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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕС
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Аналізуються питання статистичного інформаційно-аналітичного за-
безпечення ефективної державної політики, спрямованої на форму-
вання інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання в
Україні. На основі аналізу сучасної української та іноземної економіч-
ної літератури доводиться, що єдиною можливістю найскорішого ви-
ходу з фінансово-економічної кризи є активне залучення й ефективне
використання інвестицій у реальний сектор економіки, в першу чергу, —
ті її інституційні одиниці, які забезпечують інноваційний розвиток
держави. На основі використання кореляційно-регресійного аналізу
досліджується вплив факторів інноваційного характеру на зростання
ВВП протягом останніх десяти років України. За результатами про-
веденого аналізу розроблені відповідні висновки та сформовані ре-
комендації, реалізація яких сприятиме виходу України з кризи на кри-
ву сталого економічного зростання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інновації та інвестиції, інтенсивні фактори еконо-
мічного зростання, інноваційно-інвестиційна політика держави, коре-
ляційно-регрессійний аналіз, імітаційні та оптимізаційні моделі, вироб-
нича функція.

Вступ
Серед широкого кола питань, одним з найактуальніших є роз-

робка та реалізація ефективної інноваційно-інвестиційної політи-
ки. Інноваційна система України та її інституційна база, — інвес-
тиції у реальний сектор економіки в умовах всесвітньої фінан-
сово-економічної кризи переживають не найкращі часи свого
становлення та розвитку. Це не дозволяє створити єдину та ціліс-
ну систему організаційно-економічного та інформаційного забез-
печення розвитку інноваційних процесів на рівні держави, а тим
паче — дати змогу даній системі розвиватися, поширюватися і
ефективно працювати в Україні.

  А. В. Яценко, 2009



291

Питанням дослідження впливу науково-технічного прогресу,
інновацій та інвестицій на економічний розвиток присвячено чи-
мало робіт зарубіжних і вітчизняних економістів: С. Кузнєца,
Е. Менсфілда, Г. Менша, У. Ростоу, К. Оппенлендера, Р. Солоу,
Б. Твісса, Дж. Форрестера, Й. Шумпетера, О. Варшавського,
С. Глазьєва, Н. Кондратьєва, Л. Оголевої, Ю. Яковця, А. Галь-
чинського, В. Гейця, О. Лапко, І. Лукінова, С. Науменкової,
В. Семіноженко та ін.

Разом з тим, аналіз опублікованих з даної проблеми робіт, доз-
волив зробити висновок про недостатнє наукове і практичне роз-
криття питань формування концептуальних і методичних підхо-
дів до вирішення завдання інвестиційного забезпечення іннова-
ційних процесів в умовах транзитивної економіки, для якої в
умовах світової фінансово-економічної кризи характерний гост-
рий дефіцит інвестиційних ресурсів.

Виходячи з цього, розгляд питань оптимізації інвестиційно-
го забезпечення інноваційних перетворень, націлених на еко-
номічне зростання в Україні, є об’єктивно зумовленим і ви-
ключно актуальним.

Основна частина
Світовий досвід переконує, що країни з перехідною економі-

кою не в змозі розвивати господарство без залучення та ефектив-
ного використання інвестицій, тобто без ефективного функціону-
вання на міжнародному інвестиційному ринку. Акумулюючи
підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи
доступ до сучасних технологій та менеджменту, інвестиції не
тільки сприяють формуванню національних інвестиційних рин-
ків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг, сприяють захо-
дам макроекономічної стабілізації, вдосконаленню інноваційно-
інвестиційної політики, що дозволяє вирішувати економічні та
соціальні проблеми трансформаційного періоду.

У загальному вигляді рівень інвестицій як ресурсів, спрямова-
них безпосередньо на відшкодування і збільшення функціоную-
чого основного капіталу, залежить від низки факторів, кожний з
яких впливає на їхній обсяг. Тобто розмір інвестицій є функцією
низки економічних показників, які стають у даному разі факто-
рами, що впливають на нього.

