 2806283 536510 6235371 2956735 584033 

2023 6414880 3050706 592263 7055219 3355230 670817 

2024 6950725 3322108 652626 7979817 3813964 769241 

2025 7518342 3621561 717193 9010023 4340099 879836 

2026 8112823 3952152 785969 10148849 4944000 1003640 

2027 8733522 4318730 859349 11404471 5639516 1142288 

2028 9383341 4725464 937930 12790403 6441265 1297873 

2029 10067067 5172751 1022374 14324209 7360193 1472829 

2030 10790060 5655903 1113361 16026271 8400605 1669881 

2031 11557614 6167025 1211579 ∑2019-2030  10811216 

2032 12374782 6698836 1317735    

2033 13246410 7247613 1432564    

2034 14177250 7813750 1556835    

2035 15172076 8400605 1691361    

  ∑2019-2035  15739915    

* Тут і далі під інвестиціями розуміємо валові інвестиції. 

Джерело: розрахунки автора. 

  

При тому, що в обох випадках досягається однаковий рівень ВВП, 

сума інвестицій для альтернативного проєкту розвитку на 4 929 млрд грн 

менша. Щоб простіше розібратись у походженні різниці, розглянемо 

спрощений варіант, виключивши дію чинників зростання ВВП (варіант 

розвитку за незмінних умов 2015 р.: постійної структури випуску; відсутності 

технологічного прогресу; незмінних параметрів інвестиційного процесу; 

незмінного рівня тінізації економіки).  

Зауважимо, що обсяг випуску за 2018 р. однаковий в обох таблицях 

(у 2019 р. індекс фізичного обсягу випуску за 2018 р. уже відомий), але 

умови функціонування економіки у випадку табл. Г 13.2.2 інші, а тому й 

обсяги ВВП та інвестицій теж інші.  
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Таблиця Г 13.2.2 

Динаміка макроекономічних показників за варіантами розвитку за 

незмінних умов, млн грн, у цінах 2015 р. 

  

Основний варіант 

сталий темп випуску – 1.07 

Альтернативний варіант 

сталий темп випуску – 

1.1005937 

Мультиплі-

катор 

Кейнса 

Роки Випуск ВВП 

Обсяг 

інвести-

цій 

Випуск ВВП 

Обсяг 

інвести-

цій 

ΔВВП / 

Δінвест. 

 1 2 3 4 5 6 (5 – 2) / (6 – 3) 

2018 4552368 2190286 351875 4552368 2190286 351875  

2019 4871034 2343606 396834 5010308 2410615 422478 2.613 

2020 5212006 2507658 424613 5514313 2653108 464977 3.603 

2021 5576847 2683195 454336 6069018 2919993 511750 4.124 

2022 5967226 2871018 486139 6679523 3213726 563229 4.446 

2023 6384932 3071989 520169 7351441 3537007 619886 4.663 

2024 6831877 3287029 556581 8090949 3892808 682243 4.821 

2025 7310109 3517121 595541 8904848 4284399 750872 4.940 

2026 7821816 3763319 637229 9800619 4715383 826406 5.033 

2027 8369343 4026751 681835 10786500 5189721 909537 5.107 

2028 8955197 4308624 729564 11871554 5711774 1001030 5.169 

2029 9582061 4610228 780633 13065757 6286342 1101728 5.220 

2030 10252805 4932944 835277 14380090 6918708 1212555 5.263 

2031 10970502 5278250 893747 15826636 7614687 1334530 5.301 

2032 11738437 5647727 956309 17418695 8380676 1468775 5.333 

2033 12560127 6043068 1023251 19170906 9223719 1616525 5.361 

2034 13439336 6466083 1094878 21099378 10151567 1779137 5.386 

2035 14380090 6918708 1171520 23221843 11172750 1958107 5.408 

  ∑2019-2030 44113768  ∑2019-2030 53923870 9418565  

 ∑2019-2035  12590329     

Джерело: розрахунки автора. 

Як бачимо, і в цьому випадку сума всіх інвестицій (з 2019 р. по 2030 р.) 

