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ПЕРЕДМОВА 

Події перших десятиліть ХХІ ст., у тому числі світова фі-

нансово-економічна криза 2007-2008 рр., підвели риску під по-

переднім етапом розвитку і відродили глобальний інтерес до 

прискореного розвитку реального сектору економіки. Викори-

стання новітніх цифрових технологій і штучного інтелекту фо-

рмує нову кіберфізичну нормальність, суттєво впливає на лю-

дину, суспільство і навколишнє середовище, трансформує ге-

оекономічну структуру світу. Важливість розвороту вбік реа-

льного сектору стала ще більш наочною у зв'язку з пандемією 

COVID-19, яка продемонструвала критичне значення власного 

виробництва товарів, необхідних для безпечного розвитку 

держави. Не випадково в багатьох країнах світу наразі гостро 

постає питання про забезпечення технологічного суверенітету 

у вразливих сферах. 

У зв'язку з революційним характером зрушень у вироб-

ничій і суміжних сферах сучасна промисловість знову стає од-

ним із головних чинників, що визначають контури соціально-

економічного й екологічного майбутнього людства. Тому 

останнім часом набули поширення різноманітні передбачення 

промислового розвитку на довгострокову перспективу (стра-

тегічні плани, прогнози, форсайти) від багатьох впливових ор-

ганізацій та окремих науковців і практиків, призначені для ви-

значення вірогідних сценаріїв очікуваних змін і формування 

відповідної політичної реакції. Аналогічні дослідження (на си-

стематичній основі та з використанням сучасних математич-

них методів) важливо здійснювати і в Україні, оскільки від ни-

нішнього бачення викликів і загроз майбутнього значною мі-

рою залежить, яким воно стане, якою буде нова національна 

індустрія та яке місце країна посідатиме у світовій економіч-

ній ієрархії. 

Монографія складається з чотирьох розділів. 

У першому розділі розглянуто причини, які визначають 

особливу важливість і актуальність дослідження промисло-

вого майбутнього в умовах Четвертої промислової революції 
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та цифровізації економіки; розкрито можливості та проблеми 

передбачення, пов'язані з нелінійним характером індустріаль-

ного розвитку; виявлено особливості прогностичної діяльно-

сті у сфері промисловості, пов'язані з використанням інстру-

ментарію стратегічного форсайтингу та довгострокового про-

гнозування.  

Другий розділ присвячено обґрунтуванню інструмента-

рію математичного моделювання промислового майбутнього. 

Виконано типологізацію та аналіз різноманітних математич-

них методів і побудованих на їх основі довгострокових моде-

лей. Для передбачення перспектив розвитку національної про-

мисловості обґрунтовано вибір методів моделювання, які вра-

ховують причинно-наслідкові зв'язки між основними факто-

рами, що визначають обсяги виробництва, а також додаткові 

обставини, які враховують специфіку розвитку національної 

індустрії в умовах Четвертої промислової революції.  

У третьому розділі розкрито особливості побудованої 

економіко-математичної моделі довгострокового розвитку на-

ціональної промисловості: сформульовано загальне завдання, 

визначено закономірності зміни віддачі факторів виробництва 

з часом в умовах цифровізації, виконано детальний опис стру-

ктури й основних елементів самої моделі. Завершує розділ ма-

теріал, присвячений розрахунку чисельних значень параметрів 

моделі та її перевірці на адекватність, який засвідчив, що вона 

має достатню точність для практичного використання.  

Четвертий розділ містить розраховані сценарії довго-

строкового розвитку промисловості України: базовий, який 

передбачає продовження тенденцій останніх років, і альтерна-

тивні, пов'язані з коливаннями світових цін на сільгосппроду-

кцію і сировину, інтенсивною цифровізацією виробництва. 

Встановлено, що Україна зберігає певний потенціал приско-

рення індустріального розвитку перш за все за рахунок вико-

ристання сучасних цифрових технологій. Але його реалізація 

потребує здійснення проактивної національно орієнтованої 

промислової політики. 
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Завершують дослідження висновки.   

Питання, розглянуті в монографії, становлять інтерес 

для вчених і практиків, докторантів й аспірантів, які досліджу-

ють проблеми розвитку сучасної промисловості, економіко-

математичне моделювання, довгострокове прогнозування і 

форсайтинг виробничих систем. 

У підготовці монографії брали участь: 

академік НАН України В.П. Вишневський (передмова, 

розділ 1, висновки);  

к.е.н. А.Ф. Дасів (підрозділ 2.2, розділи 3, 4);  

к.е.н. О.О. Охтень (підрозділ 2.2, розділи 3, 4, висновки);  

д.е.н. С.С. Турлакова  (підрозділ 2.1). 
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПРОМИСЛОВОГО МАЙБУТНЬОГО  

 

Світова фінансово-економічна криза 2007-2008 рр., 

спричинена проблемами фінансової сфери, підвела риску під 

попереднім етапом світового розвитку і відродила інтерес до 

прискореного розвитку реального сектора економіки. Споча-

тку у Німеччині  (Germany Trade & Invest, 2014), а потім в 

усьому світі почали говорити про індустріальний ренесанс, 

нову промислову революцію та смарт-індустрію (Індустрію 

4.0). Нова промисловість породжує підривні (англ. disruptive) 

виробничі технології 1, що змінюють людину і суспільство, 

призводять до трансформацій геоекономічної структури і фо-

рмують нову кіберфізичну реальність. Важливість розвороту у 

бік реального сектора стала ще більш наочною у зв'язку з пан-

демією COVID-19, яка продемонструвала, що у критичних си-

туаціях, коли йдеться про національну безпеку і екзистенціа-

льні загрози, всесильні гроші стають безсилими, адже ніхто не 

хоче продавати ті товари (маски, апарати ШВЛ, вакцини 

тощо), які конче потрібні самому. Не випадково, що тепер, на-

приклад, в ЄС так гостро ставлять питання про забезпечення 

технологічного суверенітету: "Відтепер кожна країна або 

група країн повинна задати собі три питання. По-перше, чи 

продукуємо ми потрібні нам технології? Якщо ні, то чи є у нас 

доступ до них з низки джерел? А якщо все-таки ні, то чи ми 

маємо гарантований, безперешкодний, довгостроковий (бі-

льше п'яти років) доступ до них від монопольних або олігопо-

льних постачальників з однієї країни, як правило, США або 

 
1 Під "підривними" розуміють такі технології, які впливають на 

нормальну роботу галузі або ринку, витісняють усталену продукцію або 

технологію, створюючи нову галузь або ринок. Див .: CFI (2021). Dis-

ruptive Technology - Overview, Examples, Success Factors. Retrieved 18 

April 2021, from https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/ 

other/disruptive-technology/ 
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Китаю?" 1 Неважко помітити, що це вже не звичайна економі-

чна постановка питання про взаємозв'язок між цілями і обме-

женими ресурсами, що мають альтернативне застосування, а 

політекономічні проблеми економічної влади і безпеки. 

У зв'язку з революційним характером зрушень у вироб-

ничій сфері, особливе значення набувають довгострокові фак-

тори і тенденції розвитку промисловості, які визначають її 

майбутнє. Це простежується у дослідженнях низки впливових 

зарубіжних організацій – World Economic Forum, McKinsey & 

Company, Deloitte, PwC та ін. –  які уже випустили низку пе-

редбачень у цій сфері і продовжують дослідження можливого 

промислового майбутнього (WEF, 2012; McKinsey Global In-

stitute, 2012; Foresight, 2013; Deloitte, 2015; Malmkvist, Sachse, 

Beurle, 2016; PWC, 2016; Kautzsch, Kronenwett, Thibault, 2017; 

Eurofound, 2019) та ін. Наприклад, у дослідженні Oliver 

Wyman йдеться про довгострокові перспективи промисловості 

у зв'язку з новими мегатрендами, що являють собою поєд-

нання технологічних стрибків і потрясінь в глобальному сус-

пільстві і навколишньому середовищі, які змінюють еконо-

міку, бізнес і спосіб життя. Зокрема, зростаючий тиск на на-

вколишнє середовище і проблеми з демографією вимагають 

більш екологічно чистої енергії і більш ефективно функціону-

ючих міст. Ці фактори, у свою чергу, стимулюють попит на 

відновлювані джерела енергії та інтелектуальні транспортні 

системи для запобігання заторів. Можливі технологічні рі-

шення включають збільшення ємності накопичувачів енергії, 

що дозволить розширити асортимент електромобілів, згладити 

поставки відновлюваної енергії в умовах зміни погоди і т. ін. 

(Kautzsch, Kronenwett, Thibault, 2017, р. 2). Фахівці Eurofound 

(Європейського фонду з поліпшення умов життя і праці) звер-

тають увагу на те, що поширення передових технологій 

 
1 Hauser H. (2021). The Struggle for Technology Sovereignty in Eu-

rope - Project Syndicate. Retrieved 31 March 2021, from https://www.pro-

ject-syndicate.org/commentary/europe-technology-sovereignty-imperative-

by-hermann-hauser-2021-03 
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обумовлює зростання відносного значення європейської про-

мисловості у довгостроковому періоді, але одночасно може 

посилити регіональні відмінності всередині держав-членів ЄС, 

а також висловлюють стурбованість можливими втратами по-

тенційних робочих місць (Eurofound, 2019, рр. 1-2). 

Серед фахівців США, що приділяють особливу увагу пи-

танням теорії промислової політики, довгостроковим факто-

рам і тенденціям розвитку промисловості можна відзначити 

роботи D. Rodrik (Kennedy School of Government, Harvard Uni-

versity, Cambridge, MA, USA) (Rodrik, 2018; Rodrik, 2014), який 

пов'язує майбутнє індустріального розвитку з проведенням ві-

дповідної промислової політики, яка сприяє новітнім техноло-

гіями, формуванню нових глобальних ланцюжків створення 

вартості та екологізації виробництва. G. Tassey (National Insti-

tute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA) 

(Tassey, 2010) підкреслює, що домінуюча у США неокласична 

економічна філософія вже не є достатньою, підкреслює систе-

мний характер сучасних виробничих технологій та обґрунто-

вує необхідність створення державно-приватних інноваційних 

екосистем для їх розвитку і впровадження. Спеціалісти з 

Brookings Institution, Washington, DC (Baily, Bosworth, 2014) 

аналізують майбутній розвиток виробничого сектора і його 

значення для економіки США, а також проблеми, обумовлені 

тим, що багато найбільших американських корпорацій продо-

вжують переносити свої виробничі потужності за кордон. Інші 

фахівці (Fort, Pierce, Schott, 2018) акцентують увагу на пробле-

мах зменшення робочих місць в обробній промисловості США 

і конкурентоспроможності національного виробництва на сві-

товому ринку. 

В Європі теоретичним проблемам перспектив індустрії і 

промислової політики присвячено роботи J. Rüttgers (Chair of 

the High-Level Strategy Group on Industrial Technologies, Euro-

pean Commission, Directorate-General for Research and Innova-

tion. Directorate D – Industrial Technologies) (European Commis-

sion, 2018), який наголошує, що пріоритетом у промисловій 



11 

 

політиці ЄС на перспективу мають стати штучний інтелект і 

кібербезпека. J. Foreman-Peck (University of Cardiff, UK), ана-

лізує теоретико-історичні аспекти індустріалізації, які вплива-

ють на шляхи її розвитку у майбутньому (Foreman-Peck, 2014). 

Французький фахівець P. Aghion (The Collège de France) підк-

реслює важливість перегляду традиційної промислової полі-

тики, що спирається на нові дані про ефективність державного 

втручання (Aghion, Boulanger, Cohen, 2011), а також обґрунто-

вує, що промислова політика, яка надає перевагу конкуренто-

спроможним секторам, або заохочує конкуренцію, сприяє зро-

станню продуктивності (Aghion, Cai, Dewatripont, Du, Harri-

son, Legros, 2015). 

Особливості азійської парадигми промислової політики 

представлено в роботах Luosha Du (China Development Bank, 

Beijing, China) (Du, Harrison, Jefferson 2012), Ling Li (Old Do-

minion University, Norfolk, USA) (Li, 2018), Ha-Joon Chang 

(University of Cambridge, UK) (Chang, Andreoni, 2020), Sanjaya 

Lall (Oxford University, England, United Kingdom) (Lall, 2006). 

Зокрема, Ling Li на основі порівняння німецької програми 

"Industry 4.0" та програми "Made in China 2025" робить висно-

вки щодо перспектив подальшого збільшення виробничого по-

тенціалу Китаю за рахунок інноваційної продукції, оптимізації 

структури китайської промисловості, надання пріоритету яко-

сті над кількістю, навчання і залучення талантів, екологізації 

виробництва (Li, 2018). 

У РФ, що відрізняється специфічним інституційним се-

редовищем, характерним для пострадянських країн, нові пог-

ляди на теоретичні засади промислової політики і перспективи 

розвитку передового виробництва розробляє С. Глазьєв (Наці-

ональна фінансова рада Банку Росії) (Глазьев, 2009; 2012) – 

один з авторів відомої концепції технологічних укладів. Слід 

також відзначити роботи В. Дементьєва (Центральний еконо-

міко-математичний інститут РАН) (Дементьев, 2019), Б. Ти-

това (загальноросійська громадська організація "Ділова Ро-

сія") (Титов, 2017), В. Кондратьєва (Центр промислових та 
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інвестиційних досліджень Інституту світової економіки і між-

народних відносин, м. Москва) (Кондратьев, 2015), В. Тамбов-

цева (Московський державний університет ім. М.В. Ломоно-

сова) (Тамбовцев, 2017), Є. Балацького (Центр макроекономі-

чних досліджень, Фінансовий університет при Уряді РФ) (Ба-

лацкий, 2019). 

В Україні, крім профільного Інституту економіки проми-

словості НАН України (Вишневский, Амоша, Збаразская, Ох-

тень, Череватский, 2013; Вишневський, Вієцька, Гаркушенко 

та ін. 2018; Вишневський, 2021), теоретичним аспектам про-

блем формування і реалізації промислової політики присвя-

чено дослідження, виконані в Інституті економіки і прогнозу-

вання НАН України, Національному інституті стратегічних 

досліджень, Науково-дослідному центрі індустріальних про-

блем розвитку НАН України. Це, зокрема, роботи Ю. Кіндзер-

ського (Кіндзерський, 2017; 2021), Я. Жаліло (Жаліло, 2012) 

М. Кизима (Кизим, 2020) та ін. Зокрема, як підкреслює 

Ю. Кіндзерський, Україні потрібна інклюзивна індустріаліза-

ція, нові підходи до формування політики її проведення, вихо-

дячи з розуміння змісту концепту інклюзивного розвитку, ана-

лізу моделей та досвіду індустріалізації під кутом зору теорій 

про інклюзивні/екстрактивні інститути, соціальні порядки, 

структурні та фундаментальні фактори розвитку, а також з 

огляду на негативні соціальні ефекти, зумовлені науково-тех-

нічним прогресом (Кіндзерський, 2021). 

Навіть цей дуже стислий огляд свідчить про те, що про-

блеми промислового розвитку і майбутнього промисловості є 

тепер надзвичайно актуальними і популярними. Але при 

цьому його перспективи часто оцінюються по-різному. Напри-

клад, фахівці McKinsey Global Institute (2017, р. 2) вважають, 

що всупереч автоматизації виробництва "... світовій економіці 

насправді потрібен кожен ерг людської праці, що застосову-

ється на додаток до роботів, для подолання тенденцій демогра-

фічного старіння як в розвинених країнах, так і в тих, що роз-

виваються", в той час як, наприклад, Є. Балацький (2019, с. 11) 
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небезпідставно стверджує, що підсумком технологічного про-

гресу може стати "... величезна армія непотрібних людей, 

освіта і лікування яких стане економічно невиправданим".  

І прикладів таких розбіжностей можна навести багато. 

Очевидно, що поява самих різних оцінок обумовлено новиз-

ною і складністю питань, що виникають у зв'язку з принципо-

вими новими можливостями і погрозами, які відкривають кі-

берфізичні технології, штучний інтелект і роботизація. З ура-

хуванням особливої значущості промисловості для національ-

них економік, це означає, що проблема заслуговує подальшого 

поглибленого і всебічного аналізу. А починати потрібно з пи-

тань методології і теорії, визначення понять, здатних сформу-

вати раціональні підстави для коректного порівняння різних 

точок зору і підходів. 

Актуальність розгляду методологічних і теоретичних ас-

пектів проблеми обумовлена також тим, що зазвичай у науко-

вих дослідженнях більше уваги приділяється питанням вироб-

ничих технологій (що зрозуміло), і менше – інституційним, 

еволюційним, соціокультурним, які також мають важливе зна-

чення і потребують наукового аналізу в новому контексті. І, 

крім того, слід враховувати, що ситуація швидко змінюється, 

в тому числі під впливом пандемії COVID-19, яка істотно 

вплинула на світову економіку і конкурентні позиції багатьох 

країн, і тепер, виходячи вже з нових реалій, потрібно заново 

переосмислювати проблеми і перспективи розвитку націона-

льних промислових систем у динамічному світі. 

 

 

1.1. Навіщо потрібно заглядати у промислове май- 

бутнє?  

Для того, щоб правильно розуміти сьогодення і направ-

ляти свої дії, слід передбачати майбутнє. Як зазначав німець-

кий філософ К. Ясперс: «Бачення сьогодення в такій же мірі 

залежить від сприйняття минулого, як від прогнозування май-

бутнього. Наші думки про майбутнє впливають на те, як ми 
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бачимо минуле і сьогодення. Прогнозуюче історичне мис-

лення визначає наші дії» (Ясперс, 1991, с. 155). 

У цьому сенсі бачення сьогодення промисловості нероз-

ривно пов'язане з перспективами її розвитку в довгостроко-

вому періоді. Під довгостроковим періодом у даному випадку 

розуміється строк від 10 років і більше – досить великий для 

того, щоб проявилась дія довгих факторів і тенденцій розви-

тку, які формують нову технологічну, економічну, соціальну, 

екологічну та ін. реальності 1. Очевидно, що ніхто не знає, і не 

може знати, його точної тривалості. Якщо орієнтуватися на до-

вгі Кондратьєвські хвилі в економіці, то фази їх підйому і 

спаду займають близько двох-трьох десятиліть кожна (Гла-

зьев, 2012, с. 28), тобто в сумі 40-60 років, а повний життєвий 

цикл технологічних укладів за С. Глазьєвим – близько століття 

(Глазьев, 2012, с. 30). Але зазвичай так далеко не заглядають, 

оскільки, чим більше період аналізу, тим менше ймовірність 

коректного передбачення майбутнього. Тому, як правило, ви-

бирають не настільки довгий термін. Наприклад, у стратегіч-

ному форсайті ЄС він обмежений 2050 р. (приблизно 30 років), 

коли, як очікується, Європа має стати першим кліматично ней-

тральним континентом 2. У Китаї також ставлять стратегічну 

мету на період до 2050 р. – підійти до рівня розвинених еконо-

мік і стати процвітаючою, сильною, демократичною, розвине-

ною в культурному відношенні, гармонійною і красивою кра-

їною (Hu, Yan, Tang, Liu, 2021) – але, очевидно, що таке ціле-

покладання явно приурочено до 100-річчя утворення КНР 

(2048 г.). Регулярні звіти National Intelligence Council (США) 

охоплюють період 15-20 років (NIC, 2010; 2012; 2021). 

Виходячи з аналізу світового розвитку в останні десяти-

ліття (див., наприклад, European Commission, 2018), можна 

впевнено стверджувати, що у довгостроковому періоді 

 
1 У свою чергу під короткостроковим періодом зазвичай розумі-

ють 1-3 роки, а під середньостроковим - 5-7 років. 
2 European Commission (2020). Strategic Foresight Report. Retrieved 

3 May 2021, from https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/stra-

tegic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en 
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розвиток сучасної промисловості, з одного боку, відкриває 

нові перспективи прискорення інклюзивного економічного 

зростання, створення високопродуктивних робочих місць, по-

ліпшення добробуту людей, але, з іншого боку, стикається з 

низкою відомих проблем – технологічних, кадрових, екологі-

чних тощо. Крім того, виникають нові проблеми, обумовлені 

швидким розвитком кіберфізичних систем і штучного інтеле-

кту, які чинять істотний, часто несподіваний вплив не тільки 

на виробництво й економіку, але також на природу, людину і 

суспільство. 

Прикладом можуть служити екологічні проблеми поши-

рення технології п'ятого покоління мобільного зв'язку 5G. 

Вона має принципово важливе значення для промислового Ін-

тернету речей (Industrial Internet of Things, IIoT), оскільки за-

безпечує три важливих параметри: високу швидкість передачі 

даних 1 Гбіт/с в середньому і більше 10 Гбіт/с у піці), надни-

зьку затримку передачі інформації (1-10 мс) і можливість од-

ночасного підключення великої кількості пристроїв (до 1 млн 

на 1 км2 і одну базову станцію (Механик, 2020). В екологіч-

ному аспекті основні проблеми впровадження мереж 5G пов'-

язані з масовим виробництвом компонентів інфраструктури, а 

також з підвищенням попиту споживачів на нові пристрої, що 

підтримують цю технологію. Але не тільки це. Мобільний зв'я-

зок п'ятого покоління заснований на міліметрових радіохви-

лях, які раніше не використовувалися в таких широких масш-

табах, а тому є ризик прояву його негативних ефектів на біоге-

оценози. Вже були проведені дослідження, які показали вплив 

міліметрових хвиль на птахів (зміна форми яєць горобців, 

вплив на процеси розмноження і гніздування пернатих та ін.) і 

бджіл (погіршення навігаційних навичок, синдром руйнування 

бджолиних сімей)1. Очевидно, що такі порушення окремих 

 
1 Curran C. (2020). What Will 5G Mean for the Environment? - The 

Henry M. Jackson School of International Studies. Retrieved 29 April 2021, 

from https://jsis.washington.edu/news/what-will-5g-mean-for-the-environ-

ment/ 
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компонентів біогеоценозів, якщо вони проявляться в повну 

силу, можуть мати серйозні наслідки для екосистем в цілому. 

Ще одним прикладом є загрози "наглядового капіталі-

зму", пов'язаного з розвитком кіберфізичного виробництва і 

нових цифрових технологій. Як зазначає S. Zuboff (2019), ке-

рівники цифрових платформ, використовуючи вільно надані 

їм дані, отримали можливість впливати на процеси прийняття 

рішень, спостерігати і контролювати мислення. Більш того, 

коли отримані дані застосовуються для таргетування реклами 

і зміни поведінки людей, вони створюють «поведінковий над-

лишок» і «капітал спостереження», за допомогою якого орга-

нізовано безперервний економічний процес приватного прив-

ласнення «поведінкового надлишку». За такої постановки пи-

тання йдеться вже навіть не про цифрові дані, як про новий 

клас активів, що можна використовувати, наприклад, з метою 

оподаткування, а про нові форми капіталізму і фундаментальні 

спотворення людської поведінки, череваті далекосяжними на-

слідками для соціальної організації суспільства. 