Концептуально вплив науково-технічного прогресу на еконо-
мічне зростання можна проаналізувати за допомогою макроеко-
номічного аналізу рівноважного стану економіки. Як відомо,



292

графічно стан економічної рівноваги зображується за допомогою
кривих сукупного попиту (СП0) і сукупної пропозиції (СПр), які
перетинаються у точці Т. Розглянемо графік економічної рівно-
ваги за кейнсіанською теорією (рис. 1).
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Рис. 1. Вплив науково-технічного прогресу
на рівноважне економічне зростання

Наглядно видно, що коли економіка перебуває в стані непов-
ного використання ресурсів (відтинок АБ кривої СПр), техноло-
гічні зміни збільшують ВВП, не порушуючи при цьому економі-
чної рівноваги. На проміжному відтинку (БВ), коли починається
інфляційний «перегрів» економіки (що відбувається саме зараз),
технологічні зміни зумовлюють як збільшення ВВП, так і змен-
шення ціни (за сталої СП0). Це відображається на графіку пере-
міщенням кривої сукупної пропозиції з положення 1СПр  у поло-
ження 2СПр  і відповідним переміщенням стану рівноваги з точки
Т1 у точку Т2. При цьому ВВП збільшується (ВВП2 > ВВП1), а ці-
на зменшується (Ц2 ВВП2).

Розробка стратегії інноваційного розвитку та можливості зав-
дяки її реалізації вплинути на формування динаміки ВВП та його
структури потребує розробки алгоритму впливу сутнісних ендо-
генних (тих, що пояснюють) та екзогенних (тих, за допомогою
яких пояснюють) причинно-наслідкових зв’язків.
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На думку автора, модель прийняття ефективних управлінсь-
ких рішень щодо розробки стратегії інноваційного розвитку має
будуватися на основі пояснюючих та/чи імітаційних моделей, у
яких, надавши певних значень ендогенній величині, можна сфор-
мулювати рішення щодо змін екзогенних величин.

Для отримання кількісних характеристик, які адекватно харак-
теризують ефективність функціонування інноваційної моделі
розвитку економіки України, автор розробив і запровадив у прак-
тику статистичного аналізу модель кореляційно-регресійного аналіз
впливу факторів інноваційного характеру на динаміку ВВП. При
цьому, здійснюється кількісний аналіз впливу факторів, які впли-
вають на формування обсягів та динаміки ВВП, як результативно
індикатору розвитку національної економіки. У цьому випадку
лінійне рівняння множинної залежності обсягу ВВП (залежна
змінна Υ ), розраховане на основі даних про розвиток національ-
ної економіки протягом 1997—2007 рр. має наступний вигляд:
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де Υ – ВВП; х1 — прямі іноземні інвестиції, млн грн; х2 — ін-
вестиції в основний капітал, млн грн; х3 — кількість нової техні-
ки, од.; х4 — кількість нових технологій, од.; х5 — фінансування
інноваційної діяльності, млн грн; х6 — кількість підприємств, що
впроваджували інновації, од.; х7 — кількість патентів, од.; х8 —
наукові кадри, тис. осіб; х9 — обсяг науково-технологічних робіт,
млн грн.

За параметрами отриманого рівняння автором здійснено ана-
ліз впливу факторів шляхом прямої оцінки величини коефіцієнтів
регресії кожного з факторів, а також за коефіцієнтами еластично-
сті хЕ , стандартизованими окремими коефіцієнтами регресії: 1β -
 коефіцієнтом і 1∆  — коефіцієнтом. При цьому зпівставлено зна-
чення коефіцієнтів еластичності та визначено, що головним фак-
тором зміни результативного показника є фактор х8 (наукові кад-
ри, тис. осіб): при його зміні на 1 %, рівень ВВП знижується на
0,629 %. Другим за силою впливу на результативний показник є
фактор х5 (фінансування інноваційної діяльності, млн грн): при
його зміні на 1 %, рівень ВВП зростає на 0,53 %.

Порівняння значень 1β - коефіцієнтів дозволяє зробити анало-
гічні висновки: з урахуванням рівня зміни факторів найбільші ре-
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зерви в зміні результативного показника закладені в збільшенні
факторів х5 (фінансування інноваційної діяльності, млн грн), х3
(кількість нової техніки, од.). Зіставлення значень 1∆  — коефіці-
єнтів дозволило зробити висновок про те, що найбільша частка
впливу припадає на фактор х5 (фінансування інноваційної діяль-
ності, млн грн), роль цього фактора у варіації результативного
показника складає 0,567 % загального впливу всіх дев’яти факто-
рів, що включені в розрахункову модель, на результативний по-
казник.

