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ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇСЕКТОРНОЇ
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Становлення постіндустріального суспільства вносить корективи в моделі
розвитку національних господарств провідних країн світової економіки шляхом
структурно-технологічної трансформації економічної системи з максимально
ефективним, результативним та оптимальним використанням всіх факторів
виробництва. У моделях розвитку національних господарств у таких умовах
відбуваються істотні зміни: спостерігається трансформація ролі та місця держави в
управлінні розвитком, перехід від середньотехнологічних до високотехнологічних
виробництв. Ключовим чинником стабільного розвитку національного господарства
країни в умовах постіндустріального суспільства, як показує досвід провідних країн
світу, є капіталовкладення, які формують основи стійкого довгострокового зростання
країни, визначають можливості проведення структурно-технологічної трансформації та
оновлення виробничих потужностей. Такі тенденції є логічно зумовленими, оскільки у
сучасних умовах постіндустріального суспільства траєкторія розвитку національних
господарств країн світової економіки визначається упровадженням певної моделі
розвитку, яка забезпечує збалансоване, стійке економічне зростання й структурно-
технологічні зрушення, зростання наявних ресурсів у всіх складових економічної
системи країни, підвищення конкурентоспроможності країни, рівня і якості життя
населення.

Секторна та факторна моделі розвитку серед різноманіття класичних та новітніх
моделей розвитку національного господарства відображають процес закономірних,
радикальних, прогресивних структурно-технологічних змін у національному
господарстві країни, що забезпечить перехід на якісно новий рівень розвитку
суспільства. Секторна модель розвитку національного господарства країни як
емпіричну модель, дає змогу дослідити структурні зміни у національному господарстві
відповідно до суспільних потреб та технологічного підходу, що ґрунтується на
провідній ролі продуктивних сил у розвитку суспільства, встановити зв’язки між
структурними елементами та здійснити прогнозування на майбутні періоди. При цьому,
інструментарієм у процесі трансформації секторної моделі розвитку національного
господарства в умовах постіндустріального суспільства виступає факторна модель.

Факторна модель дає змогу визначити вплив факторів виробництва на рівень
розвитку господарства країни відповідно до типу суспільства, встановити визначальні
чинники та на підставі цього здійснити прогнозування на перспективу. Серед
визначальних та стимулюючих чинників в умовах постіндустріального суспільства
сучасні неокласичні та неокейнсіанські факторні моделі розвитку національного
господарства, враховуючи екзогенні та ендогенні умови, виділяють не лише людський
капітал та технологічний фактор, а й інвестиції.

Для встановлення значення факторів виробництва на розвиток національного
господарства України за період 2000 – 2012 рр. було використано модель економічного
зростання Р. Солоу,також окремо визначений вплив інвестицій в основний капітал (Іок)
та прямих іноземних інвестицій на розвиток національного господарства України.
Результати моделювання дають підстави стверджувати, що зростання на 1 грн
реального валового нагромадження основного капіталу за незмінного реального рівня
оплати праці найманих працівників та витрат на проведення наукових та науково-
технічних робіт (ННТР) призводить до зростання ВВП на 0,047 грн. Водночас
зростання на 1 грн реального рівня оплати праці найманих працівників за незмінного
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реального валового нагромадження основного капіталу та витрат на проведення ННТР
стимулює зростання ВВП на 2,023 грн. Зростання на 1 грн витрат на проведення ННТР
за незмінного реального рівня оплати праці найманих працівників та реального
валового нагромадження основного капіталу призводить до зниження ВВП на 4,895
грн. Отже, інвестиційна діяльність залишається другорядною для економічного
розвитку національного господарства.

Результати проведених досліджень дали змогу визначити тенденції інвестування
національного господарства України за регіонально-галузевою структурою:

– інвестиції в основний капітал за областями та видами економічної діяльності
України у 2001 – 2012 рр. збільшились у 9,02 рази: максимальне зростання Іок
відбулось у Київській області (у 15,39 разів) та у державному управлінні (у 38,73 рази),
будівництві (у 33,65 разів) та торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку (у 19,34 разів), мінімальне – у Сумській області (у 2,93
рази) та у рибальстві та рибництві (у 1,85 рази);

– діапазон зміни темпів зростання інвестицій в основний капітал був значним як
за областями: від 48,6 % у 2009 р. (Луганська область) до 249,0 % у 2004 р. (Черкаська
область), так й за видами економічної діяльності: від 36,1 % у 2009 р. (рибальство та
рибництво) до 234,2 % у 2011 р. (виробництво та розподіл електроенергії, газу та води).
Навіть наприкінці періоду дослідження зростання інвестицій в основний капітал за
областями та видами економічної діяльності України не характеризується усталеністю
та однорідністю.

Хаотичний характер інвестування негативно позначається на рівні розвитку
національного господарства та видів економічної діяльності України. До видів
економічної діяльності із середньотісним зв'язком між інвестиційною діяльністю та їх
розвитком (коефіцієнти кореляції на рівні 0,57 – 0,74) належать: промисловість (1 %
інвестицій стимулює зростання 0,1061 % ВДВ виду економічної діяльності), а саме
переробна промисловість (1 % інвестицій стимулює зростання 0,3262 % ВДВ виду
економічної діяльності), будівництво (1 % інвестицій стимулює зростання 0,4088 %
ВДВ виду економічної діяльності) та діяльність транспорту та зв’язку (1 % інвестицій
стимулює зростання 0,2109 % ВДВ виду економічної діяльності).

За впливом інвестицій, що залучені у види економічної діяльності на їх
економічний розвиток та національного господарства за період 2001 – 2012 рр.,
визначено ті види економічної діяльності, які мають можливості для визначального
впливу на економічний розвиток національного господарства: 1 % зростання освіти й
науки може стимулювати зростання ВДВ національного господарства на 0,6622 %, але
зв’язок між цим видом економічної діяльності та національним господарством нижчий
від середнього (коефіцієнти кореляції – 0,3122); 1 % зростання охорони здоров’я може
стимулювати зростання ВДВ національного господарства на 0,2610 %, але зв’язок між
цим видом економічної діяльності та національним господарством також нижчий від
середнього (коефіцієнти кореляції – 0,1180). Для всіх інших видів економічної
діяльності інвестиційна діяльність не визначає їх розвитку та не впливає на нього.

Інструментарієм трансформації секторної моделі розвитку національного
господарства України є удосконалена факторна модель з пріоритетним значенням
інвестиційного чинника. Для забезпечення прогнозованих темпів розвитку
національного господарства (на рівні 5,2 – 5,4 %) здійснено прогнозування темпів
розвитку інвестиційної діяльності країни, що має становити 17,4 – 18,1 % щороку. При
цьому, держава має створювати умови для інвестування високотехнологічних та
середньовисокотехнологічних видів економічної діяльності, що зосереджені у
вторинному, четвертинному та п’ятериковому секторах. Для досягнення стабільності
розвитку національного господарства України державна політика в інвестиційній
діяльності повинна бути спрямована на усунення перешкод (бар'єрів) та впровадження
стимулів для інвестування, захист прав інвесторів.
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