Беручи до уваги зазначене, виходячи з гостроти ниніш-

нього переломного періоду розвитку економіки і суспільства, 

який характеризується глобальною нестабільністю (Вишневс-

кий, Шелудько, 2017), важливість систематичних досліджень 

майбутнього набуває особливого значення. Якщо особи, які 

приймають рішення, отримають інформацію про майбутні ви-

клики і можливості, вони зможуть своєчасно відреагувати на 

неї для того, щоб звести до мінімуму шкоду або максимізувати 

вигоди. 

При цьому важливо підкреслити, що в даній роботі ми 

не ставимо завдання дослідження довгострокових політико-

економічних аспектів проблеми розвитку промисловості. 

Воно набагато скромніше. Його постановка більш "призем-

лена" і операціональна, яка виходить із переосмислення зна-

чення і визнання особливої ролі промисловості в сучасному 

світі. 
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По-перше, сучасна індустрія є генератором науково-тех-

нічного прогресу і інновацій в економіці. Наприклад, в ЄС, 

який є одним зі світових економічних центрів, на частку про-

мисловості, яка виробляє близько 16% ВВП, припадає понад 

60% витрат на НДДКР і майже 50% – на інновації (European 

Commission, 2018, p. 13). По-друге, вона виступає як один з го-

ловних драйверів економічного зростання. Попит з боку про-

мисловості підтримує бізнес-послуги та інші непромислові 

сфери діяльності, підвищує потребу в висококваліфікованої 

робочої сили і сприяє розвитку ринків праці в інших секторах 

національної економіки. По-третє, промисловість є важливим 

чинником глобальної конкурентоспроможності національних 

економік. В ЄС вона забезпечує понад 80% експорту товарів 

(European Commission, 2018, p. 13) і майже 60% загальних об-

сягів експорту (з урахуванням експорту послуг). 

У зв'язку з цим стає очевидним, що передбачати розви-

ток промисловості, її нові можливості, виклики і загрози стає 

одним з пріоритетних завдань економічної безпеки як на наці-

ональному і регіональному рівнях, так і на рівні господарюю-

чих суб'єктів. 

Зокрема, для менеджменту підприємств велике значення 

може мати розуміння перспективних потреб своїх клієнтів, 

формування альтернативних сценаріїв розвитку (а не просто 

точкових прогнозів), заснованих на аналізі довгострокових 

трендів розвитку ринків присутності і можливостей вступу на 

перспективні нові ринки у зв'язку з переходом на нові техно-

логії, матеріали, продуктові лінії. 

Для політиків важливо розуміти, як глобальні мегатре-

нди – великомасштабні, довгострокові тенденції розвитку ін-

дустрії – можуть вплинути на національну промисловість та її 

окремі сектори, як у зв'язку з цим можуть помінятися конкуре-

нтні позиції країни та її регіонів у світі, як слід вибудовувати 

нову промислову політику, що необхідно зробити у сфері 
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інфраструктури, науки, підготовки та перепідготовки кадрів, 

нормативно-правового регулювання економіки та ін. 

 

 

1.2. Можливості та проблеми передбачення. Неліній-

ний характер промислового розвитку 

Досліджувати довгострокові фактори і тенденції розви-

тку промисловості – значить заглядати в її майбутнє, або зай-

матися прогностичної діяльністю, тобто різними видами 

практик, загальним для яких є їх характер, що передбачає май-

бутнє  1 (Пирожкова, 2016, с. 114). 

У науковій літературі існує багато уявлень про те, якими 

термінами можна описувати ці практики. У сфері економіки 

тепер прийнято виділяти передбачення (англ. foresighting) і 

прогнозування (англ. forecasting)2. Їх основна відмінність по-

лягає в тому, що передбачення займається побудовою перева-

жно якісних моделей (образів) майбутнього, створенням випе-

реджаючих альтернативних сценаріїв розвитку подій. А про-

гнозування зазвичай має кількісний характер, характеризує 

майбутнє на основі минулих даних і аналізу факторів і тенде-

нцій розвитку. 

Надалі в цій роботі ці два терміни (передбачення і про-

гнозування), як пов'язані з дослідженням майбутнього, будуть 

використовуватися як синоніми, якщо тільки не буде потрібно 

спеціально підкреслити особливість способу аналізу, застосо-

вуваного в тому чи іншому випадку. 

Передумовою успішної прогностичної діяльності, яка 

визначає її принципову можливість, є твердження про безпе-

рервність розвитку – соціального, культурного, економічного 

 
1 Прогностична діяльність – це більш широке поняття ніж про-

гностика, під якою зазвичай розуміють наукову дисципліну, що вивчає 

загальні принципи прогнозування розвитку і закономірності процесу 

розробки прогнозів (Пирожкова, 2016, с. 114). 
2 OECD (2021). What is Foresight? – Organisation for Economic Co-

operation and Development. (2021). Retrieved 1 May 2021, from 

https://www.oecd.org/strategic-foresight/whatisforesight/ 
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тощо: "… основний принцип, на якому базується ... прогнос-

тика, це філософсько-соціологічна концепція безперервності 

розвитку (поступального, регресивного, а нерідко і стагнацій-

ного)" (Ли, 2002, с. 17). Підстава полягає в тому, що з плином 

часу багато аспектів культури та інституційної структури сус-

пільства зберігаються без істотних змін. І хоча "... несподівані 

соціальні, технологічні та екологічні зміни заворожують, але 

схильність бачити стрімкі і дивовижні зміни, що виникають 

всюди, є відмінною рисою футуристів і прогнозистів. Майбу-

тнє містить безперервність і зміни, стазіс і потік" (Bengston, 

2018, р. 4). 

Безперервність розвитку має на увазі необхідність вияв-

лення загальних – а отже, досить довгих – факторів (причин) і 

тенденцій (наслідків), які вже проявилися в сьогоденні і, шви-

дше за все, в зв'язку з протяжністю процесів розвитку в прос-

торі і часі, продовжать свою дію в майбутньому. 

При цьому важливе значення має та обставина, що, по-

перше, зміни в економіці в цілому і в промисловості, зокрема, 

рідко відбуваються по прямій лінії, що обумовлено життєвим 

циклом технологій. Як зазначає фахівець у сфері їх прогнозу-

вання P. Saffo: "…найбільш важливі події, як правило, сліду-

ють формі S-подібної кривої статечного закону: зміни почина-

ються повільно і поступово, тихо просуваються вперед, а по-

тім раптово вибухають, в кінцевому підсумку звужуються і на-

віть падають назад» (Saffo, 2007, р. 4). S-подібний (логістич-

ний) характер процесів технологічного розвитку детально 

описаний в спеціальній літературі з проблем науково-техніч-

ного прогресу і технологічних революцій (Фостер, 1987; Пе-

рес, 2011; Vishnevsky, Harkushenko, Kniaziev, 2020). 

І, по-друге, багато змін мають циклічний (циклічний-

хвильовий) характер. У сфері економіки ця обставина добре 

відома. Це уявлення про циклічний розвиток К. Маркса, який 

головною причиною періодичних криз капіталізму вважав 

протиріччя між суспільним характером виробництва і при-

ватно-капіталістичним привласненням, великі цикли кон'юнк-

тури (довгі хвилі) М. Кондратьєва, хвилі інновацій 
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Й. Шумпетера, технологічні уклади С. Глазьєва, а також не 

такі довгі (середньострокові) цикли Жугляра та ін. (Белоусов, 

Бирюков, 2011). 

Можна також об'єднати концепції S-подібного життє-

вого циклу технологій і довгих економічних циклів, як це зро-

бив, наприклад, M. Hirooka (2004), який обґрунтував наявність 

зв'язків між інноваціями і довгими хвилями Кондратьєва (ди-

фузія технологічних нововведень синхронізується з наростаю-

чою фазою довгої хвилі), і побудувати математичні моделі 

довгострокового прогнозування інноваційно-економічного 

розвитку (Акаев, Хироока, 2009). 

Але справа навіть не в цьому. У зв'язку з постульованим 

S-подібним характером технологічних змін і циклічним – еко-

номічних, їх легше аналізувати, оскільки, завдяки цьому, стає 

легше розуміти, чого можна чекати від майбутнього: якщо ві-

домо, що в минулому зміни проходили за певним законом, і 

очікується, що цей закон в цілому збереже свою силу, то стає 

легше передбачити характер змін на перспективу. 

Але легше – не означає просто. Основний принцип мис-

лення про майбутнє полягає в його множинності: замість од-

ного майбутнього насправді існує незліченна кількість його 

можливих альтернативних варіантів (Bengston, 2018, р. 2). І за-

здалегідь передбачити, який з них буде втілений – дуже не 

просто. До того ж гладкий хід розвитку може в будь-який мо-

мент перерватися у зв'язку з появою чергового "чорного ле-

бедя" – важко передбачуваної рідкісної події, що чинить істо-

тний вплив на економіку і суспільство. Останнім прикладом 

такого роду є пандемія COVID-19, яка, крім сильного потря-

сіння медичної сфери, різко негативно позначилася на діловій 

активності і зруйнувала благополуччя багатьох людей, що оче-

видно вплинуло на економічні показники, їх передбачення і 

прогнози. Наприклад, МВФ у жовтні 2019 р. прогнозував зро-

стання світової економіки в 2020 р. на 3,4%, а фактично вона 
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обвалилася на 3,3%, у тому числі в країнах зони Євро – на 

6,6% 1. 

Тому іноді передбачити знак змін (зростання або спад) – 

це вже добре. Проте, не дивлячись на ймовірність появи "чор-

них лебедів", ніхто не відміняв дії довгострокових факторів і 

тенденцій розвитку (за винятком сценаріїв глобальної катаст-

рофи): люди продовжують народжуватися, навчатися і працю-

вати, техніка і технології – вдосконалюватися, суспільство – 

адаптуватися до нових обставин тощо. У цьому сенсі в довго-

строковому періоді ситуацію можна вважати більш-менш пе-

редбачуваною, якщо тільки правильно вибирати і застосову-

вати інструменти дослідження майбутнього і обережно інтер-

претувати отримані за їх допомогою результати. 

 

 

1.3. Прогностична діяльність у сфері промисловості: 

стратегічний форсайтинг і довгострокове прогнозування 

Вище вже було зазначено, що прогностична діяльність, 

як практика, пов'язана з дослідженням майбутнього, виступає 

у вигляді форсайтингу і прогнозування. Оскільки ж в даній ро-

боті йдеться про далекі горизонти розвитку, то тепер доцільно 

слід більш детально зупинитися на стратегічному форсай-

тингу і довгостроковому прогнозуванні 2. 

Спочатку відзначимо їх схожість. 

По-перше, обидва ці методи призначені для дослідження 

довгострокових аспектів соціально-економічного, в тому чи-

слі промислового, розвитку. При цьому, відповідно до станда-

ртної економічної теорії, в довгостроковому періоді немає 

 
1 IMF (2021). World Economic Outlook Reports. Retrieved 4 May 

2021, from https://www.imf.org/en/publications/weo 
2 Для визначеності термінології далі будемо виходити з того, що 

форсайтинг (foresighting) і прогнозування (forecasting) – це процеси до-

слідження, результатами яких є відповідні документи – форсайт 

(foresight) і прогноз (forecast) Аналогічно стратегування (strategizing) і 

планування (planning) – це процеси обґрунтування цілей і дій, результа-

тами яких є стратегія (strategy) і план (plan). 



22 

 

фіксованих факторів виробництва, оскільки у ринкових суб'-

єктів є достатньо часу для відповіді на виклики розвитку і від-

повідної зміни рівня випуску за допомогою інвестицій в осно-

вний і людський капітал, входу в галузь або виходу з неї тощо 

(на відміну від короткострокового періоду, коли деякі фактори 

є змінними, оскільки залежать від обсягів виробництва, а 

інші – фіксованими). У свою чергу більше число змінних озна-

чає більшу ступінь невизначеності, при якій можливі резуль-

тати подій та ймовірність їх настання невідомі, і, відповідно, – 

більші складнощі прогностичної діяльності.  

По-друге, обидва ці методи – і стратегічний форсайтинг 

і довгострокове прогнозування – призначені переважно для 

визначення того, що може статися, а не того, як слід посту-

пати. Тобто вони призначені для отримання інформації, яка 

може бути використана в процесі визначення спектру можли-

вих цілей, а не для їх вибору і прийняття відповідних управ-

лінських рішень. Для визначення того, як слід чинити, викори-

стовуються інші методи – стратегування (постановка цілей) і 

планування (розподіл ресурсів для їх досягнення). У зв'язку з 

цим доречно нагадати, що: "Предметом економічної науки не 

може бути визначення цілей, які суспільство має ставити перед 

собою. У будь-якому суспільстві постають питання, пов'язані 

з цілепокладанням, але визначення цілей не входить до сфери 

економічної науки; втім, воно взагалі не входить до сфери на-

уки. ... Цілі можуть бути виявлені лише шляхом функціону-

вання політичної системи, в рамках процедур, які розрізня-

ються від країни до країни і від епохи до епохи. Але при цьому 

вирішується одне і те ж завдання – досягнення компромісу між 

устремліннями різних громадян, враховуючи, що, як це зазви-

чай буває, ці устремління суперечливі" (Алле, 1994, с. 17). 

Тобто форсайтинг і прогнозування (в даному випадку 

стратегічний форсайтинг і довгострокове прогнозування) в бі-

льшій мірі призначені для вирішення завдань наукових, а стра-

тегування і планування – для завдань практичних: політичних, 

управлінських та ін. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Методи поводження з економічним майбутнім 

 

А тепер про відмінності стратегічного форсайтингу і 

довгострокового прогнозування. 

По-перше, за змістом. Як уже зазначалося, форсайтинг 

не передбачає майбутнього, а досліджує різні, перш за все які-

сні його сценарії, з урахуванням довгострокових факторів  і 

тенденцій розвитку. При цьому "… мета полягає не в тому, 

щоб "отримати правильне майбутнє", а в тому, щоб розширити 

і переосмислити діапазон можливих подій, які необхідно вра-

ховувати, виявити нові можливості і оскаржити потенційно 

згубні ідеї та очікування, закладені в поточну політику, стра-

тегії і плани". На відміну від форсайтингу прогнозування – це 

"кількісний процес екстраполяції з минулого для оцінки май-

бутніх умов" (Cook, 2014, р. 532). Прогнозування передбачає 

майбутнє на основі аналізу минулих даних, або, висловлюю-

чись філософською мовою, займається математичними 
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обчисленнями і моделюванням, які виходять з достатнього об-

сягу релевантних даних і регулярностей, характерних для да-

ної об'єктної сфери (Пирожкова, 2016, с. 111). 

Можна сказати так, що в разі прогнозування регулярно-

сті (закономірності) явищ і процесів приймаються як відомі і 

застосовуються для створення прогнозів, а в разі форсай-

тингу – ці регулярності ще потрібно шукати і доводити, фор-

муючи потім з їх допомогою набір можливих альтернатив ро-

звитку. У цьому сенсі форсайтинг логічно передує прогнозу-

ванню. 

По-друге, стратегічний форсайтинг і довгострокове про-

гнозування розрізняються за застосовуваними інструментами 

аналізу. 

У процесі стратегічного форсайтингу використовують 

різноманітні інструменти, які часто націлені на формування і 

аналіз якісних варіантів майбутнього з використанням, в тому 

числі, "м'яких" даних (інтерв'ю, думок, результатів тестів, 

складання рейтингів тощо). Це, зокрема 1:  

сканування горизонтів (horizon scanning) – систематич-

ний процес пошуку і дослідження сигналів про зміни в сього-

денні та їх потенційні наслідки в майбутньому з використан-

ням технік кабінетних досліджень (аналізу зробленого попере-

дниками, включаючи огляди існуючої літератури) і експерт-

них оцінок (метод Дельфі, метод колективної генерації ідей та 

ін.); 

аналіз мегатрендів (megatrends analysis) – вивчення і ана-

ліз тенденцій глобального масштабу, що спостерігаються в да-

ний час на перетині ряду сфер політики і череватих складними 

і багатовимірними наслідками в майбутньому; 

бачення і зворотне бачення (visioning and back-casting) – 

розробка картин ідеального (або небажаного) майбутнього, а 

 
1 OECD (2019). Strategic Foresight for Better Policies. Retrieved 24 

June 2021, from https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strate-

gic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf 
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також робота в зворотному напрямку з визначення того, які 

кроки слід зробити (або яких дій слід уникати); 

сценарне планування (scenario planning) – розробка аль-

тернативних планів майбутнього з метою їх аналізу та отри-

мання уроків з точки зору можливих наслідків для сьогодення. 

У процесі прогнозування, в тому числі довгострокового, 

використовують більш строгі інструменти аналізу, націлені на 

передбачення кількісних характеристик майбутнього, зазви-

чай з використанням "твердих" даних (цифрової інформації, 

одержуваної в результаті застосування валідних і надійних ме-

тодів, статистичних даних тощо). Цих інструментів дуже ба-

гато, як і способів їх класифікації (див. наприклад, Armstrong, 

2001) 1. Зокрема, їх можна поділити на ті, які (Chambers, 

Mullick, Smith, 1971): 

не встановлюють причинно-наслідкових зв'язків між 

змінними, а засновані на аналізі часових рядів (time series anal-

ysis and projection), що передбачає дослідження закономірнос-

тей розвитку в минулому і перенесення їх на майбутнє (проста 

екстраполяція, метод ковзних середніх, метод експоненціаль-

ного згладжування та ін.); 

пов'язані з встановленням причинно-наслідкових зв'яз-

ків між змінними, так звані каузальні моделі (causal models), 

які вводять взаємини між елементами системи, в тому числі з 

використанням історичних даних, але не тільки (регресивні 

моделі, метод групового урахування аргументів, моделі штуч-

них нейронних мереж, імітаційні моделі та ін.). 

При цьому для близьких часових горизонтів частіше за-

стосовують більш прості методи екстраполяції, а далекі гори-

зонти, пов'язані з більшим ступенем невизначеності, зазвичай 

досліджують шляхом побудови більш складних каузальних 

моделей. 

Також слід зазначити, що кількісні методи і математичні 

моделі можуть використовуватися і для форсайтингу, і для 

 
1 Див. докладніше п. 2.1. 
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прогнозування. Зрештою – це обчислення за формулами з під-

становкою первинних даних. При цьому дані можуть бути ви-

користані самі різні – з обійми фактично спостережуваних ре-

гулярностей (закономірностей, що вже проявилися в сього-

денні, та які, ймовірно, будуть дотримуватися і в майбут-

ньому), або з числа передбачуваних або альтернативних регу-

лярностей. 

У першому випадку кількісні розрахунки можна інтерп-

ретувати як прогноз (визначення того, що буде), для якого ба-

жано вказувати довірчий інтервал (приблизний діапазон зна-

чень, які покривають невідомий параметр із заданою надійні-

стю), а в другому – як інструмент передбачення, що допомагає 

за допомогою розрахунків формувати і аналізувати різні сце-

нарії розвитку подій, необхідні для того, щоб виявити головні 

важелі впливу на майбутні процеси і ризики потрапляння в па-

стку поганих сценаріїв. 

Для правильного вибору методів дослідження майбут-

нього важливо виявити особливості предметної сфери дослі-

дження – як саме відбувається індустріальний розвиток, як 

змінюються його ключові технології, які довгі фактори і тен-

денції слід брати до уваги, що забезпечують зв'язок сьогодення 

з майбутнім, в тому числі в сфері промисловості. 

 

Висновки до розділу 1. 

1. Проблеми довгострокового індустріального розвитку 

і промислового майбутнього виробництва є тепер надзвичайно 

актуальними і популярними. Це обумовлено особливим зна-

ченням сучасної промисловості для національної конкуренто-

спроможності, інновацій та зайнятості, а також тими надзви-

чайно швидкими і одночасно фундаментальними зрушеннями, 

які відбуваються в світі у зв'язку з розгортанням Четвертої 

промислової революції. Про особливу роль сучасної промис-

ловості у світі наголошують низка впливових міжнародних ор-

ганізацій, які відзначають, що її розвиток пов'язаний з новими 

мегартрендами, які поєднують технологічні стрибки і 
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кардинальні зміни у глобальному суспільстві й навколиш-

ньому середовищі, що чинять вплив на економіку, бізнес і спо-

сіб життя. Причому йдеться не тільки про нові можливості, але 

й загрози, які важливо своєчасно ідентифікувати з метою зме-

ншення ризиків розвитку, пов'язаних, зокрема, з можливими 

втратами потенційних робочих місць, монополізацією цифро-

вого простору, проявою небажаних ефектів для екосистем 

тощо.     

2. Для вирішення цих проблем важливо на систематич-

ній основі займатися прогностичною діяльністю в сфері про-

мисловості, тобто різними видами практик, загальним для 

яких є їх характер, що спрямований на передбачення майбу-

тнє. Вихідною посилкою цієї діяльності є принцип безперерв-

ності розвитку. Його сенс полягає в тому, що з плином часу 

окремі  аспекти культури та інституційної структури суспіль-

ства залишаються на певний період без істотних змін, зберіга-

ючи свою спадкоємність. З цього випливає, що безперервність 

розвитку передбачає виявлення загальних – а, отже, досить до-

вгих – факторів (причин) і тенденцій (наслідків), які вже про-

явилися в сьогоденні і, ймовірніше, продовжать свою дію в 

осяжному майбутньому. 

3. Основними методами дослідження економічного май-

бутнього в цілому і промислового, зокрема, є стратегічний фо-

рсайтинг і довгострокове прогнозування. Їх схожість полягає 

в тому, що обидва ці методи призначені для дослідження дов-

гих аспектів розвитку і встановлення того, що може статися, а 

не того, як слід поступати, або які рішення приймати. Для об-

ґрунтування управлінських рішень використовуються інші ме-

тоди – стратегування (постановка цілей) і планування (розпо-

діл ресурсів для їх досягнення). 

А відмінність зазначених вище методів полягає в тому, 

що форсайтинг займається побудовою переважно якісних мо-

делей (образів) майбутнього, створенням випереджальних 

альтернативних сценаріїв розвитку подій, а прогнозування за-

звичай має кількісний характер, характеризує майбутнє на 
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основі минулих даних та аналізу довгих факторів і тенденцій 

розвитку. У цьому сенсі форсайтинг логічно передує прогно-

зуванню. 

Що стосується їх наукового обґрунтування з викорис-

танням різноманітних математичних методів і моделей, то 

вони можуть використовуватися як для довгострокового про-

гнозування, так і для стратегічного форсайтингу. Але у пер-

шому випадку (при прогнозуванні) результати розрахунків  за-

звичай інтерпретуються як визначення того, що може буде (з 

урахуванням меж довірчих інтервалів), а в другому (при фор-

сайтингу) – як інструмент передбачення, що допомагає за до-

помогою розрахунків формувати і аналізувати різні сценарії 

розвитку подій, призначені для виявлення нових можливостей 

і загроз розвитку на далеку перспективу. 
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Розділ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ  

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

ПРОМИСЛОВОГО МАЙБУТНЬОГО 

 

2.1. Дослідження математичних методів і моделей 

довгострокового розвитку промисловості 

Промисловість є провідною ланкою економіки, драйве-

ром економічного зростання і одним з ключових елементів на-

ціонального виробництва. У зв'язку з цим математичні методи 

і моделі розвитку промисловості органічно пов’язані з мето-

дами та моделями динаміки ВВП та основних економічних фа-

кторів, що її визначають. 

