
Інвестиції: практика та досвід № 16/201340

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток національного господарства є процесом ба"

гатофакторним, який потребує системного управління та
коригування відповідно до зовнішніх та внутрішніх умов.
Саме нестабільність та невизначеність розвитку світового
господарства та провідних країн світу потребує зміни мо"
делі економічного розвитку національного господарства
України на основі парадигми постіндустріального суспіль"
ства.

Модель розвитку національного господарства має виг"
ляд конкретної функціональної залежності, яка відповідає
визначеним умовам та враховує конкретні обмеження відпо"
відно до стратегічних цілей розвитку країни та її особливо"
стей. Л. Проданова [1, с. 76], грунтуючись на твердженнях
Л. Дмитриченко про те, що будь"яка моделі є конкретною й
специфічною [2, с. 53—71], зазначає, що модель розвитку
повинна враховувати національні особливості країни і спе"
цифіку конкретно"історичного періоду її розвитку. Вважає"
мо, що оптимальна факторна модель має, якомога ширше,
повніше, враховувати фактори, що впливають та визнача"
ють його розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам формування та удосконалення теоретико"
методологічних положень моделей розвитку національно"
го господарства присвячені праці вітчизняних та зарубі"
жних вчених: А. Гальчинського, В. Гейця, О. Амоші,
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В. Реутова, А. Чухно, А. Філіпенко С. Глаз'єва, А. Гранбер"
га, Д. Белла, Р. Солоу та інших. Разом з цим потребують
конкретизації теоретичні, концептуальні та прикладні поло"
ження факторної моделі розвитку національного господар"
ства України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є уточнення теоретичних положень

факторної моделі розвитку національного господарства,
оцінювання впливу інвестиційного фактора на економічний
розвиток країни та розроблення концептуальних положень
щодо управління розвитком національного господарства
України відповідно до парадигми постіндустріального сус"
пільства.

Методичною основою дослідження виступають методи
аналізу та синтезу, статистичний аналіз й кореляційно"рег"
ресійний аналіз.

Інформаційною базою для проведення дослідження
стала офіційна статистична інформація щодо інвестування
України за період 2001—2011 рр.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У факторних моделях виділяють рушійні сили (від лат.

factor — який виробляє) будь"якого процесу, явища, що
визначають його характер або окремі риси. Економічний
розвиток національного господарства визначають факто"
ри, які класифікуються за ступенем впливу на його динам"
іку (екстенсивні / інтенсивні; ендогенні / екзогенні) й ви"
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мірюються різними показниками
— натуральними й ціннісними.

Цивілізаційний розвиток вно"
сить кардинальні зміни у розумін"
ня рушійних чинників процесу еко"
номічного розвитку національного
господарства. За твердженням Д.
Белла, рушійною силою в доінду"
стріальному суспільстві були ноги,
в індустріальному — руки, а в по"
стіндустріальному — голова [3].
Для доіндустріального та індустр"
іального суспільств традиційними
були три фактори виробництва:
земля (природні ресурси), капітал
й праця, тоді як становлення пост"
індустріального суспільства карди"
нально змінює рушійні сили роз"
витку національного господарства.
Отже, до складу факторів еконо"
мічного розвитку національного господарства індустріаль"
ного суспільства, що здійснюють екстенсивний вплив, прий"
нято відносити: 1) природні ресурси, тобто землю, корисні
копалини, воду і її ресурси, повітря тощо; 2) трудові ресур"
си, тобто чисельність працездатного населення і його квал"
іфікацію; 3) основний капітал, або основні фонди, до яких
відносяться будинки, спорудження, устаткування підпри"
ємств, транспортні засоби й т. ін.

В умовах розвитку постіндустріального суспільства пріо"
ритетності набувають інтенсивні фактори — інформаційні,
інтелектуальні, інноваційні та інвестиційні ресурси (В.Е. Ре"
утов називає їх "і"факторами"), які виступають результатам
науково"технічної діяльності та виражаються кількістю на"
укових та науково"технічних розробок та послуг. А.С.
Філіпенко [4, с. 71] додає до сучасних факторів ще підприє"
мницький хист (менеджмент). Фактори постіндустріально"
го суспільства, як стверджує Н.Л. Савицька [5, с. 21], не вкла"
даються в традиційне розуміння суспільного відтворення як
лінійного процесу виробництва, розподілу, обміну та спо"
живання сукупного продукту на основі поділу праці, ринко"
вого обміну його продуктами та приватної власності на за"
соби виробництва. Для економічного розвитку національ"
ного господарства за умов постіндустріального суспільства
на перші місця виходять якісно нові виробничі ресурси —
інформація і знання.

Факторні моделі поділяються на дві групи: неокейнсі"
анські, до яких належать модель лінійних стадій розвитку
(зростання) У. Ростоу, модель Домара"Харрода та модель
сталого (стійкого) розвитку, та неокласичні моделі, до яких
відносять модель Р. Солоу, модель ендогенного зростан"
ня, теорія інноваційного (технологічного) розвитку та тео"
рія зовнішньої залежності.