для альтернативного варіанта менша (на 3 171 764 млн грн). Походження 

різниці стає зрозумілим, коли згадати, що прирости ВВП в обох варіантах за 

відповідні періоди (2019–2035) однакові, а тоді мусять бути однаковими 

прирости випусків, значить, будуть однаковими й обсяги чистих 

інвестицій. Але реноваційних інвестицій у випадку першого варіанта буде 

витрачено за 17 років (з 2019 р. по 2035 р.), а у випадку альтернативного – 

лише за 12 (з 2019 р. по 2030 р.). Сума реноваційних інвестицій за п’ять 

додаткових років із поправкою на збільшення реноваційних інвестицій 

для альтернативного варіанта в результаті більших обсягів випусків і є 
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зазначеною вище різницею (3 171 764) між сумами інвестицій основного 

й альтернативного варіантів. 

Спробуємо експериментально довести правильність цього твердження. 

Введемо позначення:  

А1 – сума реноваційних інвестицій з 2019 р. по 2030 р. для основного 

варіанта; 

А2 – сума реноваційних інвестицій за п’ять додаткових років (з 2031 р. 

по 2035 р.) для основного варіанта; 

А3 – сума реноваційних інвестицій для альтернативного варіанта з 2019 

р.по 2030 р.: 

А4 – перевищення реноваційних витрат альтернативного варіанту у 

зв’язку з більшими обсягами випуску; 

А5 – сума чистих інвестицій (однакова в обох варіантах). 

Відповідно до позначень виразимо загальний обсяг інвестицій 

основного варіанта  Іо  й альтернативного Іа: 

Іо = А1 + А2 + А5,      Іа = А1 + А4 + А5. 

Звідси різниця між загальними обсягами інвестицій матиме такий вигляд: 

Іо  –  Іа = А2 –  А4 ,                                           (13.2) 

Згідно із (рівн. 13.4, Додатку Г 13.4) виконаємо розрахунки (відповідно 

до прийнятих умов, всі αj однакові, α=0,07428223): 

А1=0,07428223*(4552368+4871034+…+9582061) = 604959; 

А2=0,07428223*(10252805+10970502+  …+13439336) = 4379770 ; 

А3=0,07428223*(4552368+5010308+…+13065757) = 7257165. 

Розрахуємо перевищення реноваційних витрат альтернативного варіанта: 

А4=А3 – А1=7257165 – 604959= 1208006. 

Підставимо розраховані значення в (13.2) і отримаємо: 

Іо  –  Іа =  4379770 – 208006 = 3171764. 

Останнє значення абсолютно точно співпадає із показаною вище різницею 

між сумами інвестицій основного і альтернативного варіантів, що і потрібно 

було довести. 
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Додаток Г 13.3 

Ефект інвестиційного мультиплікатора 

Другий позитивний ефект (а за важливістю – головний), який 

проявляється при прискореному зростанні економіки, є результатом дії 

мультиплікатора Кейнса. Ефект дії інвестиційного мультиплікатора, 

пов’язаний із прискореним розвитком, можна простежити при порівнянні 

результатів розвитку економіки за варіантами, представленими в табл. Г 

13.2.2. Попри те, що у випадку альтернативного варіанта витрачається значно 

менше інвестицій для досягнення цільового рівня ВВП (6 918 708 млн грн), 

сума ВВП за спільний для обох варіантів період (2019–2030 рр.) для 

альтернативного варіанта більша на 9 810 млрд грн (449 млрд дол. США). 

Різницю між обсягами інвестицій за альтернативним та основним 

варіантами по відповідних роках (стовпчик 6 мінус стовпчик 3, табл. Г 13.2.2) 

можна трактувати як «додаткові» інвестиції, що запускають механізм 

мультиплікації. Обсяг додаткових інвестицій у 2019 р. та 2035 р., відповідно, 

становить 25 664 (422 478–396 834, табл. Г 13.2.2) і 786 587 (1 958 107–

1 171 520, табл. Г 13.2.2) млн грн.. Відповідні «додаткові» обсяги ВВП 

становитимуть 67 009 і 4 254 042 млн.. грн. Відтак, додаткові інвестиції 

зросли в 31 раз, а додаткові обсяги ВВП – у 63 рази. Це і є наочний прояв 

чистої дії інвестиційного мультиплікатора Кейнса, оскільки ефект пасивної 

економії інвестицій не діє (порівняння здійснюється за однаковий період), а 

інші фактори зростання відсутні за умовою.  

