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ся під впливом багатьох факторів, одні
з яких активізують наукову діяльність
у всіх сферах економічного життя, а
інші — навпаки, стримують. В еко
номічній науці та практиці господарю
вання, на превеликий жаль, теоретичні
положення про дію таких факторів у
науковотехнічній діяльності недостат
ньо розроблені.
Як правило, моделі економічного
зростання, застосовувалися для еко
номік розвинутих країн світу, в пере
важній більшості своїх випадків для
економіки США. В Україні останнім
часом досить велику увагу починають
приділяти науковотехнічному потенц
іалу країни, тобто впровадженню
людського капіталу. Саме тому доціль
но буде показати застосування моделі
ендогенного економічного зростання
Поля Ромера, що до сих пір в Україні
застосована ще не була.

У статті досліджено фактори економічного зростання, визначена
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ВСТУП
Одне з найважливіших питань су
часної теорії економічного зростання
— визначення залежності науковотех
нічного прогресу від економічних про
цесів. Це зумовлене тим, що науково
технічний прогрес з плином часу має
все більший вплив на економіку всіх
країн світу, що дає змогу бути більш
конкурентоспроможними на світовому
ринку. Саме в розумінні людей посту
пово формувалася необхідність
здійснення інвестицій в людський капі
тал, тому що цей фактор є визначаль
ним чинником ефективного розвитку
країни та її економічного зростання.
До 80х років у світі для визначен
ня економічного зростання застосову
валися екзогенні моделі. Визначну роль
науковотехнічного прогресу в забез
печенні стійкого економічного зростан
ня встановили основні й неокласичні
моделі економічного зростання Солоу
Свана [6], РамсеяКассаКупманса [7—
9], Даймонда [10] та ін., що розглядали
науковотехнічний прогрес як екзоген
ний, зовнішній по відношенню до еко
номіки процес, який залежить в основ
ному лише від затраченої праці та ви
користаного капіталу. Такий підхід не
включає відмінності в рівнях і темпах
економічного розвитку та впливу нау
ковотехнічного прогресу, без якого
неможливий сучасний розвиток еконо
міки.
Однак, не дивлячись на багаторічні
зусилля теоретиків, сам науковотехн
ічний прогрес був представлений у рам
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ках неокласичних моделей здебільшо
го лише як деякий аргумент виробни
чої функції [1, с. 41].
Та у середині 80х років справжнім
проривом було впровадження викори
стання нових підходів до побудови мо
делей економічного зростання, що пе
редбачали ендогенні (технологічні)
зміни в економіці. Важливий внесок в
цю роботу було зроблено Полем Роме
ром та цілим рядом його послідовників.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Як доводить наука, а підтверджує
практика розвинених країн, в сучасних
умовах головним фактором економіч
ного зростання держави з будьякою
економічною системою є науковотех
нічна та інноваційна діяльність. Розви
ток науки та використання наукових
досліджень дозволяє розвиватися еко
номічній системі. Саме еволюціонуван
ня науковотехнічного потенціалу дер
жави призводить до розробки та по
дальшого впровадження нових моделей
економічного зростання ендогенного
характеру, що показують ефект
збільшення від масштабів виробництва
завдяки накопиченню людського капі
талу.
У сучасних умовах вдала науково
технологічна діяльність багато в чому
забезпечується високими темпами
інноваційного розвитку науковотех
нічного та виробничотехнологічного
потенціалів, а також високим рівнем
конкурентоспроможної наукоємної
продукції. Така діяльність здійснюєть

РЕЗУЛЬТАТИ
Поява нового класу моделей еко
номічного зростання з ендогенним тех
нологічним прогресом викликала по
мітний прилив інтересу до проблем еко
номічної динаміки. Особливу роль у
формуванні таких моделей зіграли три
важливих результати [1, с. 42], що зоб
ражені схематично на рис. 1.
З урахуванням заданих наслідків
засновано більшість моделей ендоген
ного економічного зростання. А теоре
тичні висновки, що зроблені на їх ос
нові, знаходять певне підтвердження в
багатьох тенденціях світового економ
ічного розвитку, які пов'язані з поглиб
ленням процесу глобалізації. Так, на
приклад, у середині 90х років 18% вит
рат на науководослідницькі роботи в
США і 14% в Великобританії забезпе
чувались за рахунок іноземного капіта
лу. Цьому сприяв інтенсивний розвиток
організаційних форм міжнародної тех
нологічної кооперації на корпоратив
ному рівні, зокрема міжнародних стра
тегічних альянсів [2, с.89].
Однак, залишається ще багато не
зрозумілих питань, що пов'язані з де
тальним обгрунтуванням теоретичних
засад, які закладені в основу моделей
економічного зростання з використан
ням людського капіталу. Одним з кла
сичних прикладів моделей економічно
го зростання з ендогенним технологіч
ним прогресом є модель Поля Ромера
[3, с.71]. В основу моделі закладені три
основні передумови:
1) одним з найважливіших факторів
економічного зростання є технологічні
зміни, які в самому загальному вигляді
можливо представити як більш доско
налі інструкції, які дозволяють викори
стовувати різні комбінації сировинних
матеріалів, які наявні в розпорядженні
суспільства;
2) подібні технологічні зміни відбу
ваються значною мірою завдяки цілес
прямованій діяльностей людей, які ре
агують належним чином на ринкові
умови, що постійно змінюються;
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Рис. 1. Формуючі наслідки моделей ендогенного економічного зростання
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Рис. 2. Основні сектори економіки країни у моделі економічного зростання
Поля Ромера
Таблиця 1. Динаміка економічних показників

