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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВМИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ 
КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 

У статті досліджуються механізми впливу інвестицій на економічна динаміку 
країн, що розвиваються; визначено умови подолання відстввання у рівні економічного 
розвитку. 

ln the articlв аrв rвsвarchвd mвchanisтs of invвstтвnts іпnивпсв оп всопотіс grows 
devвloping country; dвte""ine condltion of dynaтic grows. 

В умовах трансформації економічної системи питання забезпечення стійких темпів 
іі розвитку, формування внутрішніх механізмів саморозвитку набувають викпючного 
значення. Загалом існуючі nідходи до дослідження економічної динаміки, що базуються 
на визнанні вирішальної ролі інвестицій чи інновацій, а також іх комплексної діі 

представлено в табл. 1. 
Значне місце в сучасних дослідженнях як іноземних, так і вітчизняних вчених 

займає проблема забезnечення зростання трансформаційних та відсталих економічних 
систем. Існує значний розрив між країнами за рівнем доходів на душу населення, що є 
значною мірою відображенням існуючих відмінностей в продуктивності праці одного 
працівника. Як пояснити ці відмінності та як забезпечити високі темпи росту країн з 
низькими доходами? Крім того, стартові умови в країнах, що розвиваються менш 
сnриятливІ порівняно з розвиненими країнами на ранніх етапах розвитку. 

Важливим науковим завданням є визначення умов подолання відставання країн, 

що розвиваються від розвинених країн. 

Традиційно показником, який використовується для аналізу рівня розвитку 
економіки країни є ВНП на душу населення. Валовий національний продукт з розрахунку 
на душу населення буде зростати, якщо темпи його росту перевищують темпи росту 
чисельності населення. 

Між розвиненими країнами та країнами, які розвиваються (в тому числі 

трансформаційними економіками) існує суттєвий розрив у рівнях розвитку, який 

традиційно відстежується за рівнем ВНП на душу населення. І, якщо розглядати 
завдання, що стоїть перед країнами, які розвиваються, а саме наздогнати розвинені 
країни за рівнем розвитку, то на практиці воно означає необхідність щорічно 
забезпечувати значно вищі темпи росту ВНП порівняно з розвиненими країнами. Можна 

стверджувати, наступне: «для того, щоб наздогнати того, хто втікає, наобхідно «бігти• 
швидше». 

Будь-яка економічна система для виробництва власного продукту використовує три 

види виробничих ресурсів (факторів виробництва): робочу силу (РС), основні засоби 
(ОЗ), та матеріальні ресурси (МР). Інновації, технологія також набувають статусу 
фактора виробництва, однак кількісно вирізнити їх величину досить складно. Тому, 
спочатку в наших дослідженнях сукупний продукт економічної системи будемо 
розглядати як суму часткових продуктів, які створюються відповідними факторами 

виробництва: 
СП= pкCll(PC)+ ох C/l(OJ)+ рх СП(МР), (1) 
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Таблиця 1. Етапи розвитку наукової думки щодо ролі «інвестицій», •інновацій», . .• . .• бе . . .. 
«ІНВ8СТИЦІМ ТВ ІННОВЗЦІИ» У 38 зnечеННІ еКОНОМІЧНО! ДИНаМіКИ 

Автор І Зміст теоріі теоретичних висновків 
1. Поr.ІІІІДІІ вчених, Rll досnІдІІуваnІІ ІNІІСТІІцІйму СІІ1ІДОІІУ у nроцесах ІКОНОМІЧНОЇ 

І ДІІНІМІІІІ 
Семюелсон П. А., Окремо взяті фірми інвестують виробництво, тобто куnують інвестиційні 

Норrвуза В. Д. товари nід дією доходів, затрат та сподівань. 