Виходячи з того, який фактор є визначальним для еко"
номічного розвитку національного господарства, у фаховій
вітчизняній літературі часто зустрічаються такі моделі, як
"інноваційна модель" (А. Чухно, Л. Федулова), "інвестицій"
на модель" (А. Гальчинський), "інноваційно"інвестиційна
модель" (В. Геєць), "соціально"орієнтована модель" (Н.
Дєєва, М. Долішній, Е. Лібанова). Однак, всі ці моделі за
суттю належать до факторних, оскільки визначають ту чи
іншу рушійну силу — продуктивні ресурси процесу розвит"
ку національного господарства.

Оцінювання факторів економічного розвитку [6] за мо"
деллю економічного зростання Р. Солоу дає підстави ствер"
джувати, що протягом 2000 — 2011 рр. національне гос"
подарство України розвивалось під пріоритетним впливом
екстенсивних факторів, тоді як інтенсивні фактори, визна"
чальний вплив яких характерно для постіндустріального сус"
пільства, залишаються незначними.

Так, в цілому за період дослідження зростання інвес"
тицій в основний капітал на 1 % стимулювало 0,2986% зро"
стання національного господарства, тоді як зростання пря"
мих іноземних інвестицій на 1 % обумовлювало лише 0,03%
зростання національного господарства. Визначити вплив
інвестицій на економічний розвиток національного госпо"
дарства України на окремому відрізку часу за весь період
дослідження (2001—2011 рр.) можливо за допомогою ко"
реляційно"регресійного аналізу:

— у першому періоді, під час якого в країні спостері"
гається економічне піднесення — 2000—2004 рр., інвес"
тиції в основний капітал не носять визначального значен"
ня: зростання інвестицій в основний капітал на 1% стиму"
лював зростання ВВП лише на 0,27%. І це незважаючи на
те, що на початку ХХІ ст. вищим керівництвом України
було прийнято стратегічне рішення щодо переходу краї"
ни на інноваційно"інвестиційну модель економічного роз"
витку. Базовими галузями, які за активної та всебічної
підтримки держави повинні були стати "точками зростан"
ня" країни, були визначені сировинні, які користувались
попитом на зовнішніх ринках, — добувна, металургійна
та хімічна промисловість. Протягом 2000—2003 рр. в га"
лузі залучались прямі іноземні інвестиції, що давало мож"
ливість здійснювати господарську діяльність на діючих,
застарілих та зношених основних засобах, отримувати
прибутки в короткостровий період. Таким чином, за ра"
хунок екстенсивного використання діючих основних
фондів була сформована експортоорієнтована економі"
ка;

— другий період — 2005 р. — середина 2008 р. — пер"
іод посилення політичних впливів на економічний розвиток,
коли спостерігається поступове згортання темпів економіч"
ного зростання національного господарства, що свідчити
про поступовий перехід до наступної стадії економічного
розвитку як "спад". Саме у 2005 р. в Україні спостерігався
економічний спад, головною причиною якого був надмірний
вплив політики на економіку, що виявився через заміну ме"
неджменту, перерозподіл власності, сфер бізнесу, ринків,
податкових преференцій [7, с. 27].

Перехід у 2005 р. до соціально"орієнтованої моделі —
стимулювання внутрішнього споживання та підвищення соці"
альних виплат, призвело вже у 2005 р. до зниження реаль"
них темпів ВВП за період з 2000 р. (до 2,7%) та найбільшо"
го падіння у 2009 р. ("14,8%) [8], що поставило країну на
межу дефолту.

У цей період вплив інвестицій в основний капітал мав
найменше значення за весь період дослідження та не носив
визначального значення: зростання інвестицій в основний
капітал на 1% стимулював зростання ВВП на 0,19%;

Таблиця 1. Особливості інвестування національного господарства
України за регіонально�галузевою структурою у 2001—2011 рр.

Примітка: складено автором за результатами власних досліджень.
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— третій період — середина 2008 р. — 2009 р. — пер"
іод активізації світової фінансової кризи та її негативний
вплив на національне господарство України, що проявилось
у загостренні її структурних диспропорцій та функціонуванні
на межі дефолту. Сучасна світова фінансова криза стала
викликом для економістів багатьох країн світу, в тому числі
й для України [9, с. 50]. З активізацією світової фінансової
кризи 2008 р. економіка Україна обвалилася глибше за всі
економіки країн світу (особливо серед СНД) й опинилася на
межі дефолту. Позитивні тенденції економічного розвитку
України за період 2001—2007 рр. були втрачені, що стало
результатом довгострокової невизначеності в стратегії еко"
номічного розвитку країни та вибору її моделі. Однак, не"
зважаючи на негативні макроекономічні тенденції, інвес"

тицій в основний капітал у цей період значно збільшили (у 3
рази, порівняно з рівнем у попередньому періоді) вплив:
зростання інвестицій в основний капітал на 1% стимулював
0,45% зростання ВВП;

— четвертий період — 2010 р. — дотепер. — посткри"
зове відновлення національного господарства України, яке,
за твердженням Я.А. Жаліло [10], незважаючи на нестійкість
світової економічної динаміки та песимістичні прогнози про"
відних міжнародних фінансових установ, характеризується
позитивною динамікою зростання, що відбувається на тлі
збереження стабільності основних макроекономічних по"
казників, оздоровлення фінансової системи, ефективного
наповнення державного бюджету та хоч і значно по"
вільнішої, проте позитивної динаміки показників якості жит"

Рис. 1. Концепція управління розвитком національного господарства України в умовах
постіндустріального суспільства

Примірка: розроблено автором.
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тя населення. Однак, інвестиції в основний капітал залиша"
ються другорядним фактором розвитку національного гос"
подарства: зростання інвестицій в основний капітал на 1%
стимулював зростання ВВП на 0,04%.