Ɋɨɤɢ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

ȼɚɥɨɜɟ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
(ɦɥɧ ɝɪɧ.)
33427
40211
43289
55075
77820
96965
133874
198348

3) інструкції щодо використанню
різноманітних комбінацій сировинних
матеріалів (тобто фактично виробничі
технології) принциповим чином
відрізняються від інших економічних
товарів: створення нових технологій
еквівалентно постійним витратам ви
робництва — подальше використання
цих технологій не потребує додаткових
витрат з боку виробника.
Поль Ромер ділить економіку дер
жави на три основні сектори (рис. 2).
У першому — дослідницькому —
секторі в результаті використання скон
центрованого в ньому людського капі
талу й існуючого запасу знань отри
мується нове знання, яке потім матеріа
лізується в вигляді нових технологій.
Приріст нового знання можливо вира
зити за наступною формулою [1, c.43]:
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Ɂɚɣɧɹɬɿɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

ȼȼɉ
(ɦɥɧ ɝɪɧ.)

20 175,00
19 971,50
20 091,20
20 163,30
20 295,70
20 680,00
20 730,40
20 904,70

170070
204190
225810
267344
345113
441452
544153
720731

/ GH A A (1),
де G — параметр наукової продук
тивності;
H A — кількість робітників, скон
центрована в науковотехнічному сек
торі;
a
/
— деяка пос
(1  a  E )(a  E )
тійна величина, яка залежить тільки від
технологічних параметрів, останні ви
користовуються у виробничій функції
КоббаДугласа.
Згідно з моделлю ендогенного еконо
мічного зростання Поля Ромера темп еко
номічного зростання буде розраховувати
ся за формулою [1, c. 44]:


g

C
C

A
A

Y
Y

K
K

GH A GH A

GH Ⱥ  /r , (2)

де r — це відсоткова ставка.
Розглянемо застосування моделі

Поля Ромера в економіці України, для
цього використаємо реальні дані вели
чини валового внутрішнього продукту
(за період часу з 2000 по 2007 роки),
обсяги нагромадженого капіталу та
кількість зайнятих в країні (табл. 1).
Як показує таблиця, в період з 2000
по 2007 роки величина валового внутр
ішнього продукту постійно зростає, що
зумовлено значним збільшенням об
сягів валового нагромадження основ
ного капіталу та незначним збільшен
ням зайнятості населення.
Використовуючи регресійний
аналіз були визначені вищезазначені
параметри для економіки України: D=
0,75; E= 0,25 (рис.3). У ході обрахуван
ня R2 — коефіцієнт множинної детер
мінації становить 0,99. Він показує те,
що зміни ВВП на 99% зумовлені зміна
ми праці та капіталу.
У результаті дослідження нами
було отримано, що параметр наукової
продуктивності (визначається як відно
шення обсягу виконаних наукових та
науковотехнічних робіт у фактичних
цінах до чисельності докторів та канди
датів наук в економіці у особах) для Ук
раїни G =0,069, коефіцієнт рівня роз
витку науки становить 0,1862,
/ 7,27.
Відповідно наша країна відносить
ся до країн з середнім розвитком науки
(значення коефіцієнта для цієї групи
від 0,11 до 0,5). Для порівняння: у Росії
цей показник дорівнює 0,1819, Швей
царії — 1, Великобританії — 0,7555.
Важливо зазначити, що Україна відно
ситься до країн з середнім рівнем нау
ковотехнічного потенціалу (ко
ефіцієнт ресурсів науки становить
0,2669, в Росії — 0,2290) [4], але має
низькі рівні продуктивності науково
технічної сфери та рівень наукового
потенціалу вдвічі вищий, ніж результа
тивність наукової діяльності.
Для застосування моделі Поля Ро
мера скористаємося вихідними даними,
що представлені в табл. 2.
Як бачимо з таблиці, кількість пра
цівників, які виконують наукові та нау
ковотехнічні роботи, в Україні, з кож
ним роком зменшується в порівнянні з
2000 роком, абсолютний темп прирос
ту якого становить 0,04 млн чоловік і в
2008 році складає 150 тис. чоловік. Це
зумовлено тим, що більшість науковців
не отримують належну винагороду за
свою працю в нашій країні, тому вони
вимушені мігрувати закордон, де їх на
укова діяльність оплачується належним
чином.
Розрахуємо реальний темп еконо
мічного зростання та темп економічно
го зростання, застосовуючи модель ен
догенного економічного зростання
Поля Ромера, їх середні значення та аб
солютні відхилення (табл. 3).
Проаналізувавши таблицю видно,
що величина ВВП з плином часу
збільшується і в середньому реальний
темп економічного зростання складає
1,24 (тобто збільшився на 97474 млн
грн.). А відповідно до ендогенної моделі
економічного зростання валовий
внутрішній продукт у середньому
збільшується з темпом 1,53. Як бачимо,
між розрахованими темпами економі
чного зростання є незначні відхилення
(див. рис.4). Ці відхилення зумовлені
тим, що визначений темп економічно
го зростання за моделлю Поля Ромера
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Рис. 3 Оцінка параметрів D і E
Таблиця 2. Вихідні дані