Дослідники розглядають можливість використання ши-

рокого спектру таких математичних методів (інструментів) і 

моделей (образів об’єктів). Першим кроком у їх аналізі є сис-

тематизація. Наприклад, у роботі (Вертакова, 2016) методи 

прогнозування, застосовувані для побудови відповідних моде-

лей і оцінки майбутньої динаміки ВВП, пропонується поділяти 

за характером залученої інформації на фактографічні (статис-

тичні), експертні (інтуїтивні) і комбіновані. Така класифікація 

є зрозумілою, але дещо спрощеною, адже, наприклад, статис-

тична інформація може використовуватись як для простої екс-

траполяції окремих факторів аналізованих систем, що має об-

межене застосування, так і для побудови більш складних кау-

зальних моделей, які представлені множиною понять предме-

тної сфери і зв’язків між ними та вирішують широке коло різ-

них завдань. І, взагалі, побудова коректної класифікації, а то-

чніше – типологізації (виділення типових підмножин) пос-

тійно зростаючої множини математичних інструментів тільки 

за однією ознакою (характером залученої інформації) пробле-

матично. 

Більш коректним можна вважати підхід, що спирається 

на ідеї, викладені у відомих роботах (Chambers, Mullick, Smith, 

1971; Armstrong, 2001), які поділяють наукові методи дослі-

дження економічного майбутнього на (а) якісні (експертні) і 

(b) кількісні. Перші, засновані в основному на так званих 
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"м’яких" даних (soft data), що включають експертні думки, а 

також припущення, тлумачення і т. п., тому їх неможна прямо 

вимірити і верифікувати. Другі – в основному на "твердих" да-

них (hard data), тобто таких, які можна вимірити і незалежно 

перевірити (верифікувати). 

У свою чергу кількісні методи можна підрозділити на 

(b1) статистичні (екстраполяційні) і (b2) каузальні. Перші про-

гнозують виробництво у залежності від неекономічних змін-

них (часу і простору), другі – як наслідок дії економічних (ви-

робничих) факторів – землі (ресурсів), праці, капіталу та ін. 

При цьому екстраполяційні методи та засновані на них моделі 

є відносно простими і менш витратними, але вони ліпше під-

ходять в основному для близьких часових горизонтів, а далекі 

часові горизонти потребують побудови більш складних кауза-

льних моделей.  

Нарешті каузальні методи можна підрозділити на (b21) 

каузальні економетричні і (b22) каузальні комплексні. Методи 

(b21) використовують статистичні техніки аналізу економічних 

даних для надання емпіричного змісту (параметризації) посту-

льованим виробничим факторам. А методи (b22), крім статис-

тичного аналізу економічних даних з метою параметризації 

факторів, вводять також додаткові причинно-наслідкові 

зв’язки, що визначають закономірності розвитку самих вироб-

ничих факторів чи економічної системи в цілому. 

Практичне застосування того чи іншого методу прогно-

зування промисловості і економіки в цілому визначається ці-

лями дослідження, наявністю необхідної інформації та довжи-

ною періоду випередження (Ковалев, Господарик, 2014). Оскі-

льки у цій роботі йдеться про довгостроковий економічний ро-

звиток, то ми не будемо розглядати екстраполяційні методи і 

моделі, а сконцентруємо дослідження на каузальному інстру-

ментарії. Для цього спочатку проаналізуємо каузальні еконо-

метричні підходи, потім – каузальні комплексні, і заверши- 

мо розгляд якісними (експертними) та комбінованими підхо-

дами. 
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Каузальні економетричні методи і моделі 

Зазвичай моделі довгострокового прогнозування зрос-

тання економік країн світу засновані на різних сценаріях вико-

ристання факторів виробництва: праці (часто з урахуванням її 

якості), капіталу (результату інвестицій, джерелом яких висту-

пають заощадження) та технологій (науково-технічного про-

гресу). Звичайна модель економічного зростання валового 

внутрішнього продукту (GDP) країни – це деяка функція Y , 

що залежить від вказаних факторів та змінюється у часі t : 

( ) (( ( ), ( ), ( )),GDP t Y L t K t A t=  (1) 

де ( )L t  – трудові ресурси країни, які часто беруться з ураху-

ванням якості (наприклад, середньої тривалості навчання) 1; 

( )K t  – накопичений у країні капітал (основні фонди);  

( )A t  – сукупна продуктивність факторів – Total Factor 

Productivity (ТFР), що відбиває вплив науково-технічного 

прогресу на продуктивність праці. 

Земля (природні ресурси) зазвичай вважається доступ-

ною за умовчанням. Але деякі дослідники до моделі економі-

чного зростання країн окремо додають енергетичний фактор, 

оскільки в сучасних умовах за високих цін на енергоносії ене-

ргоємність економіки набуває особливого значення (Ковалев, 

Господарик, 2014). При цьому як функцію зростання (...)Y  ча-

сто беруть одну з відомих виробничих функцій. Найчастіше 

застосовують моделі на основі класичної виробничої функції 

Кобба-Дугласа: 
1( ) ( ) ( ) ( ),Y t A t K t L t −=  (2) 

де ( )Y t  – випуск продукції (ВВП, ВДВ); 

  – еластичність основного капіталу ( )K t , що 

використовується у процесі виробництва; 
1 −  (або  ) – еластичність праці ( )L t ; 

 
1 Іноді якість людського капіталу ( )H t  враховують як окремий 

чинник; 
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( )A t  – сукупна факторна продуктивність (total factor 

productivity), тобто структурні параметри виробничої функції, 

або параметри науково-технічного прогресу. 

Функція (2) набула поширення серед спеціалістів для 

прогнозування зростання економік країн світу у різних моди-

фікаціях. Так, наприклад, у роботах Ю. Харазішвілі (Амоша, 

Харазішвілі, Ляшенко, 2018; Харазішвілі, 2017, 2018, 2019; 

Харазішвілі, Ляшенко, 2021) вирішується завдання визна-

чення впливу науково-технологічного прогресу на результу-

ючі показники економічного зростання. При цьому основним 

засобом оцінки ролі та інноваційного внеску в економічне зро-

стання є модель функції сукупної пропозиції на базі виробни-

чої функції. 

Завдання кількісної оцінки впливу факторів інноваційної 

діяльності на динаміку економічного розвитку та ендогенне 

визначення його внеску в економічне зростання країни у зару-

біжних роботах зазвичай ототожнюється з виявленням впливу 

НТП у різних модифікаціях функції Кобба-Дугласа (Харазі-

швілі, 2018). В Україні для оцінки впливу інноваційної діяль-

ності на економічний розвиток запропоновано використову-

вати метод мультиплікатора (Амоша, Харазішвілі, Ляшенко, 

2018; Харазішвілі, 2017, 2018, 2019; Харазішвілі, Ляшенко, 

2021). Зокрема, у роботі (Харазішвілі, Ляшенко, 2021)  розро-

блено підхід, заснований на функції Кобба-Дугласа зі стійкі-

стю віддачі від масштабу виробництва у формі, пропонованій 

Я. Тінбергеном, з нейтральним технічним прогресом за 

Дж. Хіксом, спадною граничною продуктивністю макрофак-

торів та обмеженістю їх взаємозамінності. Такий підхід, на ду-

мку авторів, забезпечує причинно-наслідковий функціональ-

ний (а не статистичний) зв'язок між вхідними та вихідними 

змінними, не потребує побудови довгих рядів даних, характе-

ризується динамічними коефіцієнтами еластичності, коефіціє-

нтом завантаження капіталу та можливістю урахування інно-

ваційного фактору у кожному окремому періоді. 

З точки зору прийняття рішень при стратегічному плану-

ванні на різних рівнях управління вибір функції типу (2) як 
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математичного інструменту передбачення основних тенденцій 

економічного розвитку із запропонованими різними авторами 

удосконаленням, є цілком логічним і обґрунтованим, у тому 

числі тому, що вона дозволяє використовувати модельні роз-

рахунки для вибору важелів впливу на динаміку виробництва. 

Більше того, ця функція неодноразово підтвердила свою на-

дійність при довгостроковому прогнозуванні зростання еконо-

мік країн світу та окремих галузей залежно від різних сценаріїв 

використання праці, інвестицій, технологій та різноманітних 

інших факторів, які часто додаються у процесі її модифікацій. 

В іншій широко відомій моделі, запропонованій Р. Со-

лоу (Solow, 1956), виробнича функція базується на неокласич-

них передумовах (Туманова, Шагас, 2004), згідно з якими тех-

нологічний прогрес збільшує продуктивність праці: 

( ) ( ( ), ( ) ( )), ( ) (0) ,gtY t Y K t L t A t A t A e g const= = = .  (3) 

У цій виробничій функції використовуються звичайні 

фактори – праця L  і капітал K – і вона має постійну віддачу 

від масштабу ( , ) ( , ).Y K LA Y K LA  =   При цьому гранична 

продуктивність факторів є позитивною і спадною, а виробнича 

функція задовольняє таким умовам: якщо запас одного з фак-

торів нескінченно малий, то його гранична продуктивність не-

скінченно велика, якщо запас одного з факторів нескінченно 

великий, то його гранична продуктивність нескінченно мала. 

Крім того, для виробництва потрібен кожен фактор:

( , 0) (0, ) 0Y K Y LA= = . 

Населення ( )L t , представлене у моделі сукупними  

трудовими ресурсами, зростає постійним темпом 

: ( ) (0) ntn const L t L e= = . Для пошуку рішення моделі викорис-

товуються питомі показники на одиницю ефективної праці 

(Туманова, Шагас, 2004): випуск /y Y LA= ; запас капіталу на 

одиницю ефективної праці /k K LA= ; споживання на оди-

ницю ефективної праці /c C LA= ; інвестиції на одиницю ефе-

ктивної праці /i i LA= . Тоді виробничу функцію можна пред-

ставити як / ( / ,1)y Y LA Y K LA= = . 
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Найчастіше як конкретний приклад виробничої функції, 

що задовольняє передумовам моделі, використовується вище-

згадана функція Кобба-Дугласа (Туманова, Шагас, 2004; Ро-

мер, 2014). У такому разі модель Солоу має вигляд 
1( ) ( )( ( ) ( )) .Y t K t A t L t −=   (4) 

Розрахунок впливу на економічне зростання сукупної 

факторної продуктивності є найбільш складним завданням. 

Класична модель Солоу для темпів їх зростання описується рі-

внянням 

( ) ( ) ( ( ) (1 ) ( )).GrowthA t GrowthGDP t GrowthK t GrowthL t = − + − (5) 

Модель виходить із припущення про те, що наявність 

знань обумовлює ту частину зростання ВВП, яка не поясню-

ється такими факторами, як праця та капітал. Це так званий 

залишок Солоу, який, за оцінками окремих фахівців, стано-

вить до половини всього зростання. Для США та інших розви-

нених країн у прогнозах темп з %)ростання сукупної продук-

тивності факторів часто береться як 1,3%, що тягне за собою 

зростання продуктивності праці приблизно на 2% на рік (Ко-

валев, Господарик, 2014). Для країн, що розвиваються, ( )A t  

визначають у залежності від швидкості конвергенції, тобто 

освоєння чужих інновацій у межах інвестиційного процесу та 

трансферу у виробництво власних. 

Модель Солоу заклала необхідну математичну базу для 

аналізу темпів зміни капіталу та економічного ефекту еконо-

мічного прогресу, спираючись на яку дослідники створили 

безліч більш складних модифікацій. Тому цю модель вважа-

ють відправною точкою для багатьох сучасних досліджень 

економічного зростання (Туманова, Шагас, 2004; Ромер, 

2014).  

До недоліків моделі Солоу відноситься те, що вона не 

пояснює, як рішення домогосподарств впливають на норму за-

ощадження і в цілому на темпи економічного зростання 

(Brems, 1975; Васильев, 2006; Пикетти, 2014). Параметри но-

рми заощаджень та темпів науково-технічного прогресу зада-

ються екзогенно, рішення економічних агентів на них ніяк не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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впливають, що суттєво обмежує її практичне застосування. 

Крім того, процес накопичення капіталу, який прийнято вва-

жати сильною стороною моделі, по суті є "чорною скринь-

кою", механізм впливу на який з боку економічних агентів у 

моделі не розкрито (Асемоглу, 2018). 

Також до обмежень моделі відносять те, що вона базо-

вана на припущеннях, далеких від існуючих на практиці умов, 

і тільки при їх виконанні висновки з відповідних модельних 

розрахунків  можуть обґрунтовано застосовуватись до аналізу 

реальних економічних процесів. Наприклад, модель Солоу пе-

редбачає безперервну рівновагу та повну зайнятість всіх ресу-

рсів, що на практиці зазвичай не спостерігається. До того ж 

вона суперечить кейнсіанському підходу через припущення, 

що інвестиції визначають розмір заощаджень, а не навпаки. 

Використання моделі на практиці показало, що резуль-

тати розрахунків не завжди добре відповідають емпіричним 

даним. Наприклад, одним з передбачень моделі є те, що еко-

номіки бідних країн мають зростати швидше, ніж економіки 

багатих за умови схожості структурних параметрів. Але дослі-

дження Дж. Де Лонга (De Long, 1988), П. Ромера (Romer, 

1989), Р. Холла и Ч. Джонса (Hall, Jones, 1996) показали, що на 

практиці зазвичай відбувається інакше. Є лише поодинокі при-

клади (японське економічне диво, корейське економічне 

диво), коли спочатку бідні країни змогли наздогнати багаті за 

рівнем ВВП на душу населення, а у більшості випадків збли-

ження рівня розвитку не відбувається (Асемоглу, 2018). 

Ще одна суттєва невідповідність фактичним даним ви-

явилася при спробах порівняння ставки відсотка в різних кра-

їнах (Туманова, Шагас, 2004). Факт суттєвого відхилення їх 

реальних значень від теоретичних спричинив розвиток більш 

складних моделей, припущення яких щодо відсоткової ставки 

є більш реалістичними.  

У зв'язку з цим деякі дослідники пішли шляхом розши-

рення поняття капітал за рахунок включення до нього людсь-

кого капіталу. Результатом застосування такого підходу стала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
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поява моделі Менкью-Ромера-Вейла (Mankiw-Romer-Weil 

model) (Туманова, Шагас, 2004): 
1( ) ( ) ( )( ( ) ( )) .Y t K t H t A t L t   − −=  (6) 

У даному випадку  людський капітал представлений па-

раметром ( )H t ,  а пошук рішень моделі (6) розширюється 

використанням питомого показника запасу людського капі-

талу на одиницю ефективної праці /h H LA= . При цьому  

параметр   – це еластичність випуску за фізичним капіталом, 

  – еластичність випуску за людським капіталом, 1  − −  – 

еластичність випуску за працею. 

Отже, модель Менкью-Ромера-Вейла – це розширена 

модель Солоу із включенням людського капіталу. Вона краще 

відповідає фактичним міждержавним відмінностям, ніж кла-

сична модель Солоу, завдяки включенню людського капіталу 

до числа факторів виробництва і тому, що в розвинених краї-

нах його рівень на душу населення є істотно вищим (Ромер, 

2014; Асемоглу, 2018; Mankiw, Romer, Weil, 1992; Нуреев, 

2008; Шараев, 2006). 

Хоча модель (4.6) є важливим кроком уперед у порів-

нянні з моделлю Солоу, оскільки краще описує міжкраїнні ві-

дмінності, але їй також притаманні родові недоліки підходу 

Солоу. Зокрема, використання моделі не дає відповіді на запи-

тання: чому саме бідні країни є бідними – тому що їм не виста-

чає фізичного чи людського капіталу, або тому що в них вико-

ристовуються неефективні технології? (Асемоглу, 2018). Крім 

того, аналогічно моделі Солоу науково-технічний прогрес і 

норми заощаджень в  моделі Менкью-Ромера-Вейла задаються 

екзогенно. 

Намагаючись усунути ці недоліки, інші дослідники про-

понують підходи, при яких спочатку норма заощаджень, а по-

тім і темпи економічного зростання є наслідком рішень еконо-

мічних агентів, а не задавалися б екзогенно (Туманова, Шагас, 

2004). Це, зокрема, більш складні, але менш наглядні моделі 

FORMEL-G (Bergheim, 2005), Денісона (E. Denison) (Ковалев, 

Господарик, 2014), Шульца (T. Schultz) (Schultz, 1961; Schultz, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D1%8C%D1%8E,_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Weil
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
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1963), Нельсона-Фелпса (R. Nelson, E. Phelps) (Nelson, 

Phelps,1966), Керверса (F. Cörvers) (Cörvers, 1996; Cörvers, 

1997; Cörvers, 1997) та ін. 

Як уже зазначалось, у сучасних прогнозах за моделями 

Кобба-Дугласа чи Солоу праця часто коригується з 

урахуванням її якості ( )h t (Ковалев, Господарик, 2014, с. 3): 

( ) ( ) ( ),L t h t N t=  (7) 

де ( )( ) sh t e=  – показник якості освіти.  

Кусочно-лінійна функція ( )s  є маржинальною 

віддачею від відповідного рівня освіти, параметр s – середня 

тривалість навчання (середня плюс вища освіта), які часто 

беруть із робіт Р. Барро та Д. Лі (Barro, 1993; Barro, 2010).  

Вплив освіти на економічне зростання є багатогранним, 

зокрема, вона розвиває у працівників здатність до сприйняття 

та використання на практиці нових наукових ідей і технологій, 

що сприяє більш ефективному перерозподілу наявних ресур-

сів ("алокаційний" ефект). Висококваліфікована  робоча сила 

швидше адаптується до мінливих умов виробництва і техноло-

гій. Також освіта підвищує швидкість, з якою поширюються 

та відбуваються відкриття. 

Для оцінки ступеня впливу освіти на НТП та через 

нього – на економічне зростання, потенціал НТП зазвичай ви-

мірюють величиною трудових ресурсів, зайнятих у цьому сек-

торі. Вважається, що приріст людського капіталу забезпечує 

приріст сектора НТП та інтенсифікацію потоку нових знань і 

технологічних ідей. Оскільки на демографічну ситуацію на 

відрізках часу в 10-20 років вплинути практично неможливо, 

то зростання ВВП буде тим більшим, чим вища частка зайня-

тих у прогнозованій частині економічно активного населення 

країни і чим довше вони навчатимуться. Тому часто для спро-

щення розрахунків передбачається експоненційне зростання 

праці (Bergheim, 2005). 

Загалом необхідність розширення переліку факторів, що 

враховуються при  моделюванні економічного розвитку країн 

є зрозумілою, проте труднощі, крім фундаментальної проб-
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леми пошуку компромісу між точністю і простотою, зазвичай 

полягають в пошуку надійного способу оцінки впливу якості 

освіти на динаміку ВВП. Це ускладнює отримання достовір-

них результатів розрахунків, що обмежує можливості практи-

чного застосування відповідних моделей. 

Іншу широко відому економетричну модель зростання, 

яка враховує якість людського капіталу, у 1997 р. запропону-

вав Р. Барро (Barro, 2010):  

. . . .( , ) ( ( ), ( ),...),p c p cGrowthGDP t t t Y GDP t h t+  =  (8) 

де . .( , )p cGrowthGDP t t t+   – середньорічне зростання ВВП на 

душу населення в період з року t  до року t t+   (зазвичай,  

t =1, 5 або 10 років); . .( )p cGDP t  – стартовий ВВП на душу на-

селення; ( )h t  – стартовий рівень якості людського капіталу, 

що вимірюється тривалістю навчання та очікуваною тривалі-

стю життя.  

Інші, не перелічені незалежні (пояснюючі) змінні, хара-

ктеризують поведінку економічних суб'єктів. Це норма заоща-

джень та інвестицій та умови ведення господарської діяльно-

сті, якість урядової політики: податки, верховенство права, 

економічні свободи тощо (Ковалев, Господарик, 2014). 

Зазвичай історичні ряди даних для екзогенних незалеж-

них змінних логарифмуються, що дозволяє знизити піки роз-

поділу випадкових величин та згладити проблему можливої 

неоднорідності спостережень. У цьому випадку коефіцієнти 

рівняння стають безрозмірними величинами – еластичнос-

тями, зміст яких полягає у визначенні відсоткової зміни ендо-

генної (залежної) змінної у відповідь на одновідсоткове збіль-

шення значення екзогенної змінної при незмінності інших фа-

кторів. Результати застосування моделі Барро для прогнозу- 

вання середньорічного зростання світового ВВП на душу на-

селення показали її хорошу точність (Ковалев, Господарик, 

2014, с. 10-12). 

У 2011 р. з'явилася модифікована версія моделі Барро від 

банку HBC, в якій на історичних даних по 40 країнах були 
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уточнені коефіцієнти, що використовуються в моделі. Мо-

дифі-кації стосуються коефіцієнтів регресії, а також усунен-

ням із моделі змінних, що стосуються умов торгівлі. Тесту-

вання моделі для 40 країн показало її досить високу точність, 

незважаючи на фінансову кризу 2009 р. Також на основі мо-

делі було розраховано середньорічне зростання ВВП на душу 

населення за моделлю Барро у версії банку НВС за трьох сце-

наріїв економічної політики на 2010-2050 рр. (Ковалев, Госпо-

дарик, 2014, с. 12-13). 

Недоліками моделі є використання усереднених факто-

рів, які не завжди об'єктивно відбивають реальний стан справ 

економіки аналізованих країн. До таких факторів, зокрема, від-

носяться тривалість навчання, яка може бути різною для різ-

них верств населення і виражатися досить приблизними зага-

льними цифрами, і очікувана тривалість життя, визначення 

якої через вплив складно передбачуваних обставин (як, напри-

клад, пандемія COVID-19), може давати дуже приблизні оці-

нки. Крім того, модель не розглядає в явному вигляді фактори 

промислового розвитку, що вимагає відповідної адаптації у 

разі використання цього підходу для визначення довгостроко-

вих трендів у сфері індустрії. 

Модель Citibank (Buiter, Rahbari, 2011) до факторів еко-
номічного зростання включає крім двох основних (зростання 
числа економічно активного населення з урахуванням його 
якості, та норми заощаджень, яка визначає інвестиції) ще й два 
додаткових: (1) стартову торговельну відкритість (частку екс-
порту та імпорту у ВВП) і (2) якість інститутів та економічної 
політики (виміряні Світовим банком за рейтинговими індек-
сами: якість державного управління – Regulatory Government 
Quality, верховенство права – Law Index, умови для бізнесу – 
Doing Business). На основі модельних розрахунків експерти 
Citibank очікували на середньорічне зростання світового ВВП 
(за ПКС у доларах 2010 р.) на відрізку 2010-2030 рр. – 4,65% з 
уповільненням на відрізку 2030-2050 рр. до 3,8%. У подаль-
ших прогнозах як драйвери зростання Citibank обіцяє врахову-
вати також культурні традиції, міграцію, природні ресурси, 
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якісну структуру виробництва тощо, а якість навчання вимі-
рювати не лише терміном навчання, а й показником знань 
школярів за індексом PISA. 