Враховуючи повну відсутність чинників зростання ВВП, можна зробити 

висновок, що джерелом прискореного зростання ВВП може слугувати лише 

системний ефект синергії (взаємопідсилення галузей). Тобто мультиплікатор 

Кейнса тісно пов’язаний з ефектом синергії галузей в їх зростанні.  

Значення мультиплікатора Кейнса розраховані відповідно до 

класичного визначення:643 

                                 K = ΔY / ΔI ,                                                        (13.3) 

де  ΔY – додатковий дохід (приріст ВВП),     ΔI – додаткові інвестиції. 

                                                      
643 На скільки вистачить українцям валюти під матрацом. URL: https://expres.online/archive/main/ 

2016/01/15/168982-skilky-vystachyt-ukrayincyam-valyuty-pid-matracom 
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Існують і інші визначення інвестиційного мультиплікатора, але їх 

розглядати не будемо, оскільки це виходить за рамки цього дослідження. 

Наведені в табл. Г 13.2.2 дані демонструють, що за збереження темпів 

розвитку значення мультиплікатора зростають у результаті суперпозиції 

впливу зростаючих обсягів інвестицій. Водночас – підтверджують відомий 

факт стосовно зменшення впливу подальших додаткових інвестицій на 

зростання мультиплікатора (рис. Г 13.3.1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Г 13.3.1 Динаміка інвестиційного мультиплікатора при простому 

розширеному виробництві 

Джерело: дані табл. Г 13.2.2. 

У результаті зростання мультиплікатора відбувається за 

асимптотичною динамікою. Необхідна умова дії інвестиційного 

мультиплікатора Кейнса – збереження стану макроекономічної рівноваги 

– забезпечується в цьому випадку балансовою конструкцією самої моделі. 

Додаток Г 13.4 

Короткий опис імітаційної динамічної моделі 

економічного зростання за умови ендогенізації 

Модель складається з п’яти основних блоків: блок прогнозування 

коефіцієнтів прямих витрат міжгалузевого балансу та розрахунку 

макроекономічних показників ІІ і ІІІ квадрантів; блок визначення обсягів 

випуску за видами економічної діяльності по роках розрахункового періоду; 
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інвестиційний блок; блок фінансової взаємодії із зовнішнім світом і блок 

детінізації. Всі розрахунки здійснюються в постійних цінах 2015 р. 

Прогнозування коефіцієнтів прямих витрат відбувається шляхом 

інтерполяції їх значень по Україні та значень по країнах ЄС й інших 

розвинених країнах, які слугують орієнтирами для майбутньої України-2035, 

оскільки в умовах глобалізації відбувається інтернаціоналізація техніко-

технологічного прогресу. Їх значення відбираються в результаті порівняння 

відповідних галузей України та інших країн за критеріями технологічної 

кореляції та сумарних значень проміжних витрат644. 

Розрахунок обсягів випуску відбувається на основі заданих сценарних 

варіантів темпів випуску загалом по економіці та прогнозних варіантів 

галузевої структури випуску, сформованих з урахуванням продуктивності 

галузей стосовно ВВП, а також особливостей та умов функціонування 

національної економіки. Визначення галузевої структури випуску по роках 

відбувається в результаті інтерполяції останніх звітних даних і прогнозних 

значень структури Україна-2035. 

Інвестиційний блок представлений інвестиційними функціями за 

видами діяльності. Як відомо, валові інвестиції за певний рік за способом 

відтворення складаються з двох частин: реноваційні інвестиції (інвестиції 

поновлення) – інвестиції в просте відтворення основних засобів і 

амортизацію нематеріальних активів і чисті інвестиції – сума валових 

інвестицій за вирахуванням реноваційних витрат. 

Обсяг реноваційних інвестицій залежить, природно, від існуючого 

масштабу виробництва, а обсяг чистих інвестицій може характеризуватися за 

незмінних цін приростом випуску. Тож інвестиційні функції матимуть такий 

загальний вигляд: 

  jjjjj XPXPI   ** 1   ,    (j=0, 1, 2,…, n),                       (13.4) 

де jI  – інвестиції в році j;  

1jXP  – обсяги випуску  в попередньому році;  

                                                      
644 Держстат підрахував обсяг іноземних інвестицій в економіку України.  URL: 

https://www.unian.ua/economics/finance/2105459-derjstat-pidrahuvav-obsyag-inozemnih-investitsiy-v-ekonomiku-

ukrajini.html 

https://www.unian.ua/economics/finance/2105459-derjstat-pidrahuvav-obsyag-inozemnih-investitsiy-v-ekonomiku-ukrajini.html
https://www.unian.ua/economics/finance/2105459-derjstat-pidrahuvav-obsyag-inozemnih-investitsiy-v-ekonomiku-ukrajini.html
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jXP  – приріст випуску в році  j;  αj , βj – коефіцієнти регресії. 