Хансен Е. Основою цикnічності розвитку є нерівномірність капітало.вкnадень у 
основний капітал 

ХарродР. Дпя забезпечення економічного розвитку економіка nовинна куnувати 

більше каnіталу 

2. Вчені Rli наііваnивіWОІО в економічнІйАмнаміLjі ІІІ3Н810n. роІІьінноuцІіі 
Друкер n. ІнновацП і нові технолоnі можуть знецінити будь-які заощадження та 

інвестиції у .,засти гnу' техніку, nіднявши роль і ціну гнучкої .живо·,·, науково-

_QQ_ганізованої 11118ці__ 
СентоБ. Без НДР нв можна збереrти навіть існуючий обсяг виробництва валового 

націонаЛІоНОГО nродукту: більш того, скорочення вкпвдень в цю сферу може 
викпикати аювільнення економічного зростання: ліквідація ж цих вкладень 

може nривести до Рі3КОГО спадУ РОСТУ національного доходу 

Гламв С.Ю. Вnлив технологічного фактору обумовлює nеріодичну структурну 

nеребудову економіки, яка. в свою черrу, залежить від частоти виникнення 
і ВІІІІQвадження у_ виробнІІІ.LТВО базових інновацій. 

3. Вчені Rlll ІІІ3НІІОП. ПJІОІJднУ роль сІнІІСТІІgійІ ТІ сінНОІІцІй• 
Туrвн- В каnіталістичному госnодарстві накопичення каnіталу створює nостійну 

БараНОІСЬКІІй М.І. тенденцію до розширення виробництва. Каnітал постійно тисне на 

виробництво, намагІІІОЧиа. рухати його вnеред. 
Рушійною СМЛОtО евоnюціі капіталістичної сметеми госnодарювання є 
інновацІї насамnеред в ~ях що виробnяють засоби виробництва 

ШумnетерИ. Економічна динаміка ба3уєтьсІІ на нововведеннях у рі3Них формах, 
інеестицП наnравляються у нові ranyJi, nостулово забезnечуючи nозитивні 
структурні зрушення 

Геnбрей Дж. К. Технологія, тобто р03виток та використання наукових або 
систематизованих 3Нань до nрактичних завдань, являється центральною 

характеристикою сучасного економічного розвитку. Дпя того. щоб зробити 
технологію ефеtстиеною, необхідним є капітал- nідnриємства, обладнання, 
інструменти, обчисnІОВВЛЬНі машмни - всі матеріалізовані втілення 
технолоrіі. 

Кондратьєв м.д. ГІочаток nідйому спіеладає з моментом, коли накоnичення та акумуляція 
каnіталу досяrвє такоrо рівня, nри якому стає можливим рентабельне 
інвестування каnіталу 3 метою створення основних продуктивних сиn та 
радиквльноrо nеРВОбЇІаднання техніки. 

ХіксДж.Р. Торгово-промисловий бум є не що інакше, як nеріод інтенсивного 
накопичення каnіталу, що забезnечується за рахунок розширення 
інвестиціііних можливостей, nроnозиціІ яких nідтримується винаходами та 
Інновауіями. 

Джерело: складено автором за даними: (1·15]. 
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де СП(РС) ·частина сукуnного продукту, яка створена за рахунок наявної робочої 

сили; 

СП(ОЗ) • частина сукупного продукту, яка стаарена за рахунок використання 

основних засобів; 

СП(МР) • частина сукупного продукту, яка відображає внесок матеріальних 

ресурсів, що використовуються країною; 

р, о, J.І - коефіцієнти, які характеризують внесок окремих факторів виробництва у 

загальну величину сукупного продукту. 

Відповідно, р +о+ J.І =1. 
Значення коефцієнтів у формулі символізують тип розвитку економічної системи. 
Праценасичена економіка буде характеризуватись відносно високим значенням 

( р ); економічна система, яка створює значну частину національного продукту за рахунок 

природних (матеріальних) ресурсів матиме відносно високе значення коефіцієнта J.І· 

Однак чисельність робочої сили є обмеженою, а матеріальні ресурси, крім того, ще й 
можуть бути вичерпними. Тому, враховуючи природну обмеженість росту сукуnного 
виробництва за рахунок таких складових, як робоча сила та матеріальні ресурси, 
визначальним є nродукт, створений за рахунок ОQЮВНОГО капіталу, необхідність 

постійного збільшення якого і підтверджує вирішальну роль інвестицій у економічному 
зростанні систем. 