Загалом перелік факторів у моделі говорить про досить 
повне охоплення можливих причин економічного зростання 
країн, проте вона, аналогічно попередній, є дуже складною, що 
ускладнює можливості економічної інтерпретації виконаних 
розрахунків. 

Оригінальний підхід до довгострокового прогнозування 
середньорічного зростання, заснований на його залежності від 
вихідного рівня складності економіки країни, запропоновано 
Р. Хаусманом та Ц. Хідальго (Felipe, Kumar, Abdon, 2012; 
Hausman, Hidalgo, 2011). При цьому індекс складності еконо-
міки (ECI) країни i – сума впроваджених у товари знань – об-
числюється залежно від диверсифікованості та унікальності 
вироблених у країні товарів, а також з урахуванням порівняль-
них переваг цих товарів. Вченими на часовому відрізку 1964-
2008 рр. було встановлено тісний зв'язок між індексом склад-

ності економіки та ВВП на душу населення . .( )p cGDP , принай-

мні для країн з обмеженим (менше 10% від загальної суми) 

експортом природних ресурсів ( )Resource . Для таких країн ін-

декс складності економіки пояснює 75% зростання ВВП на 
душу населення (Hausman, Hidalgo, 2011). Основна та найпро-
стіша економетрична модель Хаусмана-Хідальго має такий 
вигляд ((Ковалев, Господарик, 2014, с. 15): 

. . . .

. .

( , ) 0,0443 0,0037 ln ( )

0,00638ln ( ) 0,0368 ( ).

p c p c

p c

GrowthGDP t t t ECI ECI GDP t

GDP t GrowthExpResource t

+ = − −

+
(9) 

У цій моделі складність представляють розрахунки 
відповідних індексів. Звідси є питання до заснованих на них 
прогнозах економічного розвитку країн через складність 
перевірки на адекватність як вихідних, так і прогнозних даних. 
До того ж індекси мають досить узагальнений вигляд і не 
виокремлюють галузеві особливості виробництва, хоча у 
факторах заявлено про диверсифікацію товарів за деякими 
ознаками. Окрім того, сучасні тенденції економічного 
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розвитку безперечно відрізняються від залежностей поперед-
ніх років, так що у цьому сенсі модель потребує актуалізації та 
перегляду задіяних чинників. 

Синтез моделі Барро та моделі Хаусмана-Хідальго здій-
снив Азіатський банк розвитку. На основі панельних даних 
для 69 країн на відрізку часу 1962-2007 рр. (у цьому випадку 
бралися дані для стартових змінних за 1962 р.) була отримана 
модель, яка враховує галузеві особливості виробництва у ре-
зультуючому показнику (Felipe, Kumar, Abdon, 2012).  

Але при цьому відкритим залишилося питання кількіс-
ної оцінки потенційних можливостей майбутніх структурних 
змін. У зв'язку з цим для подальшого використання розгляну-
тої моделі необхідним є уточнення її коефіцієнтів з урахуван-
ням актуальної статистики відповідних показників, а також 
уточнення переліку факторів, що використовуються, з ураху-
ванням сучасних тенденцій економічного розвитку (пандемія 
Covid-19, цифровізація економіки тощо). 

Економетричні моделі, побудовані на історичних даних 
різних періодів і різних теоріях щодо зміни факторів зростання 
(відмінності стосуються переважно побудови функцій зміни 
технологічного прогресу та якості людського капіталу), і на-
віть ефективності його використання ("правильної" економіч-
ної політики), можна агрегувати в гібридні. Гібридні вироб-
ничі моделі ґрунтуються на синтезі інших моделей на основі 
виробничих функцій  (Felipe, Kumar, Abdon, 2012). Наприклад, 
береться середньозважена моделей (1), (2), (4), (6) або їх спро-
щених варіантів. Ідея цього підходу аналогічна відомій схемі 
кібернетика Шеннона щодо синтезу "надійних схем із ненадій-
них елементів". Тобто гібридні моделі – це своєрідні усеред-
нення (агрегації) не самих прогнозів, а їх моделей, тому про-
гнози за гібридними моделями зазвичай не збігаються з серед-
ньоарифметичними консенсус-прогнозами. Істотним недолі-
ком такого підходу є дуже приблизні значення всіх факторів 
та прогнозів загалом. 

Проте, сучасні дослідники продовжують розвивати гіб-
ридний інструментарій для прогнозування зростання ВВП 
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відповідно прогнозним значенням чинників, наведених у фор-
мулах (1), (2), (4), (6). 

Наприклад, у роботі (Ковалев, Господарик, 2014, с. 18-
20) запропоновано гібридну багатофакторну модель, що міс-
тить фактори зростання різних відомих моделей, але з арифме-
тично усередненими коефіцієнтами, тобто ослабленим впли-
вом окремих факторів. Пропонований підхід до довгостроко-
вого прогнозування економічного зростання інтегрує низку 
моделей попередників та застосовується авторами для оцінки 
зростання країн ЄАЕС на відрізках 2013-2030-2050 рр. Авто-
рами були зроблені сценарні припущення щодо майбутніх те-
мпів зростання праці та її якості, капіталу, технологічного про-
гресу та ін. Проведені ними розрахунки показали, як може зро-
стати економіка країн ЄАЕС та світових лідерів у довгостро-
ковій перспективі до 2050 р., виходячи з демографічного про-
гнозу та припущень про зростання тривалості навчання, а та-
кож прогнозів про норму інвестицій (фактично це прогноз 
того, яку частину ВВП країна споживає, а яку заощаджує) та 
про швидкість наздоганяючої модернізації (як швидко країна 
скорочує технологічне відставання від США). 

Зазначимо, що у гібридну модель (Ковалев, Господарик, 
2014, с. 18-20) закладено усереднений варіант економічної по-
літики, найважливіший із параметрів якої – норма інвестицій – 
не може бути нижчою за 25-30% ВВП, а міжнародні рейтин-
гові індекси (тривалість навчання, умови бізнесу, верховенс-
тво права) дотримуються заявленої вихідної динаміки. Інші ва-
ріанти сценаріїв авторами не розглядалися, що обмежує мож-
ливість застосування моделі. Крім того, відкритим залиша-
ється принципове питання про те, чи можна отримати достові-
рні прогнозні значення результуючих показників на основі си-
нтезу усереднених неточних сценаріїв та прогнозів. 

 

Каузальні комплексні методи і моделі 

Як уже відзначалось, каузальні комплексні методи і мо-

делі не обмежуються аналізом факторів виробництва, що 

прямо визначають обсяги випуску (галузевого, національного, 

регіонального, світового), а поширюють дослідження на 
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широке коло економічних процесів і явищ, які також суттєво 

впливають на довгу економічну динаміку, але є "зовнішніми" 

для безпосередньо виробничих факторів. Це, наприклад, цик-

лічність економічних процесів і розвитку технологій, різної 

довжини "хвилі" в економіці (Акаев, Хироока, 2009; Vishnev-

sky, Harkushenko, Kniaziev, 2020), феномен економічної рівно-

ваги у зв'язку з економічною динамікою (моделі обчислюваль-

ної рівноваги – Столерю, 1974; Макаров, Бахтизин, Бахтизина, 

2005), нелінійний характер розвитку складних економічних 

систем з урахуванням зворотних зв'язків (моделі системної ди-

наміки – Forrester, 2007; Meadows, Jorgen, Meadows, 2004), осо-

бливості поведінки децентралізованих економічних агентів 

(агентні моделі – Niazi, Hussain, 2011; Bonabeau, 2002), прояви 

закономірностей мінливості, спадковості і відбору в економіці 

(еволюційні моделі – Gual, Norgaard, 2010; Половян, Вишнев-

ская, 2017) тощо.  

Такі моделі часто називають імітаційними, адже вони на-

магаються за допомогою математичного інструментарію най-

більш точно описати (імітувати) функціонування і розвиток 

реальних систем. У цьому полягає їх сила і, одночасно, слаб-

кість, адже, з одного боку, вони явно виграють у точності на-

лаштування на модельований об'єкт, а, з іншого боку, втрача-

ють властивість універсальності. Таких моделей можна побу-

дувати нескінченне число, оскільки нескінченою є кількість 

реальних об'єктів. Проте, зазвичай "ядро" цих комплексних 

моделей складають різного роду виробничі функції, про які 

йшлося раніше. 

Одним із прикладів комплексного підходу може слугу-

вати модель Хірооки-Акаєва (Акаев, Хироока, 2009), призна-

чена для довгострокового прогнозування з урахуванням цик-

лічності інноваційно-технологічного розвитку сучасної еконо-

міки, зокрема, циклів Кондратьєва. 

Суть запропонованого підходу полягає у припущенні, 

що базові інновації майбутнього першого кондратьєвського 

циклу відомі. Тоді сумарна додана вартість від інноваційних 

продуктів у поточному циклі Кондратьєва розраховується з 
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урахуванням того, що траєкторія дифузії інноваційних проду-

ктів описується логістичною кривою та починається тільки пі-

сля того, як траєкторію розвитку технології завершено. Під ба-

зовими інноваційними продуктами автори розуміють такі 

інновації як мультимедіа, нанотехнології, біотехнології, над-

провідники, квантові комп'ютери тощо.  

При цьому, припускаючи, що базисні інновації майбут-

нього i-го циклу Кондратьєва відомі (табл. 1) (Акаев, Хироока, 

2009, c. 730), сумарну додану вартість від інноваційних проду-

ктів у поточному циклі Кондратьєва запропоновано розрахо-

вувати як 

1

.
1 exp ( )

n
ij

ij

j ij ij ij ij

y
Y

c a y t t=

 =
 + − − 

  (10) 

 

Таблиця 1 – Припущення про базисні інновації i-го циклу 

Кондратьєва 

i, 

j 

Базисні інновації 

майбутнього  

i-го циклу 

Кондратьєва 

Рік завершення 

відповідної  

(j-ї) базисної 

технології 

Очікуваний 

обсяг ринку 

1 Мультимедіа 
1it  1iy  

2 Нанотехнології 
2it  2iy  

3 Біотехнології 
3it  3iy  

4 Надпровідники 
4it  4iy  

… …   

n Квантові 

комп'ютери 
int  iny  

 

При цьому кожна інновація створює обсяг ринку 

відповідного k-го інноваційного продукту у (i-1)-му циклі 

Кондратьєва 1,i ky − . 

У роботі (Акаев, Хироока, 2009) розглядається модель, 

яка враховує умови тривалості життєвого циклу інновацій 25-
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30 років і життєвий цикл інфратраєкторій, що дорівнює трива-

лості відповідного циклу Кондратьєва (40-50 років). Окрім 

того, у запропонованій моделі автори виходять з того, що  

ринок магістральних нововведень значно розширюється в  

наступному циклі Кондратьєва та виключає повторний розра-

хунок доданої вартості цих нововведень у новому циклі Конд-

ратьєва. 

1,

*
1 1, 1, 1, 1

, *
1, 1,*

1 , , , 1

Δ
1 exp ( )

( Δ ),
1 exp ( )

m
i k

i

k i k i k i k i

s m
i l

i k i i k

l i l i l i l i k

y
Y

c a y t t

y
y I t t t

c a y t t

(11) 

де ,i ly  – очікувана ємність ринку, яка формується l-ою 

траєкторією, що виходить з i-го циклу Кондратьєва;  

1,i ky −  – очікувана ємність ринку, яка формується k-ою 

інфратраєкторією, що виходить з (i-1)-го циклу Кондратьєва; 
* *

1( )i it t −  – рік початку підйому i(i-1)-го циклу 

Кондратьєва; *

1,( )i i kI t t t −− −  – одинична функція. 

Таким чином, поточне значення ВВП визначається 

залежно від початкового значення ВВП на рік початку 

прогнозування, яке збігається з початком підйому першого 

циклу Кондратьєва та темпу збалансованого зростання 

традиційних галузей економіки. Поточне значення ВВП у 

такому разі в запропоновано визначати як (Акаев, Хироока, 

2009, с. 731) 
* *

0 ,qt

i i iY Y e Y Y= + +  (12) 

де *

0Y  – початкове значення ВВП на рік початку 

прогнозування, що збігається з початком підйому i-го циклу 

Кондратьєва; 𝑞 – темп збалансованого зростання традиційних 

галузей економіки. 

Перший доданок у формулі (21) означає, що традиційні 

(вже існуючі) галузі економіки розвиваються за моделлю 
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збалансованого зростання, що передбачає постійний темп 

зростання q, який автори пропонують визначати за такою 

формулою (по суті – це варіант виробничої функції) (Столерю, 

1974): 

,
g

q n


= +  (13) 

де n  – темп зростання активного населення,   – частка оплати 

праці у національному доході, g  – темпи зростання 

технічного прогресу у традиційних галузях економіки. 

Модель показує, що традиційні (вже існуючі) галузі еко-

номіки розвиваються за патерном збалансованого зростання, 

що передбачає постійний темп збільшення активного насе-

лення, враховує частку оплати праці в національному доході 

та темп зростання технічного прогресу. Традиційні галузі та-

кож поглинають інновації через механізм злиття технологій 

(Hirooka, 2006), збільшуючи цим генеровану додану вартість. 

Темп технічного прогресу традиційних галузях головним чи-

ном визначається характеристиками злиття технологій. 

Розглянутий підхід призначений для прогнозування еко-

номічного розвитку на стадії підвищення кондратьєвского ци-

клу з урахуванням того, що розгляд починається з початку пі-

дйому циклу. Якщо ж потрібен прогноз на понижувальній ста-

дії, починаючи з піку, тоді необхідно відштовхуватися від по-

чаткового значення ВВП на піку циклу Кондратьєва: 

,* *
0 *

1 , , ,

.
1 exp ( )

m
i lqt

i

k i l i l i l i

y
Y Y e

c a y t t
 (14) 

Таким чином, формули (10)–(12) і (14) є відносно компа-

ктною математичною макромоделлю для довгострокового 

прогнозування динаміки економічного розвитку. Перевагою 

цієї моделі є врахування циклічності економічних процесів та 

відображення їх особливостей відповідним результуючим по-

казником, а недоліком – труднощі з розрахунками параметрів 

економічних циклів і забезпеченням достовірності визначення 

точки теперішнього стану розвитку об'єкту дослідження. 
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Ідея життєвого циклу технологій знайшла застосування 

у моделі (Vishnevsky, Harkushenko, Kniaziev, 2020), яка приз-

начена для вимірювання технологічних розривів між окре-

мими країнами. Автори обґрунтовують, що кожна з національ-

них економік інвестує у свій комплекс домінуючих техноло-

гій. При цьому більшим витратам у вигляді сумарних вкладень 

у фізичний і цифровий капітали (x) відповідають більші ре-

зультати у вигляді продуктивності праці (y). Але ця залежність 

є не лінійною, а S-подібною, яка описується формулою логіс-

тичної кривої: 

(1 )x
,

1 10a

A
y C

− +
= +

+
  (15) 

де А – ступінь розтягування логістичної кривої по ординаті;  

С – параметр, що визначає зсув логістичної кривої по ор-

динаті; 

а – параметр, що визначає вплив науково-технічного 

прогресу (залежність між видатками на НДДКР і продуктивні-

стю праці;  

μ – параметр, що характеризує співвідношення фізич-

ного і цифрового капіталу. 

Очевидно, що для кожної країни параметри функції (15) 

є різними, тобто кожна з них знаходиться на свої логістичний 

кривій, відстань між якими визначає розмір технологічних ро-

зривів. 

У роботі (Vishnevsky, Harkushenko, Kniaziev, 2020) пара-

метризацію функції (15) було виконано за допомогою інстру-

ментарію MS Excel з використанням статистичних даних по 

трьох економіках – Німеччини, Чехії та України. Результати 

моделювання показали, що навіть за умови досягнення тієї ж 

фондоозброєності в Україні, як в Чехії та Німеччині, вона не 

зможе їх наздогнати за показником продуктивності праці, 

якщо тенденції розвитку, притаманні останнім десятиріччям, 

буде продовжено. Іншими словами, оскільки в Україні доміну-

ють застарілі технології, то навіть масове впровадження інно-

вацій, у тому числі базованих на покупних технологіях, не 

зможе вирішити проблеми радикального підвищення 
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конкурентоспроможності національної економіки і переходу її 

зі стану «сировинного придатку» розвинених країн, до стану 

«нового індустріального тигру» (Vishnevsky, Harkushenko, 

Kniaziev, 2020, с. 13). 

Перевагою аналізованої моделі є її простота і зручність 

у використанні, а недоліком – те, що розроблений підхід до 

визначення перспектив розвитку не передбачає можливості 

переходу з однієї технологічної кривої на іншу, а отже не дає 

можливості визначити, що саме потрібно зробити в Україні 

для того, щоб зламати негативні тенденції і перейти на новий 

техніко-технологічний рівень виробництва.  

На даних України побудовано також дослідження (Ба-

бич, 2017), в якому запропоновано удосконалений варіант ра-

ніше розробленої імітаційної моделі прогнозування науково-

технологічного розвитку країни на 2008-2012 рр. 1 

(Kononenko, Babych, 2011; Kononenko, Repin, 2006).  

Автори пропонують перегрупувати і розширити кілько-

сті модельованих видів економічної діяльності відповідно до 

Національного класифікатора КВЕД 2012 та урахувати взає-

модії видів економічної діяльності з використанням міжгалу-

зевого балансу В. Леонтьєва (методу "Витрати-Випуск") (Лео-

нтьев, 1997). Також ними розроблено алгоритм моделювання 

міжгалузевих взаємодій, що дозволяє прогнозувати обсяг ви-

робленої продукції кожним із видів економічної діяльності та 

необхідний обсяг імпорту для виробничих потреб.  

Зокрема, імітаційна модель науково-технічного розви-

тку (Kononenko, Babych, 2011) дозволяє моделювати 11 видів 

економічної діяльності України, об'єднані в такі галузі проми-

словості: енергетика, машинобудування, металургія, харчова 

промисловість. Вся модель побудована відповідно до методо-

логії системної динаміки Дж. Форрестера. Структура імітацій-

ної моделі являє собою набір блоків, об'єднаних за допомогою 

 
1 Державна програма прогнозування науково-технологічного ро-

звитку на 2008-2012 роки (Інститут економіки і прогнозування НАН Ук-

раїни). URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/91694233 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/npa/91694233/91694233.doc
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/npa/91694233/91694233.doc
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закритих інформаційних потоків, що містять дані про фінанси, 

якість та чисельність персоналу, структуру основних фондів та 

оборотних коштів, рівень застосовуваних методів, продуктів 

та нематеріальних активів. До основних блоків імітаційної мо-

делі належать: Види економічної діяльності; Сфера науково-

дослідної інженерії; Сфера розвитку діяльності; Сфера освіти; 

Сфера торгівлі. Блоки забезпечення імітаційної моделі вклю-

чають: Блок інвестицій розповсюдження; Блок визначення 

типу економічного стану економічної діяльності країни; Блок, 

що описує демографічну ситуацію в країні; Блок, що імітує 

бюджети всіх рівнів країни. Загалом імітаційна модель містить 

понад 2000 змінних і чинників і забезпечує середньостроковий 

прогноз зміни наступних параметрів господарської діяльності 

галузей, що розглядаються: обсяг виконаних інженерних дос-

ліджень; обсяг завершених заходів з розвитку; сума основних 

засобів; обсяг робочого капіталу; сума нематеріальних акти-

вів; кількість персоналу, задіяного у виробництві; рівень кад-

рового дефіциту на виробництві; чистий прибуток та багато 

інших. 

Удосконалена спеціалістами Інституту економіки і про-

гнозування НАН України імітаційна модель в порівнянні з іс-

нуючими аналогами, має низку переваг, серед яких (Бабич, 

2017):  

- можливість її використання для прогнозування розви-

тку промисловості як в Україні, так і в будь-якій країні Євро-

пейського Союзу завдяки відповідності класифікатору КВЕД 

2012 міжнародній статистичній класифікації видів економіч-

ної діяльності Європейського Союзу (NACE); 

- можливість прогнозування розвитку промисловості 

України у розрізі її основних галузей і видів економічної дія-

льності, що утворюють ці галузі; 

- наявність механізму моделювання міжгалузевих взає-

модій, що підвищує адекватність прогнозування процесів ви-

робництва та розподілу продукції між видами економічної ді-

яльності, державним сектором, кінцевим споживанням насе-

лення та іноземними споживачами; 
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- наявність механізму моделювання обсягу імпорту про-

дукції для внутрішньогалузевого споживання (виробничих по-

треб) щодо кожного з видів економічної діяльності, що розг-

лядаються в імітаційній моделі. 

Однак, незважаючи на наведені переваги, а також мож-

ливість застосування органами державної влади для побудови 

середньо- та довгострокових прогнозів розвитку окремих ви-

дів економічної діяльності, і промисловості зокрема, іміта-

ційна модель має певні обмеження у використанні. Це, зок-

рема, пов’язано з тим, що класифікація видів економічної дія-

льності з 2012 р. декілька разів уточнювалась, тож модель по-

требує відповідного перегляду. Крім того, при моделюванні 

міжгалузевих взаємодій не були враховані нові фактори, що 

відбивають особливості Четвертої промислової революції і ро-

звитку цифрових технологій. 

Оригінальний підхід до моделювання економічного роз-

витку України на регіональному і національному рівнях з ви-

користанням ідей системної динаміки було розроблено в Ін-

ституті економіки промисловості НАН України в рамках реа-

лізації проекту щодо створення інформаційно-аналітичної си-

стеми супроводження бюджетного процесу (Вишневський, 

2013). У роботі булі задіяні десятки спеціалістів, спільними зу-

силлями яких було розроблено методологію, створено моделі, 

сформовано бази даних і написано комп'ютерні програми, 

призначені для побудови і аналізу різних сценаріїв розвитку 

національного господарства і його основних територіальних 

складових у контексті впливу бюджетно-податкової політики. 

Первинний елемент усієї цієї системи складають моделі еко-

номік областей України, в яких підприємства різних галузей 

випускають продукцію, використовуючи працю і капітал: 

1( , , ),f v h

i i i iY f K K L   =  (16) 

0, 0,f v

i iK K    (17) 

де iY – обсяг товарної продукції галузі   у періоді i (без ура-

хування ПДВ і акцизів, у порівняльних цінах); 
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f

iK  – залишкова вартість основного капіталу галузі   у 

періоді і ( 0);f

iK    

v

iK   – обіговий капітал галузі   у періоді і ( 0);v

iK    

h

iL  – витрати праці (у годинах) у галузі   у періоді i; 

i – номер періоду. 

Функція
1f  в моделі представлена як виробнича з постій-

ною еластичністю заміщення (CES – Constant Elasticity of Sub-

stitution) 

( ) ( ) ( ) ,

0, 0, 0,

0, 0, 0, 1,

f f v v l h

i i i i i

f v h

i i i

f v l f v l

Y k K k K k L

K K L

k k k k k k



   


   

       

  

     

 
−

− − − = + + 

  

   + + =

 (18) 

де   – параметр нейтральної ефективності технологій в га-

лузі  ; 
vk – параметр фондомісткості обігового капіталу в га-

лузі  ; 
fk – параметр фондомісткості обігового капіталу в га-

лузі  ; 
lk – параметр трудомісткості виробництва в галузі  ; 

  – параметр віддачі на масштаб виробництва в галузі 

  (ступеня однорідності функції) 0;   

  – параметр, що визначає еластичність заміщення ре-

сурсів ( ) в галузі  , 1/ (1 )  = + ; 

i  – рівень інфляції в періоді i. 