Слід зауважити, що до інвестиційних функцій можуть входити і 

прирости випуску за інші попередні роки (залежно від інвестиційного лагу 

виду економічної діяльності), але це не на часі, зважаючи на недостатню 

довжину статистичної бази після вводу нового КВЕД. 

Параметри інвестиційних функцій для початку прогнозного періоду, 

розраховані за даними української статистики (2010–2016 рр.), плавно 

переходять у параметри, характерні для Німеччини. При цьому Німеччина 

вибрана як зразок інноваційно-екологічного розвитку для України-2030 і як 

країна з найбільш повними статистичними даними стосовно інвестицій за 

видами економічної діяльності. 

Блок фінансової взаємодії із зовнішнім світом здійснює розрахунок 

обсягів запозичень, величини державного боргу, його обслуговування  та 

погашення по роках розрахункового періоду (з урахуванням попередніх 

запозичень та Угоди про реструктуризацію державного боргу 2015 року). 

Блок детінізації визначає динаміку тінізації загалом по економіці по 

роках розрахункового періоду, відповідно до існуючого та заданого рівня 

тінізації на перспективний період (для України-2035), а також щодо вибраних 

параметрів, які визначають імовірну динаміку інтерполюючої функції 

(логістична крива). 

В усіх розрахунках за гіпотетичними сценаріями розвиток економіки 

відбувається за таких умов: 

  відрахування у фонд стабілізації та розвитку (умовний фонд, з 

якого здійснюються видатки на інвестиції та виплати по фінансових 

зобов’язаннях) становить 22% ВВП у 2020 р. із поступовим збільшенням до 

26% ВВП у 2035 р.; 

  відсоткова ставка зовнішніх запозичень по роках розрахункового 

періоду – 7,8%; 

   відсоткова ставка по зовнішньому товарному кредиту – 7%; 

  ставка доходності прямих іноземних інвестицій – 15% у 2019 р. 

із поступовим зниженням до 10% у 2030 р.; 
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  як початкову умову приймемо обсяги виплат в порядку 

обслуговування та погашення зовнішнього державного та гарантованого 

державою боргу України за даними Мінфіну станом на вересень 2018 р.; 

  за обсяг тіньової економіки в Україні на кінець прогнозного 

періоду (2030 р.) приймемо середнє значення для країн ОЕСР – 14%; 

  упродовж досліджуваного періоду відсутній дефіцит бюджету 

(як умова доступності зовнішніх запозичень). 

Ця модель адекватно реалізує класичну схему, яка в наукових виданнях 

ілюструє дію мультиплікатора Кейнса при разовій інвестиції в якусь одну 

галузь. Це є наслідком того, що її конструктивними елементами є таблиці 

«витрати-випуск», які визначають дохід інвестованої галузі й доходи 

суміжних галузей та інвестиційні функції, які пов’язують обсяги інвестицій з 

обсягами випусків за видами діяльності. Але класичну схему можна, 

очевидно, поширити на всі галузі, зважаючи на адитивність інвестицій і 

випусків, що є наслідком лінійності використовуваних співвідношень. 

Cлід додати, що в імітаційній моделі опосередковано враховано також 

і тренди, притаманні передовим економікам і представлені в класичних 

моделях економічного зростання. А саме – шляхом використання в моделі 

параметрів, сформованих з урахуванням даних розвинених країн, статистика 

яких формувалася під дією цих трендів. 

У відомих моделях економічного зростання (Солоу, Рамсея, 

Даймонда, Нордхауса, Ромера, Ерроу, Лукаса, Узави, Агійона, Галора, 

Асемоглу та інших) виробнича взаємодія галузей не представлена, тому в 

рамках цих моделей не могла бути досліджена дія інвестиційного 

мультиплікатора в умовах конкретної економіки. Звідси й ексклюзивність 

імітаційної динамічної моделі. 
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