Такий концептуальний підхід дає можливість не тільки кіль-
кісно охарактеризувати вплив деяких факторів інноваційно-
інвестиційного характеру на темпи економічного зростання, але й
шляхом критичного порівняння відомих виробничих функцій і
моделей вирішити питання оптимізації процесу інвестиційного
забезпечення стратегій економічного зростання.

Відомо, що найбільш доступним у використанні та економіч-
ній інтерпретації варіантів оптимізації економічного зростання є
апарат виробничих функцій типу Кобба-Дугласа-Тінберхена. Це,
зокрема, стохастична залежність, що характеризує питому вагу
головних чинників зростання — капіталу, праці і науково-тех-
нічного прогресу — у виробництві ВВП:

teLХ ⋅λ⋅⋅β⋅⋅α⋅Κ⋅Α= , (2)

де Y — індекси обсягів реального ВВП;
K — індекси обсягів реальних капіталовкладень;
L — індекси кількості зайнятого в економіці населення;
  — коефіцієнт еластичності виробництва по капіталу;
  — коефіцієнт еластичності виробництва ВВП по праці;
  — темп науково-технічного прогресу;
А — параметр-константа.
Розрахувавши значення параметрів виробничої функції, автор

перевіряє достовірність та адекватність моделі експерименталь-
ним даним, і на цій основі здійснює економічну інтерпретацію
отриманих результатів. Далі розглядається динаміка процесу роз-
витку у часі (t) і стежити за змінами кожного з чинників за допо-
могою рівняння відповідних темпів приросту:

λ+ε⋅β+ε⋅α=Υε LK , (3),
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де еY — темп приросту виробництва ВВП;
еK — темп приросту капіталовкладень;
еL — темп приросту кількості зайнятого в економіці населення;
  — темп науково-технічного прогресу.
Таким чином, цільовою функцією при оптимізації темпів при-

росту ВВП є права частина рівняння темпів приросту (3) — як
лінійна функція темпів приросту капіталу, праці і науково-
технічного прогресу з ваговими коефіцієнтами у вигляді коефіці-
єнтів еластичності. Оскільки ми вирішуємо задачу в умовах жор-
сткої обмеженості інвестиційних ресурсів, треба обчислювати усі
граничні значення пропорцій темпів приросту капіталу, праці і
науково-технічного прогресу для досягнення приросту ВВП, на-
приклад, на 1 %. Тому задача оптимізації має такий вигляд:

1⎯→⎯λ+ε+ε⋅∂ LК .  (4)
Граничні умови залежать від конкретної комбінації змін чин-

ників.
Статистичні критерії підтверджують достовірність і адекват-

ність побудованих автором моделей із ймовірністю 0,95. Ці кри-
терії доводять, що для економіки України чутливість ВВП до
змін обсягів капіталовкладень, працезатрат при інших незмінних
факторах (чи гранична продуктивність капіталу та працезатрат)
відповідно складає 0,375 і 0,881, а темп падіння ВВП, що обумов-
лював НТП, дорівнював на цей період 10,1 %. Пріоритети змін,
таким чином, такі: спочатку НТП, як найбільш впливовий фак-
тор, потім — кількість працівників, далі — обсяги капіталовкла-
день. Оскільки середньорічний темп падіння ВВП становив
10,57 %, то вплив інтенсивних факторів (НТП) на цей показник
складав 95,5 %. Це свідчить про зростання значимості науково-
технічного та інноваційного чинників розвитку, яке неможливо
не враховувати підчас розробки середньо- та довгострокових
стратегій розвитку.

Принципово важливо, що така постановка завдання дозволяє
оцінювати не тільки межі можливих змін факторів, а й вартість
різних стратегій розвитку.

Висновки і рекомендації
1. На основі глибоких наукових досліджень, виконаних відо-

мими українськими вченими-економістами, вони роблять виснов-
ки, що зміни в українській економіці неможливо оцінювати як
позитивний перехід до більш прогресивної моделі економічного
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зростання, здатної забезпечити високі його темпи. Економіка
України обтяжена інерцією попереднього екстенсивного розвит-
ку. Тому необхідним є створення такої програми структурної пе-
ребудови і відповідної інвестиційної політики, яка б забезпечува-
ла реальне наближення до інноваційної моделі з характерним для
неї зниженням ресурсної основи і розширенням високотехноло-
гічних обробних галузей та інших наукомістких виробництв.

2. У процесі переходу до нової структури економіки виникає
необхідність збереження достатньо повної і диверсифікованої
структури виробництва, щоб уникнути вузької спеціалізації, яка
поставила б Україну в пряму залежність від кон'юнктурних коли-
вань окремих сегментів світового ринку.