Використовуючи цю функцію як ядро моделі, було ство-

рено дуже складну і розгалужену інформаційно-аналітичну 

систему, певне уявлення про яку дає рис. 2. 
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Рисунок 2 – Фрагмент системно-динамічної моделі еконо-

міки області (Вишневський, 2013, c. 90)   

 

Апробація системи показала її достатню точність при 

прогнозуванні розвитку і придатність для вирішення постав-

лених завдань, у тому числі з урахуванням галузевої специ-

фіки. Але у зв'язку з великою кількістю змінних, різного роду 

параметрів, потрібних первинних даних, тощо її обслугову-

вання було вельми складним і трудомістким. 

Усі наведені вище моделі – це лише окремі приклади з 

величезного масиву математичних імітацій, створених у світі. 

Перераховувати їх усі неможливо, адже кількість модельова-

них об'єктів і вирішуваних при моделюванні завдань є нескін-

ченою. А що важливо – так це винести певні уроки.  

Як показали результати цього дуже короткого огляду, 

імітаційні моделі зазвичай передбачають точне налаштування 

на функціонування конкретних об'єктів і вирішення специфіч-

них завдань, а тому поширення або зміна сфери їх застосу-

вання є завжди проблемою. Тому під кожне нове завдання 

більш простим і доцільним є створення нової моделі, ніж  

переналаштування і поширення вже відомої. Але з робіт 
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попередників можна і потрібно брати апробовані керівні прин-

ципи та корисні ідеї. Не менш важливо засвоїти певні методо-

логічні настанови, а саме, що за умови забезпечення достат-

нього зв'язку отриманих результатів із даними спостережень 

(вимога операціональності), доцільно надавати перевагу прос-

тішим моделям із меншою кількістю чинників впливу (вимога 

економічності). 

  

Експертні та комбіновані підходи  

Експертні та комбіновані підходи широко використову-

ються для виявлення тенденцій економічного зростання в умо-

вах динамічних соціально-економічних, техніко-технологіч-

них, екологічних та інших трансформацій. Загалом вважа-

ється, що методи експертних оцінок із залученням провідних 

представників конкретних галузей знань можуть бути достат-

ньо об'єктивними і точними, у тому числі тому, що евристика, 

базована на обмеженій інформації, в певних умовах може бути 

навіть більш надійним інструментом передбачення, ніж фор-

мальні методі дослідження, базовані на твердих даних 

(Gigerenzer, Brighton, 2009).  

У процесі еволюції експертного підходу, що базується на 

аналізі суджень висококваліфікованих фахівців у тих чи інших 

галузях наукового знання, виокремилася низка методів, серед 

яких найчастіше використовуються методи однорангової оці-

нки (peer review), "круглого столу", "мозкового штурму", 

Дельфі та ін. 

Однак у зв'язку з суб'єктивністю експертних оцінок і ви-

соким ризиком отримання суттєвих помилок їх часто не вико-

ристовують у чистому вигляді, а комбінують із методами еко-

номіко-математичного моделювання та сценарного підходу. 

Такі комбінації широко використовуються як для ретроспек-

тивних оцінок впливу нових наукових та технологічних дося-

гнень на природу, економіку і суспільство, так і для побудови 

сценаріїв майбутнього. 

Прикладом може бути форсайтинг (для найдовшого ча-

сового інтервалу – стратегічний форсайтинг), який часто 
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поєднує експертні методи передбачення з різними методами 

побудови узгоджених прогнозів: "… систематичні спроби оці-

нити довгострокові перспективи науки, технологій, економіки 

та суспільства, щоб визначити стратегічні напрями досліджень 

та нові технології, здатні принести найбільші соціально-еко-

номічні блага" (Martin Ben, 1993). Форсайтинг виходить із ва-

ріантів можливого майбутнього, які можуть настати при вико-

нанні певних умов: правильного визначення сценаріїв розви-

тку, досягнення консенсусу щодо вибору того чи іншого бажа-

ного сценарію, вжитих заходів щодо його реалізації (Соколов, 

2007). Метою застосування цього методу в найширшому розу-

мінні є "досягнення найповнішого консенсусу у суспільстві у 

процесі обговорення варіантів розвитку майбутнього та його 

сценаріям різними соціальними групами" (Писаренко, Кваша, 

Карлюк, Лях, 2015, с. 8). При цьому часто метод форсайтингу 

передбачає опитування за допомогою методу Дельфі достат-

ньої кількості експертів і використання як допоміжних індика-

торів кількісних показників. При цьому висновки фахівців вва-

жаються основними (Писаренко, Кваша, Карлюк, Лях, 2015). 

Слід зазначити, що на початку 90-х років минулого сто-

ліття форсайтинг розвивався переважно в чотирьох країнах 

(США, Німеччині, Японії та Австралії), у 2001 р. кількість та-

ких країн досягла 29, а з 2008 р. – понад 50 (Писаренко, Кваша, 

Карлюк, Лях, 2015). У Японії перший 30-річний технологіч-

ний форсайт було розроблено Агентством з науки і техніки у 

1970 р. з метою забезпечення уряду та приватного сектора за-

гальним оглядом перспектив науки і техніки, необхідним для 

вироблення узгоджених політичних, економічних та науково-

технічних рішень у сфері. З того часу такі дослідження прово-

дяться на регулярній основі з періодичністю один раз на п'ять 

років. Перевірка результативності першого опитування, вико-

наного у 1970 р., показала, що протягом наступних 20 років 

повністю або частково виправдалися 64% виконаних оцінок. 

Разом з тим японські фахівці бачать цінність методології фор-

сайтингу навіть не стільки у достовірності одержуваних 
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оцінок і прийнятих на основі прогнозів управлінських рішень, 

скільки у самому процесі вироблення узгоджених оцінок.  

Більшість сучасних форсайтів розробляється за 

принципами взаємодоповнення трендових і експертних 

методів. При цьому якісні методи більше націлені на "творчий 

підхід", а кількісні – на "доказовість" (Попов, Сергеева, 2010). 

Відповідно до "Посібника зі стратегічного форсайту" 

П. Бішопа (Bishop, Hines, 2006) відповідна методологія 

включає п'ять основних етапів: 

- формулювання проблеми або опис обраного напряму; 

- вивчення існуючих умов, які впливають на досліджу-

вану сферу; 

- аналіз існуючої ситуації; 

- визначення поточних тенденцій щодо проблеми, що 

вивчається, і формулювання можливих сценаріїв розвитку з 

ймовірними наслідками; 

- розробка пропозицій (рекомендацій) щодо кожного 

сценарію за участю всіх зацікавлених сторін. 

Застосування форсайтингу дозволяє комплексно вияв-

ляти проблемні та критичні зони майбутнього, визначати фак-

тори, що впливають на формування стратегій розвитку в сфері 

дослідження, представляти інтереси всіх стейкхолдерів, орга-

нізованих в експертні групи. Насамперед форсайт орієнтова-

ний на оцінку перспектив інноваційного розвитку та вивчення 

можливих технологічних горизонтів. Набір підходів, що вико-

ристовуються у форсайт-проектах, постійно розширюється та 

охоплює сьогодні десятки методів – як якісних (інтерв'ю, 

огляди літератури, "дерева відповідностей", сценарії та ін.), 

так і кількісних (метод зворотного прогнозування, моделю-

вання, аналіз взаємного впливу (cross-impact analysis) тощо). 

Низка відомих методів має синтетичний характер, у тому чи-

слі – метод Дельфі, "дорожня карта", критичні технології, ба-

гатокритеріальний і патентний аналіз, ігрове моделювання та 

ін. Набір методів, що застосовуються в тому чи іншому прое-

кті, може обиратися з урахуванням багатьох чинників: часових 

та ресурсних обмежень, наявності достатньої кількості 
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висококваліфікованих експертів, доступу до інформаційних 

джерел тощо. При цьому ключовою умовою успіху проекту є 

використання методів, що забезпечують ефективну роботу за-

лучених експертів (Мельников, 2015). 

Можна сказати так, що в цілому форсайтинг (форсайт) є 

"окружковим" терміном для методологій і підходів, які, відш-

товхуючись від волатильності, невизначеності, неясності та 

складності майбутнього, досліджують його ймовірні сценарії, 

включаючи найбільш бажані, та створюють інсайти, які ведуть 

до прийняття відповідних заходів, необхідних тут і тепер. Фо-

рсайт є інструментом виявлення трендів у найближчому, сере-

дньому та довгостроковому майбутньому, які необхідно вра-

ховувати при плануванні на всіх рівнях управління, а особливо 

на національному рівні. На національному рівні, стратегічне 

виявлення трендів сприяє реалізації більш ефективного держа-

вного управління, а також конструкції послідовного формулю-

вання національних стратегій та національної ідентичності 

(Мельников, 2015, с. 103-104). 

За частотою використання інструменти форсайтингу ро-

зподіляють на (Попов, Сергеева, 2010): 

(1) методи з високою частотою використання (50-25 % 

форсайт-проектів): огляди літератури, сценарії, метод 

мозкового штурму, панелі, семінари; 

(2) методи із середньою частотою використання (24-

10 % форсайт-проектів): метод Дельфі, метод критичних 

технологій, SWOT аналіз, сканування середовища, тренди; 

(3) методи з малою частотою використання (9-1% 

форсайт-проектів): технологічні дорожні карти, картування 

зацікавлених кіл, опитування населення, імітаційне моде- 

лювання, ретрополяція, есе, ділові ігри, аналіз взаємовпливу 

факторів, аналіз мегатрендів, багатофакторний аналіз, методи 

бібліометрії. 
Наведені дані свідчать про більшу популярність у фор-

сайт-проектах "м'яких" методів дослідження порівняно з тра-
диційними кількісними методами. Загалом, інструменти, що 
отримали узагальнену назву "форсайтингу", зарекомендували 
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себе як надійний засіб вибору пріоритетів у сфері науки і тех-
нологій, а надалі – і в широкому колі проблем соціально-еко-
номічного і екологічного розвитку. За результатами форсайт-
проектів формуються численні національні та міжнародні до-
слідницькі програми. Зокрема, у ЄС – це Шоста та Сьома Рам-
кові програми з наукових досліджень та технологічного розви-
тку. В Японії в основу програм форсайта покладено метод 
Дельфі, за яким кожні п'ять років розробляється технологічний 
прогноз на найближчі 30 років. У США за допомогою форсай-
тингу визначають пріоритети технологічного розвитку щодо 
критичних технологій (горизонт планування – 10 років). У Ве-
ликій Британії у наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. розро-
блялися форсайт-прогнози щодо підвищення добробуту та 
якості життя (горизонт – 10-20 років), а також щодо посилення 
інноваційного потенціалу науки (горизонт – 10-20 років). У Ні-
меччині форсайтинг використовується для розробки стратегі-
чного бачення для Міністерства освіти та науки (горизонт –  
20 років) (Соколов, 2007). 

Серед реалізованих форсайт-проектів (Implemented Fore-
sight Projects) можна  виділити (Быстров, 2019): 

- розробку соціальних програм (старіння населення, охо-
рона здоров'я, освіта) у Німеччині, Японії, Австрії, Нідерлан-
дах; 

- стратегічні програми інноваційного розвитку Японії, 
Ірландії, Австралії; 

- прогнози, сценарії, технологічні карти розвитку галу-
зей економіки Великобританії, Італії, Канади; 

- посилення інтеграції науки та освіти в ЄС; 
- розробку національних (міжнародних) науково-техніч-

них програм Чехії, Китаю, ЄС, формування переліків критич-
них технологій США, Франції, Нідерландів; 

- позиціонування у світовому науково-технологічному 
просторі Японії, Великобританії, Німеччини. 

Одним із останніх актуальних напрямів розробки фор-
сайт-проектів стало дослідження довгострокового індустрі- 
ального розвитку. Зокрема, форсайтинг може використовува- 
тися для виявлення факторів, здатних вплинути на економіку 
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та суспільство в середньо- та довгостроковій перспективі  
(Быстров, 2019). У роботах (Magruk, 2020; Vecchiato, Favato, di 
Maddaloni, Do, 2020) визначається взаємозв'язок форсайтингу 
з постановкою цілей стратегії у промисловості та вибором ме-
ханізмів їх реалізації. Активне використання інформаційних 
та комунікаційних технологій для інтеграції виробничих сис-
тем на різних рівнях та по всьому ланцюгу створення доданої 
вартості, також відоме як промисловий інтернет речей, є акту-
альною темою для стратегічного форсайтингу через очікувані 
масштабні економічні, соціальні та екологічні наслідки розви-
тку кіберфізичних систем (Matthias Weber, Gudowsky, Aich-
holzer, 2019; Magruk, 2020; Çifci, Yüksel, 2018). 

 
Підведемо короткі підсумки. 
Каузальні економетричні моделі виробництва – це відно-

сно простий і зручний у використанні, а тому, мабуть, най-
більш поширений інструментарій дослідження довгостроко-
вого економічного майбутнього. І це зрозуміло, адже при 
цьому процес генерування доданої вартості визначається в за-
лежності від змін ключових факторів, що його визначають. Іс-
нує багато варіантів виробничих функцій, пристосованих до 
окремих обставин, і вони в цілому довели свою спроможність 
вирішувати поставлені завдання. 

Проте, одної простоти і зручності буває недостатньо, 
коли стає проблема більш точного налаштування на особливо-
сті модельованого об'єкта досліджень. Така проблема є особ-
ливо актуальною, коли, по-перше, досліджується економіка "з 
особливостями розвитку", якою, очевидно, є теперішнє госпо-
дарство України. По-друге, коли особлива увага приділяється 
не економіці в цілому, а її окремим секторам, як у нашому ви-
падку – промисловості, яку приходиться моделювати у зв'яз-
ках і взаємозалежностях з іншими секторами економіки. І, по-
третє, – коли плавна течія економічних подій порушується з 
тих чи інших причин, зокрема, у зв'язку з революційними тра-
нсформаціями виробничих сил і відносин. Тепер саме такий 
час, адже світом поширюються кіберфізичні технології Четве-
ртої промислової революції.  
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У таких специфічних обставинах є сенс ставити питання 
про використання більш складних комплексних моделей. 
Вони, з одного боку є кращими, оскільки дозволяють точніше 
налаштовуватись на модельований об'єкт, у тому числі за ра-
хунок додавання важливих чинників, які знаходяться за ме-
жами власне виробничої системи, з іншого боку, – гіршими, 
оскільки ускладнюють аналіз і суттєво збільшують кількість 
змінних, потрібних для опису динаміки економічного зрос-
тання. Більше змінних – це більше ступенів свободи, більше 
розмірність простору станів системи, а отже – більша невизна-
ченість щодо того, яким може бути економічне майбутнє та які 
саме важелі впливу на нього доцільно обрати. Крім того, 
краще попадання в історичні дані не завжди означає більший 
потенціал для передбачення майбутнього. Це, зокрема, обумо-
влено ефектом "перенавчання", адже чим більш гнучкою і то-
чно налаштованою на історичні дані є модель, тим більшою є 
ймовірність того, що вона "спіймала" не тільки об'єктивні за-
кономірності розвитку, але й випадкові "шуми"  (Gigerenzer, 
Brighton, 2009). 

У цьому зв'язку не можна нехтувати експертними мето-
дами дослідження, тим більше, що без них неможна побуду-
вати методи кількісного аналізу "твердих" даних – вибір типу 
моделі, кола факторів впливу, можливих сценаріїв розвитку 
тощо потребує, як правило, експертних оцінок (часто неяв-
них). Тому, зберігаючи конструктивний сумнів щодо значущо-
сті різного роду авторських прогнозів, опитувань і т. п. (особ-
ливо – без їх належної технічної підготовки), при аналізі дов-
гих факторів і тенденцій розвитку важливо дотримуватись го-
ловного методологічного посилу експертних підходів, розви-
нутого при побудові форсайтів, а саме, що для далеких часо-
вих горизонтів в умовах суттєвої невизначеності доцільно ста-
вити питання не про розрахунок "правильного майбутнього", 
а про оцінку спектру вірогідних сценаріїв розвитку, розши-
рення і переосмислення його нових можливостей і викликів, 
зокрема для уникнення потенційно згубних ідей і очікувань, 
закладених в поточну політику. 
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2.2. Обґрунтування підходів і вибір факторів для мо-

делювання довгострокового розвитку національної про-

мисловості в умовах Четвертої промислової революції 

Для математичного моделювання довгострокових фак-

торів і тенденцій розвитку промисловості України, виходячи з 

мети цієї роботи, доцільно обрати три основні сектори, які у 

сукупності і взаємодії визначають потенціал національного 

виробництва – переробну промисловість, добувну промисло-

вість і сільське господарство. Це обумовлено тим, що моделю-

вати довгострокові тренди розвитку індустрії самої по собі, у 

відриві від інших секторів, немає сенсу, адже вона є лише еле-

ментом (хоч і дуже важливим), цілісної економічної системи.  

Переробна промисловість (manufacturing) є класичною 

галуззю і необхідність її включення до аналізу очевидна з ура-

хуванням економічної історії України. Доцільність окремого 

моделювання добувної та переробної промисловості поясню-

ється суттєвими відмінностями між факторами, що визнача-

ють їх розвиток. Так, розвиток добувної промисловості 

(mining) визначається наявністю цінних копалин ресурсів і 

економічною вигідністю їх видобутку, наявністю попиту на 

такі ресурси всередині країни і за кордоном, а також коливан-

ням світових цін на них, в той час як розвиток переробної про-

мисловості визначається ємністю відповідних ринків і умо-

вами доступу до них, технологічними можливостями, участю 

в міжнародних ланцюжках створення вартості, здатністю роз-

робляти і впроваджувати інновації і т. п. Крім того, є певні ге-

оекономічні та інституційні чинники, що дозволяють говорити 

про те, що добувна промисловість у доступній для огляду пе-

рспективі може розвиватися навіть більш стабільно, ніж пере-

робна. Як відомо, одним з основних документів, що регламен-

тує умови міжнародної торгівлі України з Європою, є "Угода 

про асоціацію України з ЄС", яка на практиці (принаймні час-

тково) закріплює за Україною статус постачальника сировини 

та продукції низького переділу в ЄС і споживача продукції  

переробної промисловості з високою доданою вартістю  
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з ЄС1. Що стосується сільського господарства, то воно не лише 

тісно пов'язане з промисловістю виробничими ланцюгами (як 

джерело сировини і споживач готової продукції), а й фактично 

має характер своєрідного фабричного виробництва – в сучас-

них умовах на випуск сільськогосподарської продукції все  

сильніше впливає технічна оснащеність і сучасні біотехноло-

гії, а відносна значущість природних умов знижується. 

Як залежну змінну (значення якої будуть розраховува-

тися для оцінки динаміки розвитку зазначених вище галузей) 

доцільно використовувати додану вартість по відповідних га-

лузях. Вибір на користь саме доданої вартості, а не обсягів ви-

робництва або реалізації пояснюється тим, що саме цей показ-

ник відображає нову цінність, створену підприємствами тієї чи 

іншої галузі, в той час як до загального обсягу виробництва 

входять як безпосередньо створена цінність, так і вартість по-

купної сировини і матеріалів, в результаті чого використання 

обсягів виробництва призведе до суттєвого спотворення ре-

зультатів (до завищення показників на рівні окремих підпри-

ємств і багаторазового врахування одних і тих же обсягів ви-

робництва на рівні галузей в цілому), особливо в галузях, що 

використовують великі обсяги купленої сировини і матеріалів 

або беруть участь в глибоких коопераційних зв'язках, що 

 
1 Як свідчать результати опитувань, практика застосування цієї 

угоди є такою, що 60% представників українського промислового сек-

тору підпадають під обмеження під час експорту продукції до ЄС, тре-

тина з яких пов’язані з тарифним регулюванням. Також представники 

цього сектору стверджують, що зіштовхувались з неявними обмежен-

нями участі у тендерах, що проводяться у відповідності з вимогами Єв-

рокомісії, ЄБРР, ЄВРОАТОМ, ЕІБ, у вигляді завищених для українсь-

ких виробників вимог до середньорічного обороту, обсягу референцій 

та ін. Див.: Центр спільних дій (2021). Модернізація Угоди про Асоціа-

цію між Україною та Європейським Союзом: чого очікує український 

бізнес від Угоди та від уряду. URL: https://centreua.org/wp-content/up-

loads/2021/07/Analitychnyy-zvit-Modernizatsiya-Ugody-pro-Asotsiatsiyu-

mizh-Ukrainoyu-ta-YES.pdf (Accessed: 25.11.2021). 
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найбільшою мірою характерно для переробної промисловості 

та сільського господарства. 

Наступним питанням є визначення кола факторів, що 

впливають на залежну змінну. Перш за все, такий набір факто-

рів повинен відповідати таким критеріям: 

• використання, по можливості, "твердих", вимірюва-

них економічних показників, а не "м'яких" експертних оцінок, 

результатів опитувань керівників підприємств і т. п. – це необ-

хідно для забезпечення більшої об'єктивності розрахунків і 

можливості інтерпретації вихідних показників та їх взаємозв'-

язку з результуючими показниками; 

• використання показників, статистика по яких до-

ступна в офіційних джерелах державних статистичних органів 

і джерелах авторитетних міжнародних організацій, таких як 

Міжнародний валютний фонд або Всесвітній банк; 

• використання показників, які мають не тільки статис-

тичний, а й логічно (експертно) обґрунтований вплив на зале-

жну змінну, а також, як очікується, будуть продовжувати чи-

нити такий вплив протягом досить тривалого горизонту моде-

лювання; 

• обмеження кількості показників, тобто до числа вра-

хованих показників доцільно включати лише найбільш істотні 

фактори, що мають логічний і найтісніший статистичний зв'я-

зок з оцінюваною залежною змінною. Це необхідно як для по-

легшення аналізу та інтерпретації, так і з огляду на те, що збі-

льшення кількості факторів в моделі веде до експоненціаль-

ного зростання впливу помилок в факторах на помилку резуль-

татів моделювання (тобто очікуване збільшення точності мо-

делі за рахунок збільшення кількості врахованих чинників ні-

велюється накопиченням помилок). 

При цьому слід враховувати, що низку важливих факто-

рів важко врахувати при моделюванні, оскільки вони не відпо-

відають перерахованим вище критеріям, не піддаються про-

гнозуванню, їх дія носить одиничний характер тощо. Серед та-

ких потенційних факторів можна відзначити: 
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• політичні процеси, що впливають на доступ до тих чи 

інших ринків, інвестиції з тих чи інших країн і макроекономі-

чну ситуацію в цілому (так, Угода про асоціацію України з ЄС 

відкрила доступ на український ринок для європейських виро-

бників і закрила для України доступ на ринок Росії); 

• світові економічні кризи на кшталт глобальної еконо-

мічної кризи 2008-2009 рр., що впливають на світовий попит 

на різні товари і доступність інвестицій; 

• природні та техногенні катастрофи, епідемії, одним із 

прикладів яких є пандемія COVID-19; 

• державні перевороти, революції, соціальні завору-

шення, що супроводжуються нанесенням шкоди інфра- 

структурі, фінансовій системі тощо, за якими зазвичай настає 

економічний спад; 

• ризики набуття контролю над державною політикою 

зовнішніми гравцями, що здійснюється через неурядові орга-

нізації, різного роду фонди, неофіційне спонсорування політи-

ків і чиновників тощо, і приводить в результаті до того, що 

вони починають діяти в інтересах (в тому числі економічних) 

інших держав; 

• поширення нових проривних технологій, які можуть 

мати значний вплив на існуючі виробництва, наприклад, зме-

ншуючи або збільшуючи попит на певні товари і послуги. Так, 

поширення електромобілів збільшує попит на електроенергію 

і супутню інфраструктуру, проте знижує попит на традиційне 

автомобільне паливо. 