Ɋɨɤɢ

2000

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ
ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ
(ɦɥɧ ɱɨɥ.)

0,19

ȼɿɞɫɨɬɤɨɜɿ
ɫɬɚɜɤɢ ɭ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ
ɜɚɥɸɬɿ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,18

0,18

0,17

0,17

0,17

0,16

0,16

0,15

0,3

0,2

0,18

0,18

0,17

0,15

0,14

0,18

0,37

* Примітка. Складено за даними Державного комітету статистики України [5].
Таблиця 3. Розраховані темпи економічного зростання

Ɋɨɤɢ

2001

Ɋɟɚɥɶɧɢɣ ɬɟɦɩ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ
ɬɟɦɩ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚ
ɉɨɥɟɦ Ɋɨɦɟɪɨɦ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
ȼɿɞɧɨɫɧɿ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ

2002

2003

2004

2006

2007

1,11

1,18

1,29

1,28

1,23

1,32

1,32

1,24

2,72

2,15

1,44
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2,44%, а відносне — 2,11), у другий пері
од (з 2003 по 2005 роки) — максимально
наближені значення, абсолютне відхи
лення становить 1,34% та відносним —
1,07, а з 2006 по 2007 роки — незначна
розбіжність (відхилення складають
1,11% та 0,87 відповідно).
ВИСНОВКИ
За результатами дослідження
можна зробити висновок, що маємо
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включає в себе вплив науковотехніч
ного прогресу, який для розрахунку ре
ального темпу економічного зростання
не враховується.
Проаналізувавши динаміку темпів
економічного зростання, можемо вид
ілити три періоди. Перший період (з
2000 по 2002 роки) спостерігаються до
сить значні відхилення між розрахова
ними темпами економічного зростання
(абсолютне відхилення становить


2005

ɋɟɪɟɞɧɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ

незначні абсолютні та відносні відхи
лення, що в середньому слали 0,29% та
1,26% відповідно, між реальним тем
пом економічного зростання та розра
хованим за ендогенною моделлю еко
номічного зростання. Дана модель
описує тенденцію зміни економічного
зростання, що показує важливість
відображення науковотехнічного
прогресу через вплив на обсяги ВВП та
економічне зростання України. Оск
ільки наша країна відноситься до країн
з середнім розвитком науковотехніч
ної сфери, то модель Поля Ромера по
казує можливість існування стійкого
зростання з постійним темпом росту
на основі активізації технічного про
гресу (ендогенного росту). Ендогенна
модель Поля Ромера застосовується
для моделювання економічного зрос
тання та визначення його темпів для
країн, політика яких спрямована на
розширення сфери науки і технологій,
впровадження нових способів вироб
ництва для підвищення продуктив
ності (коефіцієнт розвитку науки для
яких коливається в межах від 1 до
0,51). Україна, на жаль, поки що не
відноситься до вищезазначених країн
(коефіцієнт рівня розвитку науки ста
новить 0,1862 та параметра наукової
продуктивності — 0,069). Тому розра
хований темп зростання не точно
співпадає з реальним темпом.
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