Здатність країни підтримувати виробництво сусnільного продукту за рахунок 
виключно внутрішніх (національних) факторів визначає достатність економічної системи 

та їі спроможність забезпечувати розвиток без взаємодіі з іншими країнами. Однак, в 

сучасних умовах це є фактично не можливим. Для прикладу, nриродні ресурси у світі 

розміщуються нерівномірно, а відтак, проблема залежності від їх постачання є 
актуальною для багатьох краін. Фактично жодна країна не здатна забезnечувати 

національне виробництво всіх необхідних основних засобів. А тому, розвиток економічної 
системи за рахунок виключно національних факторів буде призводити до його 
фрагментарності, при цьому структура сукуnного продукту буде залишатись архаїчною. 

Для підтримки виробництва сукупного продукту на тому ж рівні та збереження в 
незмінному обсязі величини ресурсів необхідно забезпечити їх просте відтворення. 

Збільшення обсягів сукупного виробництва за рахунок підвищення ефективності 
використання всіх виробничих ресурсів зумовлює необхідність активного інвестування 
засобів у розвиток технологіі. І, якщо це сучасні ресурса- та енергозберігаючі технолоrіі, 

то повинна відбуватись зміна значимості виробничих факторів для розвитку країни. 
І відтворення, і забезnечення приросту та розвитку виробничих ресурсів залежить 

від інвестиційної активності в системі. Відповідно, економічна система має потребу в 
інвестиціях виходячи з необхідності: 

1. Відтворення та розвитку трудових ресурсів. Фактично в кожній країні є безробіпя, 
питання вирішення якого зі спрощених позицій залежить певною мірою від інвестиційної 

активності країни. 
Проблема від'ємного природного приросту та зменшення чисельності 

працездатного населення в окремих країнах має одне вирішення • підвищення 
продуктивності праці, яка залежить від фондоозброєності та технологічних характеристик 

126 



основних засобів, які використовуються в системі, а їх розвиток вимагає підвищення 
рівня зайнятості та кваліфікацїі зайнятого в країні населення. Все це свідчкrь про 

необхідність спрямування частини інввстмцій на охорону здоров'я та освіту населення. 
2. Відтворення матеріальних ресурсів, яке залежить від забезпеченості країни 

природнммм ресурсами. І якщо проблема ресурсів взагалі ще не стоїть, то проблема 

щорічного відтворення спожмтмх енергоресурсів вимагає, у зв'язку із збільшенням іх ціни 
3. Відтворення та приросту основних засобів. Дnя країн, які мають низький рівень 

фондоозброєності, стратеrічно важливо спрямовувати інвестиції на збільшення основних 

засобів в системі. 
Далі в дослідженнях зупинимось на аналізі ролі основного капіталу (основних 

засобів) оаdлЬІ<И: 
по-nерше, і продуктивність праці, і матеріаловідцача залежать від технологічного 

рівня основних засобів, що використовуються в системі; 
по-друге, саме капіталовкладення є найбільш природною формою інвестицій. 
Основний капітал економічної системи сmадається із нового та старого: 
Щ+Щ=Ш, ~ 

де оз.- нові основні засоби в економічній системі; 

оз, -старі основні засоби в економічній системі. 

Відповідно сукупний продукт, який створюється за рахунок використання основних 
засобів можна представити у наступному вигляді: 

СЛ(ОЗ)= (ф, ><Фе,+;, ><Ф8,)><03, (3) 

де Ф«,- ФОНДовідцача нових основних засобів; 

Фе,- фондовідцача старих основних засобів; 

;. - частка нових основних засобів у загальній їх величині; 
;, -частка старих основних засобів у загальній їх величині. 
При цьому, зрозуміло, що: ;, + ;, = 1 . 

Співвідношення нових та старих основних засобів характеризує рівень зносу 
основних виробничих фондів країни та визначає потребу в інвестиціях, виходячи з 
необхідності заміни застарілого обладнання. 

Оскільки, Фе. >- Фг, , співвідношення нових та старих основних засобів вмиває на 

величину сукупного продукту економічної системи. Розглянемо на умовному прикладі 

вмив вікової структури основних засобів економічної системи на їі сукупний nродукт 
(табл. 2). 

В даному nрикладі вартість основних фондів двох країн nрийнята однакова, ane 
співвідношення нового та застарілого обладнання відрізняється. Виходячи з умови 
nрикладу, що фондовідцача нових основних засобів на 20% більша за фондовідцачу 
старих основних засобів, сукупний продукт за розрахунками в країні Б виявився на 5, 7 % 
більший, порівняно з країною А. 