Подібні фактори можуть впливати і впливають на розви-

ток економіки, який часто виявляється набагато більш істот-

ним, ніж традиційно враховані чинники, проте врахувати їх 

неможливо, тому при моделюванні робиться поправка "за ін-

ших рівних умов", тобто за умов, що ці непередбачувані фак-

тори не реалізуються. 

Крім того, перш ніж переходити до вибору факторів для 

включення в моделі, необхідно визначитися з вибором типу 

моделі. 
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Як уже відзначалось, для моделювання розвитку проми-

словості України на довгострокову перспективу ліпше підхо-

дять каузальні (а не екстраполяційні моделі), які дозволяють 

імітувати процеси економічного зростання, не просто як про-

довження теперішніх тенденцій, а як нелінійний процес, зале-

жний від очікуваних змін основних факторів виробництва, 

обумовлений впливом різних аргументів. А "ядром" пропоно-

ваної моделі, яке "розкручує" спіраль економічних показників, 

може слугувати широко використовувана виробнича функція 

у її найбільш поширеному варіанті, відомому як функція  

Кобба-Дугласа. Такий вибір обумовлений тим, що:  

по-перше, виробничі функції в цілому відповідають ви-

могам до моделей економічного зростання, оскільки прямо 

враховують фактори виробництва;  

по-друге, ця функція є відносно простою і багаторазово 

апробована на практиці; 

по-третє, вона є технічно зручною для довгострокових 

розрахунків (як мультиплікативна степенева з показниками 

ступеня при аргументах менше одиниці).  

При цьому, на відміну від класичного варіанту, до цієї 

функції пропонується включити фактор цифровізації, який має 

особливе значення в умовах Четвертої промислової революції, 

і без якого в сучасних умовах ані труд, ані капітал уже не фу-

нкціонують1: 

,Y A K L D  =     (19) 

де Y  – значення доданої вартості; 

A  – значення фактору масштабу виробництва; 
K  – значення фактору капіталу; 
L  – значення фактору праці; 

D  – значення фактору цифровізації; 

, ,     – коефіцієнти при факторах. 

Кожен із зазначених вище показників, у свою чергу, за-

лежить від ряду інших факторів, включаючи додану вартість, 

 
1 Докладний виклад аргументів на користь включення фактору 

цифровізації див. у роботі (Дасив, Мадых, Охтень, Турлакова, 2019). 
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створену в галузі в попередньому періоді, що дає в результаті 

картину рекурентної залежності доданої вартості, в тому чи-

слі, від самої себе в минулих періодах, забезпечуючи конгруе-

нтність моделі в часі. 

Що стосується загальних міркувань щодо врахування 

чинників незалежно від галузі, то всі вони будуть враховува-

тись у грошовому вираженні: капітал – як вартість основних 

фондів; праця – як сума витрат на оплату праці у вигляді заро-

бітної плати; цифровізація – як вартість комп'ютерного про-

грамного забезпечення і баз даних (доцільність використання 

саме цього чинника обґрунтована авторами в роботі (Мадих, 

Охтень, Дасів, 2018)).  
Усі фактори, що мають грошове вираження, доцільно 

враховувати в доларах США в постійних цінах, що також було 
обґрунтовано авторами в роботі (Мадих, Охтень, Дасів, 2018). 
Це пояснюється тим, що такий підхід дозволяє уникнути необ-
хідності врахування і прогнозування коливань національної 
валюти, інфляції національної валюти, а також інфляції, влас-
тивої долару США. Для приведення показників, що вимірю-
ються в доларах США, до постійних цін у довгостроковій пе-
рспективі доцільно використовувати не індекс-дефлятор ВВП 
України, а індекс-дефлятор ВВП світу, що розраховується як 
розмір світового ВВП у поточних цінах, поділений на розмір 
світового ВВП у цінах базового періоду (за даними Світового 
банку). Це пояснюється, по-перше, недосконалістю українсь-
кої статистики (переведення показників, що спочатку врахову-
ються у гривні, у долари США з одночасним застосуванням 
гривневого дефлятора ВВП часто призводить до коливань зна-
чень, які важко піддаються логічному поясненню), а, по-друге, 
при використанні долара США, як валюти показників в умовах 
глобалізації при довгостроковому прогнозуванні, світова ін-
фляція починає відігравати більшу роль, ніж інфляція в окре-
мій країні. 

Також допускається включення до моделей окремих по-
казників, специфічних для конкретної галузі. 
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Вибір факторів для моделювання доданої вартості в 

сільському господарстві.  

Як було обґрунтовано вище, для моделювання пропону-

ється використовувати виробничу функцію Кобба-Дугласа, 

яка в класичному вигляді включає в себе фактори праці та ка-

піталу, а в даній роботі розширена за рахунок факторів, актуа-

льних для кожної галузі. 

В рамках цього підходу додана вартість в сільському го-

сподарстві залежить від таких факторів: фактор праці – ви-

трати на оплату праці в грошовому вираженні в доларах США 

в постійних цінах (далі – всі грошові показники виражаються 

в доларах США в постійних цінах); фактор капіталу – вартість 

основних фондів; фактор цифровізації – вартість комп'ютер-

ного програмного забезпечення і баз даних (КПЗ і БД); фактор 

цін на сільськогосподарську продукцію – світовий індекс про-

довольчих цін. 

Крім стандартних для моделі Кобба-Дугласа показників 

праці і капіталу в модель пропонується включити фактори ци-

фровізації і цін на сільськогосподарську продукцію, які, на ві-

дміну від стандартних чинників, потребують більш доклад-

ного пояснення. 

Що стосується вартості комп'ютерного програмного за-

безпечення і баз даних, то, на жаль, така статистика Держав-

ним бюро статистики України не ведеться і не буде опубліко-

вана. До тих пір, поки Україна не запровадить стандарти збору 

та публікації статистики на рівні країн ОЕСР 1, де така статис-

тика доступна, необхідно використовувати альтернативний 

показник з числа тих, які збираються українськими органами 

статистики. Як такий показник можна використовувати інвес-

тиції в програмне забезпечення. Проте, оскільки вивести вар-

тість КПЗ і БД з інвестицій неможливо, то можна використо-

вувати безпосередньо суму інвестицій за останні кілька років, 

 
1 OECD (2021). OECD Statistics. URL: https://stats.oecd.org/ (Ac-

cessed: 24.11.2021). 
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що логічно обґрунтовується швидким старінням даного ак-

тиву (на відміну від фізичних активів нові версії програмного 

забезпечення випускаються регулярно, а старі швидко втрача-

ють підтримку – перш за все це стосується КПЗ і БД для про-

мислових процесів, де використання застарілого програмного 

забезпечення тягне за собою не тільки зниження ефективності, 

а й ризики для безпеки і правильності роботи машин і облад-

нання). 

Тепер щодо цін на сільськогосподарську продукцію. За-

звичай фінансові показники сільгоспвиробників значною мі-

рою визначаються вартістю готової продукції, яка коливається 

в залежності від різних факторів (погодні умови в різних сіль-

ськогосподарських регіонах, коливання попиту, фінансові спе-

куляції на продовольчих біржах тощо). Усі ці ціни непідвладні 

впливу українських сільгоспвиробників і, отже, є для них зов-

нішнім чинником. Для їх характеристики доцільно використо-

вувати загальноприйнятий показник – "світовий індекс продо-

вольчих цін", який щорічно розраховується і публікується Все-

світньою продовольчою організацією Організації Об'єднаних 

Націй 1. Сезонні коливання протягом одного року не врахову-

ються, оскільки крок моделі становить 1 рік. 

Крім того, вплив виділених факторів на додану вартість 

в різних галузях промисловості доцільно проаналізувати на ос-

нові їх статистичних взаємозв'язків. Відповідні дані і залежно-

сті представлено в табл. 2. 

Як видно з таблиці, всі відібрані фактори мають тісний 

статистичний зв'язок з доданою вартістю, що підтверджує пра-

вильність їх вибору. Слід зазначити, що при оцінці кореляції з 

доданою вартістю сільського господарства індекс світових 

продовольчих цін був помножений на курс долара США до 
 

 
1 FAO Food Price Index / World Food and Agriculture Organization 

of the United Nations.URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/food-

pricesindex/en/ (Accessed: 24.11.2021). 
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Таблиця 2 – Додана вартість в сільському господарстві Ук-

раїни за 2010-2019 рр. і чинники, що плану-

ються до включення в модель виробничої  

функції 

Роки 

Додана 
вартість, 

млн грн, у 
поточних 

цінах 

Основні 
фонди, 

млн грн, у 
поточних 

цінах 

Річні ви-
трати на 
оплату 

праці, млн 
грн, у по-

точних  
цінах 

Річні ін-
вестиції 

в ПЗ, млн 
грн, у по-

точних 
цінах 

Світовий ін-
декс продо-
вольчих цін 
FAO з поп-
равкою на 

курс долара 
США 

2010 82 948 113 388 55 034 15,12 1 194,13 

2011 109 961 118 019 75 831 18,82 1 322,21 

2012 113 245 137 640 87 512 19,25 1 238,43 

2013 131 727 156 013 100 456 15,31 1 223,78 

2014 161 145 171 392 94 819 24,46 1 833,01 

2015 239 806 210 169 113 986 25,56 3 388,77 

2016 279 701 270 467 144 300 36,92 3 514,73 

2017 303 949 341 622 207 927 50,95 3 824,05 

2018 360 757 407 146 266 393 58,13 3 603,14 

2019 358 072 469 383 319 921 39,20 3 416,35 

r* - 0,963 0,923 0,911 0,942 
* r – коефіцієнт кореляції з доданою вартістю.  
Складено за даними: Державно служба статистики (2021). URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed: 12.11.2021).   
 

гривні, оскільки інші показники по Україні взяті в гривнях, а 
світовий індекс продовольчих цін розраховується на основі 
цін у доларах США. 

Фактор праці, як було зазначено вище, – це витрати на 
оплату праці (в їх продуктивній частині, тобто заробітна плата 
без урахування відрахувань до різних соціальних фондів). 
Отже, цей фактор можна розкласти на чисельність працівників 
в галузі та зарплату в галузі. Чисельність працівників залежить 
від: чисельності  працездатного населення  в країні в цілому – 
для врахування потенційної "бази" працівників; співвідно-
шення заробітної плати в галузі із середнім рівнем зарплати в 
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країнах ЄС – для врахування відтоку працівників на заробітки 
за кордон; доданої вартості за минулий період – для врахування 
динаміки схильності підприємств наймати або звільняти спів-
робітників в залежності від успішності виробничої діяльності. 

Фактор капіталу (вартість основних фондів) рекурсивно 
залежить від вартості основних фондів в минулому періоді і 
від інвестицій в основні фонди (для відображення цієї залеж-
ності доцільно використовувати окрему модель). У свою чергу 
інвестиції в основні фонди залежать від доданої вартості в га-
лузі за минулий період і від схильності до інвестування (для 
характеристики якої можна використовувати частку інвести-
цій у ВВП), а також від зростання світової економіки (цей по-
казник також впливає на інвестиції шляхом підвищення дос-
тупності інвестиційних і кредитних ресурсів на світових фі-
нансових ринках). 

Фактор цифровізації можна було б враховувати аналогі-
чно фактору капіталу (як вартість КПЗ і БД), однак, як було 
зазначено вище, це неможливо зробити через відсутність від-
повідної національної статистики. Тому в українських умовах 
вартість КПЗ і БД можна замінити сумою інвестицій у програ-
мне забезпечення за останні 2 роки, яка також може розрахо-
вуватися на основі відповідної моделі в залежності від доданої 
вартості в галузі і схильності до інвестицій. 

Фактор цін на сільськогосподарську продукцію є екзо-
генним і задається ззовні – він не залежить від значень інших 
показників моделі. 

Фактори, що пропонуються для врахування при моделю-
ванні доданої вартості в  добувній промисловості, в цілому 
аналогічні факторам для сільського господарства, за винятком 
того, що замість показника світових цін на сільськогоспо-дар-
ську продукцію враховуються світові ціни на сировинні ресу-
рси (наприклад, індекс сировинних товарів і енергетичних ре-
сурсів, що враховується МВФ1). 

 
1 IMF (2021). Commodity (All Commodities and Energy) / URL: 

https://data.imf.org/?sk=471DDDF8-D8A7-499A-81BA-5B332C01F (Ac-

cessed: 24.11.2021). 
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Статистична залежність між цими факторами є суттє-
вою, що проілюстровано у табл. 3. 

 
Таблиця 3 – Додана вартість у добувній промисловості Ук-

раїни за 2010-2019 рр. і чинники, що плану-

ються до включення в модель виробничої  

функції 

Роки 

Додана ва-
ртість, 

млн. грн. у 
поточних 

цінах 

Основні 
фонди, 

млн. грн. у 
поточних 

цінах 

Річні ви-
трати на 
оплату 
праці, 

млн. грн. 
у поточ-

них цінах 

Річні ін-
вестиції 

в ПЗ, 
млн. грн. 
у поточ-

них цінах 

Індекс сиро-
винних то-

варів і енер-
гетичних ре-
сурсів МВФ 
з поправкою 
на курс до-
лара США 

2010 63 831 141 164 21 703 97 1 158,6 

2011 85 694 204 255 25 765 18 1 454,3 

2012 82 528 231 128 28 459 42 1 393,6 

2013 82 287 309 757 29 997 91 1 348,6 

2014 79 120 362 722 20 674 37 2 018,8 

2015 95 141 379 055 22 361 48 3 730,1 

2016 131 650 410 018 25 673 155 2 555,0 

2017 177 170 422 959 30 882 1 322 3 020,4 

2018 214 260 411 806 34 995 415 3 486,8 

2019 222 369 429 722 43 195 310 3 338,3 

r - 0,710 0,820 0,583 0,705 

Складено за даними: Державно служба статистики (2021). URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed: 12.11.2021).   

 
Аналогічно розрахункам для сільського господарства, 

індекс сировинних товарів та енергетичних ресурсів було по-
множено на курс долара США, оскільки в цій таблиці додану 
вартість враховано у гривнях, а індекс сировинних цін  
розраховується МВФ у доларах США. В даному випадку 
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статистичний взаємозв'язок нижче, ніж у сільському господар-
стві, проте все ж таки свідчить про правильний вибір факторів. 

При моделюванні доданої вартості в переробній промис-
ловості набір факторів залишається переважно таким же, як і 
при моделюванні двох інших галузей, проте без урахування 
впливу світових цін (подібний вплив неможливо врахувати, 
оскільки номенклатура продукції переробної промисловості 
занадто широка і статистика з світовими цінами на неї не пуб-
лікується авторитетними міжнародними організаціями). 

Значення цих факторів за 2010-2019 рр., а також кореля-
ційні залежності між ними наведено в табл. 4. 

 
Таблиця 4 – Додана вартість у переробній промисловості 

України за 2010-2019 рр. і чинники, що плану-

ються до включення в модель виробничої  

функції 

Роки 

Додана вар-
тість, млн 

грн у поточ-
них цінах 

Основні 
фонди, млн 
грн, у пото-
чних цінах 

Річні витрати 
на оплату 
праці, млн 

грн, у поточ-
них цінах 

Річні інвес-
тиції у ПЗ, 
млн грн, у 
поточних 

цінах 

2010 146 749 705 712 59 662 175 

2011 158 738 644 566 70 840 280 

2012 178 442 677 880 79 403 220 

2013 169 633 599 980 81 287 235 

2014 194 050 756 277 76 829 182 

2015 236 692 1 656 971 88 220 500 

2016 291 471 1 792 101 106 439 426 

2017 359 867 1 168 230 142 199 533 

2018 411 467 1 257 573 182 324 612 

2019 430666 1 150 463 212 257 654 

r - 0,52 0,96 0,93 

Складено за даними: Державно служба статистики (2021). URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed: 12.11.2021).   
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Як видно з таблиці, додана вартість тісніше пов'язана з 
витратами на оплату праці, ніж з основними фондами. Це по-
яснюється тим, що підприємства для реагування на попит мо-
жуть набагато гнучкіше маневрувати витратами на оплату 
праці (звільняючи та наймаючи працівників, підвищуючи або 
знижуючи заробітну плату ), ніж вартістю основних фондів 
(життєвий цикл яких вимірюється роками). 

Графічне подання взаємного впливу факторів представ-
лено на рис. 3. 

Крім позначених переваг, запропонованому підходу до 
відбору факторів властиві також і певні недоліки: 

• неврахування низки важливих факторів, таких як вну-
трішньополітичні, геополітичні, вірогідність різкої зміни сві-
тової економічної кон'юнктури, поява і поширення принци-
пово нових технологій та ін., зважаючи на їх принципову не-
прогнозованість (їх об'єктивно неможливо врахувати в моделі 
через відсутність надійних методів їх передбачення); 

• неврахування низки інших факторів (таких як стан фі-
нансової системи, структура експорту та імпорту тощо), які 
потенційно можна було б брати до уваги, однак було прийнято 
рішення цього не робити, щоб уникнути надмірного усклад-
нення моделі і, відповідно, – зростання кумулятивної помилки 
передбачень; 

• обмеженість трьома виробничими галузями (сільське 
господарство, добувна промисловість та переробна промисло-
вість); 

• залежність від зовнішніх прогнозів низки вхідних по-
казників (таких, як зростання світової економіки, індекси сві-
тових цін на різні види продукції, демографічні прогнози 
тощо); 

• наявність проблем з отриманням потрібних для роз-
рахунків статистичних показників, зокрема, у зв’язку з тим, 
що статистичні служби України не ведуть обліку вартості про-
грамного забезпечення та баз даних у розрізі галузей або еко-
номіки в цілому, хоча саме цей показник є дуже важливим в 
умовах цифровізації. 
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Рисунок 3 – Основні фактори впливу на додану вартість у 

сільському господарстві, добувній і переробній 

промисловості 
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Результати розрахунків на основі моделей, розроблених 

з включенням описаних факторів, можуть використовуватися 

для вирішення таких завдань: 

• оцінки майбутньої динаміки розвитку зазначених га-

лузей (зовнішньо вони схожі з прогнозами, але у даному випа-

дку результати розрахунків мають інтерпретуватись тільки як 

певні орієнтири, або як можливі сценарії розвитку подій, при-

значені для переосмислення політики, а не як "жорсткі" про-

гнози, що претендують на отримання точних значень економі-

чних показників у межах довірчих інтервалів; 

• застосування сценарного підходу, в рамках якого ди-

наміка розвитку галузей може оцінюватися з урахуванням 

зміни факторних показників в тих чи інших сценаріях (напри-

клад, в умовах збільшення або зменшення схильності до інве-

стування, різних показників зростання світової економіки, рі-

зних пріоритетів державної політики стимулювання інвести-

цій тощо); 

• використання розрахованих показників динаміки роз-

витку сільського господарства, добувної і переробної промис-

ловості для оцінки динаміки ВВП країни в цілому (для чого 

потрібна окрема модель, в якій додана вартість по цих галузях 

входить до набору факторних показників, а ВВП країни в ці-

лому є результуючим показником); 

• визначення напрямків поліпшення використання ре-

сурсів (тобто вибір тих чинників, інвестування в які здатне 

принести приріст доданої вартості в абсолютному вираженні 

або на одиницю витрат чи інвестицій). 

Досягнення успіху у вирішенні цих завдань залежить від 

правильного врахування особливостей предметної сфери дос-

лідження – як саме відбувається індустріальний розвиток, як 

змінюються його ключові параметри, які довгі чинники і тен-

денції слід брати до уваги, що забезпечують зв'язок сьогодення 

з майбутнім у сфері промисловості. 
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Висновки до розділу 2. 

1. Виконаний аналіз показав, що існує дуже багато мате-

матичних методів (інструментів), та навіть ще більше моделей 

(створених за їх допомогою імітацій об’єктів), призначених 

для наукового передбачення економічного і виробничого май-

бутнього. Вони вирішують різні задання і в окремих дослі-

дженнях можуть описуватись і групуватись по-різному. У цій 

роботі використано одну з відомих та інтуїтивно зрозумілих 

типологій, яка передбачає розподіл інструментарію моделю-

вання на (a) якісні і (b) кількісні, зокрема на (b1) кількісні екс-

траполяційні методи та (b2) кількісні методи моделювання ка-

узальних зв'язків. Перші (а) використовують переважно 

"м’які" дані (насамперед експертні висновки), другі (b1) – пов-

ністю спираються на аналіз "твердих" історичних даних, треті 

(b2) – залучають також інформацію про взаємозв'язки між еле-

ментами системи і дозволяють імітувати поведінку об’єкта під 

впливом різних чинників. 

2. На користь кожного способу моделювання можна на-

вести логічні, історичні, статистичні та інші аргументи. Зважа-

ючи на це, а також враховуючи результати виконаного аналізу, 

можна стверджувати, що не існує єдиного правильного методу 

вирішення поставлених завдань, а можна лише розміркову-

вати про використання найкращого для даного випадку з то-

чки зору поставлених цілей, доступних даних і наявних у дос-

лідника ресурсів. Тобто універсального підходу немає і, оче-

видно, не може бути, а є, за відомим висловом Дж. Робінсон, 

"ящик з інструментами" 1, з якого вибирається потрібний у да-

ному випадку. 

3. Звичайні вимоги до такого вибору інструментів поля-

гають, по-перше, у дотриманні методологічного принципу 

операціональності, тобто забезпечення достатнього зв'язку 

отриманих результатів із практикою і даними спостережень, 

 
1 Robinson J. (1969). The Economics of Imperfect Competition. 2nd 

edn. L., Macmillan, p. 1. 
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такого, що дозволяє піддавати теоретичну систему періодич-

ній верифікації на емпіричних фактах. 

По-друге – принципу економічності, тобто забезпечення 

прийнятного співвідношення витрат і результатів моделю-

вання, адже досягнення більшої реалістичності і точності мо-

делей зазвичай пов’язане з більшими витратами на їх ство-

рення; при цьому відносно економними вважаються прості 

статистичні моделі (екстраполяції), а більш складними і витра-

тними – моделі каузальні, у т. ч. імітаційні тощо.       

По-третє, – принципу відповідності меті моделювання. 