Інвестування національного господарства України ха"
рактеризується регіонально"галузевою асиметрією, неста"
більністю та неоднорідністю (табл. 1). Особливостями інве"
стування національного господарства за галузево"територ"
іальною структурою є такі:

— інвестування регіонів та видів економічної діяльності
відбувається нестабільно [11];

— для більшості регіонів та видів економічної діяльності
України характерне зростання інвестицій в основний капі"
тал з темпами понад 120,0%;

— високі темпи зростання інвестицій не забезпечують
значного накопичення інвестицій в регіонах чи видах еко"
номічної діяльності країни.

Такі результати свідчать про те, що інвестиційна
діяльність залишається другорядною для економічного роз"
витку національного господарства та не відповідає інновац"
ійно"інвестиційному напрямку розвитку.

Для забезпечення економічного розвитку національ"
ного господарства України відповідно до постіндустріаль"
ного суспільства мають набути пріоритетності інтенсивні
фактори — інновації, знання та інвестиції. Держава при уп"
равлінні розвитком національного господарства має зба"
лансовувати: стимулювати і активізувати вплив інтенсивних
факторів та зменшувати (нівелювати) дію екстенсивних
факторів.

Грунтуючись на виявленому зв'язку "інвестування регі"
онів та галузей — економічний розвиток регіонів та галузей
— економічний розвиток національного господарства краї"
ни", темпи зростання інвестицій мають щороку становити
17,4—18,1% для забезпечення економічного зростання Ук"
раїни на рівні 5,2—5,4%.

За умов постіндустріального суспільства підвищення
ефективності управління інвестування національного госпо"
дарства потребує системного підходу та координації діяль"
ності органів законодавчої та виконавчої влади, громадсь"
ких та наукових інституцій, тобто розробки національної
концепції, спрямованої на подолання виявлених проблем,
метою якої є підвищення ефективності інвестиційної діяль"
ності та удосконалення механізму її управління в умовах
постіндустріального суспільства. Ключові елементи цієї кон"
цепції представлено на рис. 1.

Критеріям дотримання концепції управління розвитком
національного господарства на період до 2020—2025 рр.
для забезпечення стабільного розвитку національного гос"
подарства на рівні 5,2—5,4 % мають бути такі:

— рівень інвестицій по відношенню до ВВП: 19—25%
до ВВП;

— рівень прямих іноземних інвестицій по відношенню
до ВВП: 25—30%;

— мультиплікативний ефект інвестицій на розвиток на"
ціонального господарства — 3,3—3,4 % інвестицій стиму"
лює зростання 1 % ВВП;

— темпи зростання інвестицій: інвестицій в основний
капітал — на рівні 17,4—18,1%, прямих іноземних інвес"
тицій — 25—30%.

Стратегічними та системними пріоритетами факторної
моделі розвитку національного господарства України в умо"
вах постіндустріального суспільства мають стати такі:

— раціоналізація використання наявного ресурсного
потенціалу шляхом оптимізації в організаційному (ефективні
управлінські технології) та технологічному вимірах;

— сприяння мобілізації ресурсів розвитку внаслідок
концентрації розпорошених, не задіяних раніше чи задія"
них неефективним чином ресурсів (насамперед фінансових)
та спрямування їх на цілі розвитку;

— отримання додаткового потенціалу зростання за ра"
хунок поліпшення якості зростання: розвитку підприємниць"
кої діяльності, капіталізації раніше не капіталізованих ре"
сурсів, впровадження інноваційних технологій та вироб"
ництв;

— формування та реалізація державної політики фінан"
сового сприяння випереджаючому розвитку науково містких
галузей та науково"технологічному оновленню виробницт"
ва [12, с. 8];

— покращення інвестиційного клімату як в країні в
цілому, так і в кожному регіоні, шляхом удосконалення за"
гального (податкового, земельного, корпоративного, мит"
ного) та спеціального інвестиційного законодавства, підви"
щення рівня захисту інтересів приватних інвесторів, поси"
лення заходів боротьби з корупцією в сфері інвестиційної
діяльності.

ВИСНОВКИ
Для забезпечення економічного розвитку України на

рівні провідних країн світу пріоритетним фактором мають
бути інвестиції, що характеризуються інтенсивним впливом.
Для цього має бути впроваджена національна концепція,
спрямована на підвищення ефективності інвестиційної діяль"
ності та удосконалення механізму її управління в умовах по"
стіндустріального суспільства.
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