3. Вивчення динаміки структури та обсягів капіталовкладень в
економіку України дозволяє виявити великий ступінь впливу ін-
вестиційних процесів на зміну галузевої структури економіки і
рівень ВВП і довести, що сьогоднішня кризова ситуація в Україні
фактично паралізувала інвестиційний процес як на мікро-, так і
на макрорівні. Це проявилось в абсолютному скороченні обсягів
капітальних вкладень, деформації джерел їх формування, різкому
зниженні виробничого нагромадження і, як наслідок, призвело до
звуження можливостей економічного зросту.

4. Аналіз структури фінансування науково-дослідних та до-
слідно-конструкторських робіт за джерелами вказує на постійне
зменшення частки бюджетних коштів (з 39,8 % у 2000 р. до 23,2 %
у 2008 р.) і зростання частки коштів замовників науково-
технічної продукції (з 51,5 % у 2000 р. до 62,2 % у 2008 р.). Це
вплинуло на обсяг фінансування фундаментальних досліджень.
З розрахунку до ВВП обсяг бюджетного фінансування НДДКР за
2008 р. в Україні склав 0,28 %. Водночас у розвинутих країнах
цей показник дорівнює, як правило, не менше 1,9 % від ВВП.

5. Запропонований підхід до визначення оптимальних темпів
приросту головних чинників економічного зростання дозволяє
розробити методичні рекомендації щодо оптимального плану-
вання та управління інноваційного розвитку держави, коригуван-
ня державної інвестиційної, науково-технологічної та інновацій-
ної політики в комплексі заходів, спрямованих на створення умов
економічного зростання в Україні.

6. Протягом останніх років при формуванні економічної полі-
тики в Україні постійно наголошувалося на необхідності ство-
рення сприятливих умов для залучення прямих інвестицій, як
іноземних, так і вітчизняних. Проте досить часто заходи, які про-
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водилися під цим гаслом, мали рестриктивний монетарний та фі-
скальний характер і об'єктивно вели до погіршення підприємни-
цького та інвестиційного середовища в країні. Спостерігалося ви-
тіснення з бізнесу, а зрештою — з країни чи з легальної
економіки вітчизняних капіталів. Між тим, як відомо, базовою
метою інвестора є отримання належної віддачі на вкладені капі-
тальні ресурси, а головною характеристикою інвестиційного клі-
мату є саме спроможність економіко-правового середовища до
забезпечення цієї віддачі. В цьому полягає єдність стратегічних
інтересів вітчизняних та іноземних інвесторів.

7. Інвестори, які прагнуть вкласти свій капітал в українську
економіку з метою здобуття конкурентних переваг у світовому
вимірі, зацікавлені у створенні сприятливих умов для розвитку
національного товаровиробництва, оскільки їхні технологічні
процеси передбачають тісну співпрацю з українськими підприєм-
ствами різних галузей економіки.

8. Таким чином, існує нагальна потреба суттєвих зрушень у
стосунках з потенційними та діючими іноземними інвесторами,
які забезпечили б підпорядкування іноземних інвестицій потре-
бам структурної перебудови економіки та прискореного економіч-
ного зростання. Активізацію іноземного інвестування слід роз-
глядати як наслідок пожвавлення економіки, але не як його при-
чину. Відповідно, для залучення іноземних інвестицій необхідно,
перш за все, вирішити проблеми макроекономічної стабілізації та
активізувати дію всіх важелів економічного стимулювання інвес-
тиційної діяльності, безвідносно до національної належності ін-
вестицій.

9. Для поліпшення економічної ситуації та створення спри-
ятливого інвестиційного клімату слід забезпечити розробку
Довгострокової стратегії розвитку інвестиційної діяльності в
Україні, що передбачено відповідним Указом Президента
України. Ця стратегія повинна містити заходи з регулювання
потоків іноземних інвестицій та їхнього підпорядкування по-
требам структурної перебудови української економіки. Для
полегшення реалізації інвестиційної політики доцільно ство-
рити в Україні єдину спеціалізовану державну структуру, яка б
надавала конкретну інформацію про можливості інвестування,
здійснювала б повний правовий супровід прямих іноземних ін-
вестицій в Україні, допомагала б українським підприємцям у
пошуку потенційних партнерів, зацікавлених в інвестиційній
співпраці тощо.
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