Оскільки у даному випадку йдеться про кількісне моделю-

вання довгострокового розвитку промисловості, остільки 

створювана модель має бути: 

(а) динамічною, а не статичною, тобто описувати розви-

ток процесів і модельованих об’єктів у часі; 

(б) каузальною, а не екстраполяційною, оскільки екстра-

поляція добре підходить тільки для близьких часових горизо-

нтів, а далекі горизонти, пов'язані з більшим ступенем неви-

значеності, потребують побудови більш складних каузальних 

моделей, залежних від різних чинників впливу; 

(в) має враховувати основні фактори впливу 1( , ..., )nx x , 

що визначають динаміку виробництва, а також додаткові об-

ставини, що визначають специфіку розвитку національної ін-

дустрії в умовах Четвертої промислової революції; тобто це 

має бути комплексна модель.  

4. У математичному аспекті функція від факторів вироб-

ництва ( )f x , що складає "ядро" моделі і запускає процеси еко-

номічної динаміки, має бути щонайменше: 

(а) неперервною, що зрозуміло, оскільки йдеться про не-

перервний довгостроковий розвиток; 

(б) нелінійною, оскільки зміни в промисловості зазвичай 

не відбуваються по прямій, що обумовлено, зокрема, життє-

вим циклом технологій; 

(в) побудованою на використанні кожного з обраних фа-

кторів 1( , ..., )nx x .        
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5. Виходячи з зазначених вимог було обґрунтовано ни-

зку положень, що визначають особливості розроблюваної ком-

плексної моделі (або точніше – комплексу моделей) довго-

строкового розвитку національної промисловості: 

• "ядро" моделі складатиме модифікована виробнича 

функція, яка ґрунтується на її найбільш простому і пошире-

ному варіанті, відомому як функція Кобба-Дугласа; це обумо-

влено, у тому числі, тим, що вона була багаторазово апробо-

вана та є технічно зручною для довгострокових розрахунків 

(як мультиплікативна степенева з показниками ступеня при 

аргументах менше одиниці); 

• як фактори виробництва до цієї функції доцільно 

включити класичні – працю і капітал, а також новий специфі-

чний фактор, що відбиває вплив Четвертої промислової рево-

люції – цифровізацію, характеризовану через вартість комп'ю-

терного програмного забезпечення і баз даних, задіяних у ви-

робництві; 

• розвиток промисловості пропонується моделювати не 

як неподільне ціле, а через її декомпозицію на переробну і до-

бувну, а також у взаємозв’язку з розвитком сільського госпо-

дарства, оскільки, по-перше, всі ці три сектори у комплексі ви-

значають закономірності динаміки системи національного ви-

робництва в цілому, і, по-друге, кожна з цих галузей має не 

тільки спільні риси, але і суттєві відмінності, обумовлені дією 

різних чинників впливу. 

6. Цільовим призначенням розроблюваного комплексу 

моделей є не отримання точних (у межах довірчих інтервалів) 

значень економічних показників розвитку промисловості у пе-

вний момент часу, не розрахунки того, що ймовірно буде, а 

побудова і дослідження різних сценаріїв розвитку подій для 

переосмислення можливостей і ризиків майбутнього. Тобто 

йдеться про моделювання з метою стратегічного форсайтингу, 

а не з метою довгострокового прогнозування. Це важливо вра-

ховувати при інтерпретації його результатів. 
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Розділ 3. ПОБУДОВА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ 

МОДЕЛІ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

3.1. Загальна постановка завдання. Моделювання 

зміни віддачі факторів виробництва з плином часу в умо-

вах цифровізації 

Вище було обґрунтовано, що за основу побудови еконо-

міко-математичної моделі розвитку національної промислово-

сті буде взято мультиплікативну функцію, адаптовану до умов 

Четвертої промислової революції та конкретних галузей. Та-

ким чином, як основа для моделювання всіх зазначених вище 

галузей, використовується мультиплікативна виробнича фун-

кція такого виду: 

,i i i iY K L D  =     (20) 

де iY  – значення доданої вартості в i -у періоді; 

i  – індекс року; 

iK  – вартість основних фондів у i -у періоді; 

iL  – сукупна заробітна плата в галузі в i -у періоді; 

,E iD  – вартість програмного забезпечення і баз даних (ПЗ 

і БД) у добувній промисловості i -у періоді; 

, , ,     – коефіцієнти при змінних, розраховуються 

під час параметризації моделі. 

Також для конкретних галузей до моделі додаються спе-

цифічні фактори (наприклад, рівень сировинних цін для добу-

вної промисловості та рівень цін на сільськогосподарську про-

дукцію – для сільського господарства). Також особливістю мо-

делі є пряме включення в модель показника цифровізації (вар-

тості ПЗ і БД) як самостійного фактору виробництва, а не як 

коефіцієнту технічного прогресу або іншого способу непря-

мого включення в модель. Подальшим кроком має стати моде-

лювання включених у модель факторів, оскільки очевидно, що 

у довгостроковій перспективі всі ці фактори не тільки є 
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взаємозалежними, а й рекурсивно пов'язані з доданою варті-

стю за попередні роки. 

Але спочатку слід розглянути питання врахування мож-

ливих змін вагових коефіцієнтів , ,    (тобто показників 

ступеня) до факторів виробництва (змінні в моделях розраху-

нку доданої вартості за галузями). Очевидно, що у довгостро-

ковій перспективі ці показники змінюються і було б неправи-

льним фіксувати ці значення на основі ретроспективних роз-

рахунків, виконаних на основі даних минулих періодів. При-

чому вони не коливаються з року в рік випадково, а зміню-

ються з певною закономірністю, обумовленою об'єктивними 

тенденціями у зміні ролі факторів у процесі виробництва. Щоб 

уникнути надмірного ускладнення моделей доцільно зафіксу-

вати темп зміни коефіцієнтів при факторах на певний період 

часу, наприклад, коефіцієнт при капіталі зменшується на пев-

ний відсоток щороку, а при факторі цифровізації – збільшу-

ється на такий самий відсоток щороку. Таким чином, висува-

ється гіпотеза про те, що виробнича функція з коригуванням 

значень коефіцієнтів при факторах на постійний відсоток про-

тягом кожного періоду даватиме точніший результат, ніж ана-

логічна функція без такого коригування. 

Для перевірки цієї гіпотези доцільно розглянути приклад 

зміни з часом коефіцієнтів при факторах виробництва на при-

кладі розвиненої країни (яка в числі перших впроваджує су-

часні технології, в тому числі цифрові), для якої є необхідна 

офіційна статистика. Як було показано у роботі (Мадих, Ох-

тень, Дасів, 2018), такою країною є Німеччина, тому гіпотезу 

буде перевірено на прикладі Німеччини. 

Статистику за факторами виробничої функції у перероб-

ній промисловості Німеччини, засновану на даних ОЕСР, на-

ведено у додатку А. Ці ж дані в наочному вигляді представ-

лено на рис. 4. 

Крім ілюстрації безпосередньо даних за факторами ви-

робничої функції, таблиця та рисунок показують переваги ста-

тистики ОЕСР у порівнянні зі статистикою України: доступні 

дані з вартості програмного забезпечення і баз даних (а не 
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Рисунок 4 – Додана вартість і фактори виробництва в пере-
робній промисловості Німеччини у 2000-
2019 рр. 

Складено за даними ECD (2021). OECD Statistics. URL: 
https://stats.oecd.org/ (Accessed: 24/11/2021). 

 
тільки з інвестицій у них, як публікує Державна служба стати-
стики України), а також вартості машин і обладнання (а не 
тільки основних засобів у цілому). У таблиці і на рисунку ви-
дно, що за розглянутий період часу додана вартість зросла 
приблизно на третину, вартість машин і обладнання практично 
не змінилася, витрати на оплату праці росли тими ж темпами, 
що і додана вартість, а найбільш різке зростання, більш ніж в 
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2 рази, продемонструвала вартість ПЗ і БД, що свідчить про 
активну цифровізацію в переробній промисловості Німеч-
чини. Також звертає на себе увагу аномальний 2009 рік, коли 
спостерігався різкий спад доданої вартості, що було пов'язано 
з впливом економічної кризи 2008-2009 рр. При цьому витрати 
на оплату праці продемонстрували максимальну синхроніза-
цію з доданою вартістю не тільки за весь період, а й в кризовий 
рік, що свідчить про те, що саме за допомогою цього чинника 
виробники реагують на коливання попиту і, відповідно, обся-
гів виробництва. 

Для врахування зміни вагових коефіцієнтів при факто-
рах з плином часу виробнича функція модифікується в такий 
спосіб: 

( ) ( ) ( )0 00

,
i i i ii i k kk

i i i iY K L D 
 

− −−  
=     (21) 

 

де k , k  і k  – коефіцієнти, що відображають зміну коефіці-

єнтів  ,   і   при факторах капіталу, праці і цифровізації, 

відповідно, причому k  + k  + k  = 3, тобто збільшення од-

ного коефіцієнту може відбуватися лише за рахунок змен-
шення іншого, а їх сума є постійною. 

Як і будь-якій моделі, цьому підходу властивий ряд при-
пущень і обмежень, більшість з яких ідентична для будь-яких 
інших мультиплікативних виробничих функцій. Основне спе-
цифічне припущення полягає в тому, що вагові коефіцієнти 
змінюються з постійним темпом протягом всього розрахунко-
вого періоду. Таке припущення обґрунтовано, в першу чергу, 
необхідністю уникнути надмірного ускладнення моделі (так, 
якщо замість постійного коефіцієнту для кожного фактору ви-
робництва використовувати навіть найпростішу формулу з од-
нією новою змінною, то це призвело б до подвоєння кількості 
змінних у моделі і відповідного збільшення потенційної поми-
лки). Крім того, це припущення відповідає принципу поступо-
вості розвитку процесу виробництва (в міру розвитку вироб-
ничих процесів на досить великих проміжках часу віддача фа-
кторів виробництва змінюється поступово і односпрямовано, 
а не в формі різких різноспрямованих коливань). 
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Результати розрахунків, виконаних за допомогою пред-
ставлених двох варіантів моделі виробничої функції, наведено 
в табл. 5. Слід зазначити, що аномальні значення 2009 р. при 
розрахунках не враховувалися (у тому числі при оцінці поми-
лки та середньоквадратичного відхилення). 

 

Таблиця 5 – Результати моделювання доданої вартості за 

допомогою виробничої функції з урахуванням і 

без урахування зміни вагових коефіцієнтів при 

факторах з плином часу (на прикладі перероб-

ної промисловості Німеччини за 2000-2019 рр.) 

Роки 

Додана 

вартість, 

млн. євро 

в порів-

нянних 

цінах  

2015 р. 1 

Додана вартість, 

млн євро в порів-

нянних цінах 

2015 р. – розраху-

нок без урахування 

зміни факторів у 

часі 

Додана вартість, 

млн євро в порів-

нянних цінах 

2015 р. – розраху-

нок з урахуванням 

зміни факторів у 

часі 

Розра- 

хункове 

значення 

Відхи-

лення від 

факту 

Розра- 

хункове 

значення 

Відхи-

лення від 

факту 

1 2 3 4 5 6 

2000 486 392 502 243 3,26% 496 367 2,05% 

2001 493 165 512 806 3,98% 507 425 2,89% 

2002 481 158 506 293 5,22% 501 659 4,26% 

2003 486 084 505 358 3,97% 501 560 3,18% 

2004 503 818 508 899 1,01% 506 035 0,44% 

2005 512 377 508 402 0,78% 506 460 1,15% 

2006 556 466 520 777 6,41% 519 730 6,60% 

2007 579 988 536 064 7,57% 535 535 7,66% 

2008 567 858 560 855 1,23% 560 895 1,23% 

2009 458 190 511 409  510 649  

2010 545 690 535 734 1,82% 535 704 1,83% 

 
1 OECD (2021). Fixed assets by activity and by asset, ISIC rev4. URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE9A (Ac-

cessed: 24/11/2021). 
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Закінчення табл. 5 

1 2 3 4 5 6 

2011 591 133 571 587 3,31% 572 695 3,12% 

2012 580 542 579 547 0,17% 581 078 0,09% 

2013 580 173 591 655 1,98% 593 935 2,37% 

2014 609 175 609 201 0,00% 612 332 0,52% 

2015 615 764 612 934 0,46% 616 641 0,14% 

2016 639 840 621 188 2,92% 625 573 2,23% 

2017 662 069 644 553 2,65% 649 856 1,84% 

2018 666 996 669 618 0,39% 675 909 1,34% 

2019 643 966 677 345 5,18% 684 443 6,29% 

Середня 

помилка 
- - 2,75% - 2,59% 

Середньо-

квадрати-

чне відхи-

лення 

- - 0,001221  0,001131 

 

Значення коефіцієнтів при факторах було розраховано за 

допомогою функції "Пошук рішення" в пакеті прикладних 

програм Microsoft Excel. 

Модель без урахування зміни з часом вагових коефіціє-

нтів при факторах: 

  = 2,37; 

  = 0,05; 

  = 0,884; 

  = 0,66. 

Модель з урахуванням зміни з часом вагових коефіцієн-

тів при факторах: 

  = 2,21; 

  = 0,05; 

  = 0,9; 

  = 0,5;   
k  = 1,00257; 
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k  = 1,00001; 

k  = 0,99723. 

Як видно з таблиці, додавання поправочних коефіцієн-

тів, що визначають зміну вагових коефіцієнтів при факторах 

виробничої функції з часом збільшило точність розрахунків 

(середня помилка зменшилася з 2,75% до 2,59%). Також було 

зафіксовано зниження результуючого (з урахуванням мінли-

вого у часі коефіцієнту) показника ступеня при факторі циф-

ровізації і його збільшення при факторі основних засобів, що 

беруть участь у процесі виробництва (вартості машин та обла-

днання) – віддача від основних фондів щорічно збільшується 

приблизно на 0,26%, а віддача від фактору цифровізації змен-

шується приблизно на ту ж величину. На перший погляд такий 

висновок може здатися парадоксальним: віддача від нового 

фактору виробництва, що зумовив сучасну технологічну рево-

люцію, знижується, а віддача від традиційного фактору виро-

бництва збільшується. При цьому фактор праці зберігає свою 

роль, хоча, в теорії, машини і обладнання, що працюють під 

управлінням цифрових систем, повинні витісняти людську 

працю. Однак при більш глибокому дослідженні й аналізі ці 

результати цілком є логічними і пояснюються такими мірку-

ваннями: 

• як і для всіх нових технологій, спостерігається ефект 

поступового насичення, що виявляється в тому, що підприєм-

ства в першу чергу впроваджують найефективніші засоби ци-

фровізації, а потім черга доходить до менш ефективних; 

• максимальну конкурентну перевагу отримують підп-

риємства, які впроваджують нові технології першими (що про-

являється в зростанні обсягів виробництва і доданої вартості), 

а в міру впровадження таких технологій усіма виробниками 

надана ними перевага стає не такою яскраво вираженою; 

• дією принципу спадної граничної корисності – оскі-

льки фактор цифровізації зростає значно швидше інших фак-

торів (в 2,18 рази за розглянутий період в порівнянні з 1,03 
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рази і 1,32 рази для факторів капіталу та праці відповідно), то 

його гранична корисність зменшується швидше, ніж корис-

ність інших факторів виробництва; 

• сама по собі цифровізація хоч і виокремлюється як 

новий фактор виробництва, на даному етапі розвитку техноло-

гій все ж не є повноцінним фактором виробництва (оскільки 

не може безпосередньо взаємодіяти з предметами праці), а її 

ефект обумовлений підвищенням віддачі інших факторів ви-

робництва (за рахунок підвищення продуктивності праці та 

ефективності машин і обладнання); 

• стабільність віддачі фактору праці пояснюється в 

тому числі державною та корпоративною політикою підтри-

мки працівників – збільшення заробітних плат внаслідок дер-

жавного регулювання і корпоративної конкуренції за кваліфі-

ковані кадри сприяє зростанню витрат на оплату праці. 

Ці висновки також підтверджуються аналізом статис-

тики, наведеної у додатку А: значення фактору праці протягом 

розглянутого періоду часу змінюються з темпом, дуже близь-

ким до зміни доданої вартості (тому поправочний коефіцієнт 

при факторі праці близький до 1); додана вартість зросла зна-

чно більше, ніж вартість машин і обладнання, тобто віддача 

від машин і обладнання дійсно зростає (тому поправочний ко-

ефіцієнт при факторі капіталу більше 1); фактор цифровізації 

продемонстрував найбільший відсоток приросту серед усіх 

чинників, збільшившись більш ніж в 2 рази, що значно більше 

зростання доданої вартості і свідчить про зниження віддачі 

(тому поправочний коефіцієнт при цьому факторі менше 1). 

Що стосується України вищевикладене означає, що оскі-
льки відносна віддача цифровізації згодом зменшується, то 
при бажанні домогтися зростання випуску за рахунок цифро-
візації її необхідно буде проводити зі зростаючими темпами, 
тобто збільшувати інвестиції з часом. Крім того, чим раніше 
будуть введені інвестиції, тим більший ефект вони дадуть. При 
моделюванні галузей економіки України доцільно використо-
вувати поправочні коефіцієнти, розраховані на даних по 
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Німеччині, а не розраховувати їх за минулі періоди на основі 
даних по Україні. З точки зору практичних розрахунків це ар-
гументується не тільки запізнілим повторенням країнами, що 
розвиваються, процесів технологічного розвитку розвинених 
країн (тобто українські підприємства впроваджують ті ж тех-
нології, але з запізненням на 5-10 і більше років), а й великою 
відповідністю статистики по Німеччині потребам моделю-
вання (наявна по Україні статистика просто не дозволила б 
провести вищевикладені розрахунки, оскільки частину показ-
ників довелося б замінювати на доступні, але менш інформа-
тивні альтернативи).  

Таким чином, на основі моделювання виробничої функ-
ції з урахуванням зміни віддачі факторів з часом і без такої на 
прикладі переробної промисловості Німеччини можна зро-
бити такі основні висновки: 

(1) підтверджено гіпотезу про те, що урахування в мо-
делі виробничої функції зміни віддачі факторів з часом збіль-
шує її точність; 

(2) у разі цифровізації виробництва віддача капіталу з ча-
сом збільшується, віддача праці залишається без змін, а від-
дача чинника цифровізації зменшується. Цей висновок підт-
верджено як розрахунками, так і логічно; 

(3) оскільки процеси цифровізації в економіці України 
відстають від таких в економіках розвинених країн (таких як 
Німеччина), то при моделюванні галузей економіки України з 
використанням виробничої функції доцільно брати поправочні 
коефіцієнти, розраховані на даних по Німеччині. 

 
 
3.2. Опис економіко-математичної моделі довгостро-

кового розвитку національної промисловості 
Як було обґрунтовано вище, моделі галузей будуються 

на основі мультиплікативної ступеневої функції, в якій залеж-
ною змінною є додана вартість, а незалежними виступають як 
класичні складові виробничих функцій (праця і капітал), так і 
новий фактор цифровізації, а також фактори, специфічні для 
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конкретних галузей. Моделі для кожної конкретної галузі на-
ведено нижче. 

 
Сільське господарство 
Додана вартість у сільському господарстві: 

( ), , , , , , ,A i A i A i A i A i A iY K L Q D P
  =        (22) 

де i  – індекс періоду часу (наприклад, календарний рік або по-

рядковий номер року в рамках моделі); 

,A iK  – вартість основних фондів в сільському господарс-

тві в i -му періоді; 

,A iL  – середньорічна чисельність зайнятих у сільському 

господарстві в i -му періоді; 

,A iQ  – середньорічна зарплата в сільському господарстві 

в i -му періоді; 

,A iD  – вартість програмного забезпечення і баз даних (ПЗ 

і БД) у сільському господарстві в i -му періоді; 

,A iP  – індекс продовольчих цін (наприклад, індекс про-

довольчих цін Продовольчої і сільськогосподарської організа-
ції ООН (ФАО1) в i -му періоді; 

, , , ,      – коефіцієнти при змінних, розраховуються 

в ході параметризації моделі. 
У свою чергу, складові виробничої функції також розра-

ховуються на основі відповідних моделей. 
Основні фонди в сільському господарстві: 

, , 1A i A iK K  −= +  +
, 1,A iIK −   (23) 

де 
, 1A iK −

 – вартість основних фондів в сільському господарстві 

в попередньому, тобто ( 1)i − -му, періоді; 

 
1 FAO Food Price Index. World Food and Agriculture Organization 

of the United Nations. 2021. URL: http://www.fao.org/worldfoodsitua-

tion/foodpricesindex/en/. 
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, 1A iIK −
 – інвестиції в основні фонди в сільському госпо-

дарстві в попередньому, тобто ( 1)i − -му, періоді; 

, ,    – коефіцієнти при змінних, розраховуються в 

ході параметризації моделі. 
Інвестиції в основні фонди в сільському господарстві: 

, , 1 1 1,A i A i i iIK Y G P   − − −=      (24) 

де 
, 1A iY −

 – додана вартість в сільському господарстві в попере-

дньому, тобто ( 1)i − -му, періоді; 

1iG −  – зростання світової економіки в попередньому, 

тобто ( 1)i − -му, періоді; 

1iP−  – схильність до інвестування (в економіці в цілому, 

наприклад, частка інвестицій у ВВП) в попередньому, тобто 

( 1)i − -му, періоді; 

, , ,     – коефіцієнти при змінних, розраховуються в 

ході параметризації моделі. 
Чисельність зайнятих у сільському господарстві: 

, , , ,A i i A i A iL T Z K  =     (25) 

де iT  – чисельність працездатного населення в i -му періоді; 

,A iZ  – співвідношення середньої заробітної плати в сіль-

ському господарстві із середньою заробітною платою в ЄС:

, ,A i A iZ Q= / ,EU iQ ; 

, , ,     – коефіцієнти при змінних, розраховуються в 

ході параметризації моделі. 

Середня зарплата в сільському господарстві ,A iQ  зада-

ється в моделі екзогенно (тобто не розраховується самою мо-
деллю). 

Вартість програмного забезпечення і баз даних у сільсь-
кому господарстві 

На жаль, статистика по вартості ПЗ і БД українськими 
органами статистики не ведеться, тому, як було зазначено 
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вище, як альтернативу можна використовувати інвестиції в ПЗ 
і БД (наприклад, суму таких інвестицій за 2 роки). В такому 
випадку: 

, , , 1,A i A i A iD ID ID −= +   (26) 

де 
,A iID  – інвестиції в ПЗ і БД в i  -му періоді. 

 
Добувна промисловість 
Модель для добувної промисловості аналогічна моделі 

для сільського господарства, однак з урахуванням специфіки 
добувної промисловості. 

Додана вартість у добувній промисловості: 

( ), , , , , ,E i E i E i E i E i E iY K L Q D P
  =      ,  (27) 

де усі змінні, коефіцієнти та індекси аналогічні моделі для 
сільського господарства окрім того, що замість індексу продо-

вольчих цін використовується 
,E iP  – індекс сировинних цін 

(наприклад, індекс сировинних товарів і енергетичних ресур-
сів МВФ 1. 