Відповідно, в трансформаційній економічній системі, яка в попередні періоди часу 
характеризувалася низькими темпами оновлення основних виробничих фондів і 

накопичила значну частку застарілого обладнання є нагальна потреба його заміни. Обсяг 
інвестицій, nри цьому, nроnонується розраховувати настуnним чином: 
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/u.<w :0Jx;,., (4) 
де І.,~ - обсяг необхідних інвестицій, визначених виходячи із а1іввідношення 

нових та застарілих основних виробничих фондів. 
І оскільки, Фв. >- Фв,, необхідність підвищення рівня фондовіддачі змушує власника 

підnриємства активно інвестувати кошти в оновлення основних, на нашу, думку, сnід 

вважати вбудованим механізмом інвестиційної активності на мікрорівні. 

Таблиця 2. Виробництва сукупноrо продукту економічною системою за умов різної 
і .. 03 В КОВОІ структури 

Показники Країнад Країна Б 

Вартість основних фондів, ум. 10000 10000 
одиниць 

Сnіввідношення нових та ;. І о.з ;. І о.6 
старих основних засобів ;, 10.7 ;, І о.4 
Фондовіддача І Фв, 1,0 

І ФІІ. 1,2 
СП(ОЗ), ум. ОД. 10600 11200 

Джерело: розробка автора. 

Далі зуnинимось на розрахунку обсягу необхідних інвестицій, виходячи із процесів 
відтворення основних засобів. Обсяг інвестицій, який економічна система повинна 
сформувати, можна rюдати настуnною формулою: 

u 
І ... =L036 хН ... 6 , (5) 

6•1 

де 1 .. • інвестиціі, сформовані за рахунок амортизаційних відрахувань; 

н ..... · норми амортизаціі для відnовідної груnи основних засобів ( и ); 
036 ·вартість основних засобів відповідної груnи (груn від 1 до и ). 
Виходячи з цієї залежності, зрозуміло, що обсяr інвестицій, які мають 

відтворювальну природу залежить від величини каnіталу економічної системи. Саме 
таким чином, через встановлення норм амортизаціі держава nевною мірою вмиває на 

інвестиційну активність системи і, відnовідно, амортизаційну політику держави слід 
вважати абудоеаним механізмом інвестиційної активності економіки вже на макрорівні. 
При цьому стає зрозумілим, що саме nорівняння норм амортизаціі краін, які мають різний 
рівень каrіталонасичення, не достатнє. Коли економічна система досягає значноrо рівня 
каnітаnонасичення, величина інвестицій, які мають відтворювельну nрироду також 
зростає. Як наслідок, інвестиційна активність економічної системи в меншій мірі починає 
залежати від величини чистого nрибутку суб'єктів гоаюдарювення. 

Обсяг інвестицій в економічній системі розглядається як частка сукупного продукту, 

відnовідно, чим більшим є сукуnний nродукт, чим більwою є частка, яку оорямовує країна 
на інвестиціі, тим значнішим є обсяг інвестицій: 

1 =txBH/1, (6) 
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де , -частка ВНП, яка сnрямовується економічною системою на інвестиції. 

Традиційно саме частку інвестицій у ВВП вважають ознакою інвестиційної 
активності економічної системи. На нашу думку, це є дуже узагальнена характеристика 

інвестиційної активності економічної системи, оскільки, навіть одне і те ж значення 
частки ВВП (наnриклад 20 %) буде означати для окремих країн різні обсяги інвестицій 
(рис.1). 

Саме в цьому і nроявляється вnлив доходу на рівень інвестиційної активності 

країни. Таким чином, в розвинених країнах nід вnливом досягнутого рівня ВНП може 
відбуватись зниження частки інвестицій у ВНП, яке не буде nризводити до зниження 
інвестиційної активності ні в загальному вираженні, ні з точки зору одиниці зайнятого 
населення. І навnаки, низький рівень доходу в країнах, що розвиваються навіть за умови 

збільшення nерерозrюділу ВНП на користь інвестицій не дасть в найближчі роки значною 
мірою nідвищити інвестиційну активність в абсолютному вираженні. 

Тому, на нашу думку, інвестиційну активність економічної системи слід 
відстежувати за nоказником інвестицій на душу населення взагалі або зайнятого 
населення. Крім того, саме в цьому криється nояснення необхідності тривалого nеріоду 

часу сназдоrаняння• розвинених країн країнами, які розвиваються або 

трансформаційними економіками. 
Потреба в інвестиціях є завжди, однак там, де вона є нагальнішою для nодолання 

відставання у рівнях фондоозброєності, інвестиційні можливості країни є значно 
меншими. 

Обсяг інвестицій 
(розрахований як 
20%ВНП) 

і Обсяг інвестицій країни А 

величин в 

недоінвестованих 
коштів 

ВНП країни А ВНП країни Б ВНП 
Рис. 1. Порівняння рівня інвестиційної активності країни в залежності від 

величини ВНП. 
Відnовідно інвестиційна активність країни має nриродне обмеження величиною 

внп. 
Порівнювати інвестиційні можливості різних країн nроnонується на основі 

коефіцієнта, який характеризує n-кратнІсть інвестиційних можливостей досліджуваної 
країни nорівняно з іншими країнами: 
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внп-"" 
а"f"ІDІІАх----,-,=~ 

І"'"""" ч-"" 
R =~= rc (7) • I."...s внп-.s ' 

маІ/"С a".,..,..SX .... 

Чrс 

де я .. -коефіцієнт порівняльної Інвестиційної спроможності країни; 
1~, 1::;.~ -інвестиції з розрахунку на одиницю робочої сили; 

а-"", а.,...,.... -частка ВНП, яка спрямовується на інвестиції в країнідів країні Б; 

ч~, ч;;--• ·чисельність робочої сили в країні д та Б. 

Далі зупинимось на дослідженні фондоозброєності nраці та визначенні обсяrу 
необхідних Інвестицій виходячи з різниці значень даного показника в окремих країнах. 
Досягнення країною певних орієнтовних значень nродуктивності лраці залежить від 
фондоозброєності. Однак nідвищення рівня фондоозброєності вимагає розробІсм або 
nридбання, можливо, nринципово нових основних засобів, які б відnовідали nринц1W10110 
новому рівню технології. При цьому, країна може бутм не в змозі, враховуючи низький 
рівень фінансового забезпечення та невідnовідність розвитку науки сучасним 
досягненням НТП, забезпечити створення, або хоча б nридбання основних засобів 
нового nокоління. Крім того, робота на nринциnово ноеому обладнанні вимагає від 

робочої сили іншої (більш високо'!) кваліфікації та освіти, на що окрім інвестицій 
необхідний і час. 

Загалом ситуацію, яка характеризує умови спроможності національної економіки 
nодолати відмінності у рівні розвитку можна nредставити у вигляді настуnної схеми 

(рис. 2). 
РівеньВНП 

Рівень 
фондоозброєності 

Рис. 2 Схема nричинно-наслідкових за'язків вnливу рівня інвестиційної активності на 
величину ВНП. 

Відnовідно, значна різниця в рівнях фондоозброєності в окремих країнах може 
існувати достатньо довго. Обсяг інвестицій, необхідний для nодолання цих відмінностей 
можна розрахувати за формупою, яка наводиться нижче і вже потім вирішувати nитання 
сnроможності країни їх забезпечити: 

/=(Фо• -Фо")хРС, (8) 
де Фо•- фондоозброєність бажана (наnриклад в каnіталонасиченій економічній 

системі); 
Фо" - фондоозброєність наявна. 
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Проrнозуючи темпи росту показників фондоозброєності, тобто темпи росту 
інвестицій в основні засоби можна розрахувати кількість років, необхідних для подопання 
розриву у фондоозброєності: 

Фо"" А -Фо"'. 
ПІІФо= , (9) 

tJ.Фo". 

де ППФо - період часу, необхідний для подолання розриву у рівнях 
фондоозброєності праці; 

Фо•• , Фо•• -фондоозброєність праці в країні д (розвиненій країні) та в країні Б 
(країні, що розвивається); 

tJ.Фo"" • - середньорічний приріст фондоозброєності в країні Б. 
Середньорічний приріст фондоозброєності є ні що інше, як середньорічна величина 

інвестицій, спрямованих на основні засоби, відповідно: 
Фо"" А -Фо·· 

ППФо= , 
Іо.з."'• 

(10) 

де Іо.з.• • - середньорічні інвестиціі в основні засоби в країні Б. 
А оскільки інвестиції в основні засоби в тому числі, слід розглядати як частку від 

величини ВНП, то формулу 9 можна nредставити таким чином: 
Фо•·• -Фо•• (Фо'"• -Фо"'•)хЧ(РС) 

ІІПФо=====о;: 
ао.з.хвнп•• ;,о.з. х BHJJ·•• 

Ч(РС) 

де ч ( РС)- чисельність робочої сили в країні Б; 

(11) 

ао.з. -частка валового національного nродукту, яка сnрямовується на інвестиціі в 
основні засоби (машини, обладнання); 

внп"' •- валовий національний продукт країни Б. 
Середньорічний приріст фондоозброєності є не що інше, як обсяг інвестицій, з 

розрахунку на одиницю зайнятого населення, здійснених за рік. 
Таким чином, чим більшою є величина ВВП, чим вищими є темпи його росту та чим 

більшу частку краіна спрямовує на інвестиЦІї в машини, обладнання, тим швидше вона 
здатна подолати розрив у рівнях фондоозброєності між нею та розвиненою економікою. 
Крім того, до етаnу досягнення певного рівня фондоозброєності економічна система не в 
змозі спрямовувати значні інвестиції на інші цілі. Це означає, що існують принциnові 
відмінності інвестиційної діяльності розвинених країн та країн, які розвиваються (в тому 

числі трансформаційних). Розвинені країни можуть підтримувати необхідні темnи росту 

фондоозброєності спрямовуючи все меншу частку інвестицій на ці цілі. Країни, що 
розвиваються намагаються і повинні фактично одночасно не лише забезпечувати активні 
інвестиЦІї в основні засоби, а й спрямовувати їх на інноваційний розвиток. 

Крім того, nоказник фондоозброєності праці в розвинених країнах також не 
залишається без зміни, тому для розрахунку кількості років, необхідних для ліквідаціі 
відставання у рівні фондоозброєності пропонується наступна динамічна модель: 

r r 
Фо:,• + LФо"'•(І-l)хі~(І)=Фо;::;• + LФo••(t-l)xi;:.;(t), (12) 

І-1 1~1 
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де Фо:; .. ,ФоZ,,' - базові значення фондоозброєності праці в країнах А і Б в 

початковий період часу; 

i;;.:,(t). i:.:,(t) -індекси росту фондоозброєностІ в країнах А І Б в момент часу t. 

Розглянемо на умовному прикладі щенаріі подолання відставання у рівні 
фондоозброєності країни, що розвивається від розвиненої країни. Приймемо в умоених 

одиницях базисні значення фондоозброєності в розвиненій країні 90 тис. ум. од., а в 
країні, яка розвивається 10 тис. ум. од. 

Якщо вважати реальними щорічні темпи росту фондоозброєностІ для розвиненої 
країни в 5%, то, відповідно, темпи росту фондоозброєності країни, яка розвивається в 
25% будемо вважати оrггимістичним сценарієм, а в 10% прагматичним. 

Країні, яка розвивається для досягнення рівня фондоозброєності розвинених країн 

за 18-20 років, необхідно забезпечувати щорічні темпи приросту досліджуваного 
показника не НИЖ'Іе 20%. 

У разі, якщо ситуація буде розвиватись за песимістичним сценарієм, очікувати на 
подолання відставання у значеннях досліджуваного показника доведеться 47-48 років. 

З іншого боку, можна говорити про існування ще й стехиооогічного тиску• на 
інвестиції. Досягнення певного рівня техноооrічного розвитку національної економіки 
вимагає адекватного інвестиційного забезпечення та значних затрат часу. Тобто 
трансформаційна економіка повинна вирішувати одночасно комплекс завдань, 

пов'язаних не лише з активізацією інвестиційної діяльності, а й з їі спрямуванням на 

інноваційний розвиток. І без вирішення цих питань на основі комплексного системного 
підходу, без формування національної Інноваційно-інвестиційної системи не обійтись. 
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