 

Переробна промисловість 

Модель для переробної промисловості аналогічна двом 

наведеним вище моделям за винятком того, що в ній не вико-

ристовується фактор цін, оскільки продукція переробної про-

мисловості занадто різнорідна, щоб можна було включити в 

модель універсальний фактор цін (подібно до факторів цін на 

сільськогосподарську продукцію і сировинні товари в моделях 

сільського господарства і добувної промисловості): 

( ), , , , ,M i M i M i M i M iY K L Q D
 =     .  (28) 

Також, як було обґрунтовано вище, у модель виробничої 

функції для вказаних вище галузей економіки України слід 

включити поправочні коефіцієнти, які відображають зміну 

 
1 IMF (2021). Commodity (All Commodities and Energy). URL: 

https://data.imf.org/?sk=471DDDF8-D8A7-499A-81BA-5B332C01F8B9. 

(Accessed: 25.11.2021) 
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віддачі факторів з плином часу. Так, з урахуванням поправоч-

них коефіцієнтів для факторів виробництва, додана вартість у 

кожній галузі буде розраховуватися за такою формулою: 
( ) ( ) ( )0 00 i i i ii i k kk

i i i i iY K L D P 
  

− −−  
=       (29) 

де 0i  – індекс "нульового" року, тобто року, в якому коефіціє-

нти при факторах ще не змінювалися (по суті, цей рік є пер-

шим роком моделі), значення 0i  може бути як порядковим но-

мером року (1, 2, 3 тощо), так і традиційним позначенням року 

(2010, 2011, 2012 тощо); 

k , k  і k  – коефіцієнти, що відображають зміну коефі-

цієнтів  ,   і   при факторах капталу, праці і цифровізації 

відповідно, причому k + k + k =3, тобто збільшення одного 

коефіцієнту може відбуватися тільки за рахунок зменшення ін-

шого, а їх сума постійна. 

Зведення значень коефіцієнтів k , k  і k  у ступінь ( )0i i−  

відображає кумулятивну зміну віддачі факторів (тобто значень 

показників ступеня ,   і  ) за період з 0i -го по i -й роки. 

Оскільки Україна не є країною, де масово створюються 

нові технології, а переважно лише впроваджуються нові тех-

нології, розроблені в більш розвинених країнах, але з певним 

запізненням, то логічно припустити, що тенденції зміни ваго-

вих коефіцієнтів при факторах виробництва будуть такими ж, 

якими вони були у більш розвинених країнах певний час тому. 

Отже, для України на найближчі, як мінімум, 10 років можна 

використовувати корегувальні коефіцієнти, розраховані для 

Німеччини за минулі 10 років, а не розраховувати будь-які вла-

сні корегувальні коефіцієнти (що було б тим більш складним з 

урахуванням дефіциту статистичної інформації). 

З точки зору застосування запропонованих моделей для 

аналізу і прийняття рішень важливі важелі, за допомогою яких 

можна впливати на зміну виробничої функції (у термінах мо-

делі – це незалежні змінні). З цієї позиції всі змінні запропоно-

ваних вище моделей (що утворюють комплекс моделей 
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виробничої функції) можна розділити на три класи: залежні 

змінні, незалежні змінні і змінні, що представляють собою 

проміжні розрахунки (вони є незалежними змінними для мо-

делей нижчого рівня і залежними змінними – в моделях виро-

бничої функції, які використовуються для розрахунку доданої 

вартості по галузях), табл. 6. 

Таким чином, основним "виходом" моделі є розмір дода-

ної вартості, а також аналітичне значення мають проміжні 

змінні і параметри. Незалежні змінні і параметри є "входами" 

моделі і використовуються як "важелі", що впливають на про-

міжні змінні і, через них, на незалежну змінну – розмір доданої 

вартості за галузями. Слід зазначити, що залежні змінні і про-

міжні змінні (за винятком коефіцієнту масштабу і показників 

ступеня) є розрахунковими для майбутніх періодів часу, а та-

кож при оцінці помилки при проведенні параметризації, проте 

по ним є фактичні дані за минулі періоди часу. По незалежним 

змінним повинні бути дані на всі періоди часу, для яких про-

водяться розрахунки (оскільки ці показники не розрахову-

ються моделлю, вони повинні надходити до моделі ззовні на 

основі зовнішніх прогнозів, оцінок, планів тощо). 

На практиці модель може застосовуватися для вирі-

шення таких основних завдань: 

1) передбачення розвитку ситуації в галузях промисло-

вості з плином часу. Моделі не створювалися для отримання 

точних прогнозів, однак вони можуть показувати напрямки 

розвитку основних показників у тих чи інших умовах, тому в 

поєднанні з іншими інструментами можуть застосовуватися 

для перевірки або уточнення розрахунків; 

2) оцінка наслідків тих чи інших управлінських рішень 

на державному рівні, наприклад, спрямованих на стимулю-

вання інвестицій у ті чи інші фактори виробництва, регулю-

вання ринку праці,  стимулювання цифровізації тощо за допо- 

могою різних інструментів державної економічної політики, 

таких як податки, пільги, прямі інвестиції та інше. При оцінці 

наслідків управлінських рішень кожному рішенню ставиться  

у відповідність  певне  значення або зміна значення однієї  або 
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Таблиця 6 – Ролі змінних комплексу моделей виробничої 

функції з точки зору аналізу і прийняття рі-

шень 

Залежні 

змінні – 

розра-

хунки 

Незалежні змінні і параметри – 

встановлюються ззовні 

Проміжні змінні і 

параметри – розра-

ховуються в про-

цесі моделювання 

1. Роз-

мір до-

даної 

вартості 

за галу-

зями –  

,A iY , 

,E iY , 

,M iY . 

1. Середньорічна зарплата за галу-

зями – 
,A iQ ,

,  E iQ ,
,  M iQ .  

2. Індекси цін для сільського гос-

подарства і добувної промислово-

сті – 
,A iP , 

,E iP . 

3. Зростання світової економіки – 

iG . 

4. Схильність до інвестування в 

економіці в цілому – 1iP− . 

5. Чисельність населення в країні 

в цілому – iT . 

6. Середня заробітна плата за га-

лузями – ,A iQ , ,E iQ , ,M iQ . 

7. Середня заробітна плата в ЄС – 

,EU iQ . 

8. Валютні індикатори – курс до-

лара США і Євро до гривні, а та-

кож коригувальний коефіцієнт 

для приведення поточного курсу 

долара США до порівнянного (де-

флятор світового ВВП). 

9. Коефіцієнти для коригування 

віддачі факторів з часом – k , 

k , k . 

1. Вартість основних 

фондів за галузями – 

,A iK , 
,E iK , 

,M iK . 

2. Інвестиції в осно-

вні фонди за галу-

зями – 
,A iIK ,

,  E iIK ,

,  M iIK . 

3. Середньорічна чи-

сельність зайнятих 

за галузями – ,A iL , 

,E iL , ,M iL . 

4. Вартість ПЗ і БД 

(або, за відсутності 

необхідної статис-

тики, інвестиції в ПЗ 

і БД) – 
,A iD . 

5. Інвестиції в ПЗ і 

БД – 
,A iID ,

,  E iID ,

,  M iID . 

6. Коефіцієнт масш-

табу і показники сту-

пеня при факторах 

для кожної окремої 

моделі – , , ,    . 
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декількох незалежних змінних моделі для кожного року про-

тягом періоду дії такого рішення; 

3) аналіз розвитку ситуації за різними сценаріями, на-

приклад, в умовах зростання або падіння цін на продукцію, 

світових економічних криз, зміни демографічних тенденцій. 

Також як сценарії можуть розглядатися комплексні державні 

програми, які суттєво впливають на умови функціонування га-

лузей. При аналізі сценаріїв кожному сценарію ставиться у ві-

дповідність конкретний набір значень незалежних змінних мо-

делі для кожного року протягом планового періоду (як пра-

вило, кожен сценарій може зачіпати відразу кілька змінних 

протягом тривалого періоду часу). 

Крім того, на основі результатів розрахунків доданої ва-

ртості за ключовими галузями представляється можливим ро-

зрахувати значення ВВП в цілому по країні. Оскільки предста-

влений вище комплекс моделей включає в себе не всі галузі, 

то для розрахунку ВВП доцільно використовувати регресійну 

модель, до якої факторами будуть входити значення доданої 

вартості для означених ключових галузей. Такий підхід є ціл-

ком обґрунтованим, оскільки ВВП, відповідно до одного з ме-

тодів розрахунку, включає в себе додану вартість, створену в 

економіці країни. Крім того, включення в модель основних га-

лузей, що створюють первинні матеріальні блага, а не перероз-

поділяють створені блага, дозволяє говорити про те, що додана 

вартість за іншими галузями (торгівля, енергетика, фінансові 

послуги та ін.) у значній мірі є похідною від доданої вартості, 

створеної у сільському господарстві, добувній та переробній 

галузях. Для розрахунку ВВП було використано адитивну фу-

нкцію (лінійна регресія): 

, , ,i A i E i M iGDP a b Y c Y d Y= +  +  +  ,  (30) 

де iGDP  – розмір ВВП країни в цілому в i -му періоді; 

, , ,, ,A i E i M iY Y Y  – додана вартість у сільському господарстві, 

добувній та переробній галузях відповідно; 

, , ,a b c d  – коефіцієнти моделі лінійної регресії. 
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Використання саме адитивної, а не мультиплікативної 

функції пояснюється тим, що компоненти ВВП (додана вар-

тість) при прямому розрахунку ВВП підсумовуються, а за-

вдання запропонованої моделі полягає в тому, щоб скорегу-

вати підсумкове значення для неявного врахування елементів 

ВВП, не включених до моделі. Правильність форми і факторів 

моделі підтверджується розрахунками, наведеними в табл. 7. 

 

Таблиця 7 – Результати розрахунків ВВП України у 2010-

2020 рр. на основі значень доданої вартості у 

сільському господарстві, добувній та перероб-

ній галузях 

Р
о

к
и

 

ВВП, 

дол. 

США у 

поточ-

них ці-

нах 

Додана 

вартість у 

сільсь-

кому гос-

подарстві, 

дол. США 

у поточ-

них цінах 

Додана 

вартість у 

добувній 

промисло-

вості, дол. 

США у 

поточних 

цінах 

Додана вар-

тість у пе-

реробній 

промисло-

вості, дол. 

США у по-

точних ці-

нах 

ВВП, 

дол. 

США у 

поточ-

них ці-

нах, роз-

рахунок 

Абсо-

лютна 

поми-

лка 

2010 136 013 10 460 8 049 18 506 135 004 1,59% 

2011 163 160 13 797 10 752 19 917 164 124 2,12% 

2012 175 781 14 173 10 329 22 333 176 700 0,61% 

2013 183 310 16 486 10 299 21 231 181 752 0,18% 

2014 133 503 13 553 6 654 16 320 134 793 0,95% 

2015 91 031 10 980 4 356 10 838 90 089 0,59% 

2016 93 356 10 947 5 153 11 408 94 787 2,57% 

2017 112 190 11 427 6 661 13 529 111 301 0,46% 

2018 130 902 13 263 7 877 15 127 130 696 1,68% 

2019 153 781 13 857 8 606 16 667 145 221 5,57% 

Середня помилка 1,20% 

Розраховано на основі моделі з використанням даних Світового 

банку (World Bank, 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY. 

GDP.MKTP.CD?locations=UA&view=chart) та Державної служби ста-

тистики України (Виробництво та розподіл валового внутрішнього 

продукту за видами економічної діяльності. Валова додана вартість 

2010-2020 (у фактичних цінах; млн. грн.). 2021. URL: https://data.gov.ua/ 

dataset/e73d00ac-a6a5-4dba-aa72-58181e465243).  
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Коефіцієнт детермінації R2 дорівнює 0,994, а коефіцієнт 

регресії R становить 0,998, всі змінні значимі, середня абсолю-

тна помилка становить 1,2%. Таким чином, дана модель є до-

сить точною і може використовуватися для розрахунку ВВП 

України на основі розрахунків доданої вартості у сільському 

господарстві, добувній та переробній галузях, виконаних за 

допомогою описаних вище моделей виробничої функції. 

Модель розрахунку ВВП вирішує відразу кілька завдань:  

по-перше, вона є додатковим інструментом, що надає 

цінні для аналізу дані (коли потрібні дані не тільки за галу-

зями, але і по економіці в цілому);  

по-друге, на її основі можна оцінювати адекватність 

комплексу моделей доданої вартості по галузях (точність роз-

рахунків ВВП буде підтверджувати точність розрахунків до-

даної вартості по галузях);  

по-третє, вона дозволяє порівнювати отримані значення 

з існуючими прогнозами і планами (уряду, міжнародних орга-

нізацій і т. п.). 

 

 

3.3. Параметризація і перевірка адекватності моделі 

Для параметризації моделей використовувалася функція 

"Пошук рішення" в програмному пакеті Microsoft Excel: під-

биралися такі значення коефіцієнтів при вихідних змінних, 

при яких середньоквадратичне відхилення розрахункових зна-

чень від фактичних було мінімальним. При цьому з розрахун-

ків були виключені 2014-2015 рр., у яких спостерігалися ано-

мальні значення на тлі кризових явищ. Оскільки при моделю-

ванні передбачається, що протягом періоду до 2035 р. еконо-

міка буде функціонувати у відносно "нормальних" умовах (в 

моделях неможливо передбачити такі події як державні пере-

вороти, бойові дії, розвиток відносин із зовнішньоекономіч-

ними партнерами тощо), то таке виключення аномальних пе-

ріодів є логічним і математично виправданим. 

Перевірка адекватності моделі за результатами її параме-

тризації показала достатню точність розрахунків (табл. 8-10). 
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Таблиця 8 – Розрахунок доданої вартості в сільському гос-

подарстві України в 2010-2019 рр. з викорис-

танням моделі 

Роки 

Додана 

вар-

тість, 

млн 

дол. в 

поточ-

них ці-

нах 

Основні 

фонди, 

млн. дол. 

в поточ-

них ці-

нах 

Річні ви-

трати на 

оплату 

праці, 

млн дол. 

в поточ-

них ці-

нах 

Інвестиції 

в ПЗ за 

останні 2 

роки, млн 

дол. в по-

точних ці-

нах 

Світо-

вий 

індекс 

продо-

воль-

чих 

цін 

Додана 

вартість, 

млн дол. 

в поточ-

них цінах 

(розраху-

нок) 

Відно-

сна 

поми-

лка, % 

2010 10 460 14 299 6 940 3,70 106,79 11 313 8,15% 

2011 12 809 13 748 8 833 4,06 118,82 12 739 0,55% 

2012 13 185 16 025 10 189 4,45 111,49 13 699 3,90% 

2013 15 306 18 128 11 673 4,02 109,50 14 186 7,32% 

2014 12 591 13 392 7 409 4,62 106,31 12 161 3,42% 

2015 11 088 9 717 5 270 4,84 95,12 10 231 7,73% 

2016 11 172 10 803 5 764 3,70 97,81 10 177 8,91% 

2017 11 316 12 719 7 741 3,74 100,81 11 558 2,13% 

2018 12 731 14 368 9 401 4,20 94,15 12 587 1,13% 

2019 13 422 17 595 11 992 3,55 95,58 13 564 1,06% 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 4,43% 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 4,14% 

Розраховано на основі використання статистичних даних:  

Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за ви-

дами економічної діяльності. Валова додана вартість 2010-2020 (у фак-

тичних цінах; млн. грн.). 2021. URL: https://data.gov.ua/dataset/e73d00ac-

a6a5-4dba-aa72-58181e4652 43. 

Вартість основних засобів за видами економічної діяльності у 

2000-2019 роках. 2020. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2020/ 

ibd/voz/voz_u/arh_voz_u.htm. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами 

економічної діяльності у 2010-2020 роках. 2021. URL: http://www.ukr-

stat.gov.ua/operativ/operativ2021/gdn/szpshp/arh_szp_ed_u.html. 

Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяль-

ності у 2010-2019 роках. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 

menu/menu_u/sze_20.htm. 

FAO Food Price Index. World Food and Agriculture Organization of 

the United Nations. 2021. URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/ 

foodpricesindex/en/. 
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Таблиця 9 – Розрахунок доданої вартості в добувній проми-

словості України в 2010-2019 рр. з використан-

ням моделі 

Роки 

Додана 

вар-

тість, 

млн 

дол.  в 

поточ-

них ці-

нах 

Осно-

вні фо-

нди, 

млн 

дол. в 

поточ-

них ці-

нах 

Річні ви-

трати на 

оплату 

праці, 

млн дол. 

в поточ-

них ці-

нах 

Інвестиції 

в ПЗ за 2 

останні 

роки, млн 

дол. в по-

точних ці-

нах 

Світо-

вий ін-

декс 

сиро-

винних 

цін 

Додана 

вартість, 

млн дол. 

в поточ-

них цінах 

(розраху-

нок) 

Відно-

сна по-

милка, 

% 

2010 8 049 17 801 2 737 6,12 146,11 7 942 1,33% 

2011 9 982 23 793 3 001 5,73 182,47 9 587 3,96% 

2012 9 609 26 910 3 313 4,44 174,42 9 343 2,77% 

2013 9 561 35 992 3 486 6,99 168,79 10 124 5,88% 

2014 6 182 28 341 1 615 15,45 169,79 9 891 60,00% 

2015 4 399 17 526 1 034 13,47 170,79 8 718 98,19% 

2016 5 259 16 377 1 025 5,36 100,00 5 557 5,68% 

2017 6 596 15 747 1 150 8,43 113,55 6 402 2,95% 

2018 7 561 14 533 1 235 17,92 128,19 7 513 0,64% 

2019 8 335 16 108 1 619 26,19 117,57 7 778 6,69% 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 18,81% 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 3,74% 

Розраховано на основі використання статистичних даних: 

Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за ви-

дами економічної діяльності. Валова додана вартість 2010-2020 (у фак-

тичних цінах; млн. грн.). 2021. URL: https://data.gov.ua/dataset/e73d00ac-

a6a5-4dba-aa72-58181e465243. 

Вартість основних засобів за видами економічної діяльності у 

2000-2019 роках. 2020. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2020/ 

ibd/voz/voz_u/arh_voz_u.htm. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами 

економічної діяльності у 2010-2020 роках. 2021. URL: http://www.ukr-

stat.gov.ua/operativ/operativ2021/gdn/szpshp/arh_szp_ed_u.html. 

Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяль-

ності у 2010-2019 роках. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 

menu/menu_u/sze_20.htm. 

Commodity (All Commodities and Energy). IMF. 2021. URL: 

https://data.imf.org/?sk=471DDDF8-D8A7-499A-81BA-5B332C01F8B9. 
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Таблиця 10 – Розрахунок доданої вартості в переробній про-
мисловості України в 2010-2019 рр. з викорис-
танням моделі 

Роки 

Додана 
вартість, 
млн. дол.  
в поточ-
них ці-

нах 

Основні 
фонди, 

млн. дол. 
в поточ-
них ці-

нах 

Річні ви-
трати на 
оплату 
праці, 

млн. дол. в 
поточних 

цінах 

Інвестиції 
в ПЗ за 2 
останні 

роки, млн. 
дол. в по-
точних ці-

нах 

Додана вар-
тість, млн. 

дол. в поточ-
них цінах 

(розрахунок) 

Відно-
сна 

поми-
лка, % 

2010 18 506 88 993 7 524 35,47 17 978 2,85% 

2011 18 491 75 083 8 252 39,80 18 555 0,35% 

2012 20 776 78 925 9 245 54,68 20 788 0,06% 

2013 19 711 69 715 9 445 58,23 20 627 4,65% 

2014 15 162 59 091 6 003 52,92 14 484 4,47% 

2015 10 944 76 612 4 079 41,53 11 862 8,39% 

2016 11 642 71 582 4 252 37,34 12 023 3,27% 

2017 13 398 43 495 5 294 40,13 12 360 7,75% 

2018 14 521 44 380 6 434 36,86 14 272 1,71% 

2019 16 143 43 125 7 956 41,44 16 605 2,86% 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 3,64% 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 2,94% 

Розраховано на основі використання статистичних даних: 
Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за ви-

дами економічної діяльності. Валова додана вартість 2010-2020 (у фак-
тичних цінах; млн. грн.). 2021. URL: https://data.gov.ua/dataset/e73d00ac-
a6a5-4dba-aa72-58181e465243. 

Вартість основних засобів за видами економічної діяльності у 
2000-2019 роках. 2020. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2020/ 
ibd/voz/voz_u/arh_voz_u.htm. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами 
економічної діяльності у 2010-2020 роках. 2021. URL: http://www.ukr-
stat.gov.ua/operativ/operativ2021/gdn/szpshp/arh_szp_ed_u.html. 

Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяль-
ності у 2010-2019 роках. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 
menu/menu_u/sze_20.htm. 

 

Таблиці показують, що модель демонструє достатньо 
низьку помилку апроксимації (як різницю між розрахунко- 
вими та фактичними значеннями), причому ця помилка ще ни-
жче при виключенні даних за аномальні 2014-2015 рр. 
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У таблицях, що знаходяться в додатках Б, В, Г, наведено 

розрахунки значень окремих факторів за відповідними моде-

лями. Таблиці показують, що моделі з окремих факторів також 

демонструють високий ступінь точності, особливо без ураху-

вання екстремальних значень 2014-2015 рр. 

З точки зору практичного використання моделей для 

прийняття управлінських рішень на окрему увагу заслуговує 

оцінка еластичності основного рушійного фактору розвитку 

галузей (інвестицій) за основними змінними, що впливають. 

Тобто необхідно отримати відповідь на питання про те, як рі-

зні чинники впливають на динаміку інвестицій і, відповідно, 

які важелі можна використовувати для стимулювання інвести-

цій. 

У табл. 11 наведено значення еластичності інвестицій за 

факторами в розрізі галузей. Під еластичністю розуміється від-

соткова зміна інвестицій при зміні значення фактору на 1%. 

Оскільки фактори в основному впливають на інвестиції з запі-

зненням, то вплив факторів оцінювався із запізненням на 1 рік. 

 

Таблиця 11 – Еластичність інвестицій за різними факто-

рами у розрізі галузей 

Назва фактору 
Сільське го-

сподарство 

Добувна про-

мисловість 

Переробна 

промисловість 

Світовий індекс 

продовольчих цін 
0,16709 - - 

Світовий індекс си-

ровинних цін 
- 0,49048 - 

Зростання світової 

економіки 
0,00498 0,00376 0,00398 

Курс долара до 

гривні  
-0,15734 -0,14763 -0,64561 

Середня зарплата, 

грн. у місяць 
0,15758 0,08546 0,64981 

Схильність до інве-

стування 
0,08724 0,22210 0,05229 

Додана вартість 0,90694 0,77239 0,94320 
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На основі наведених у таблиці даних можна зробити такі 

оцінки: 

індекси цін мають помітний вплив на інвестиції в осно-

вні фонди у сільському господарстві і добувній промисловості 

відповідно, причому для добувної промисловості цей вплив 

більш виражений; 

зростання світової економіки має незначний вплив на ін-

вестиції у кожній із галузей, що з одного боку, говорить про 

деяку відірваність України від світових економічних циклів, а 

з іншого, що основні галузі поки що не взяті під контроль тра-

нснаціональними корпораціями; 

курс долара США до гривні чинить негативний вплив на 

інвестиції, причому найбільш виражений – на інвестиції в ос-

новні фонди переробної промисловості, що в умовах України 

спростовує поширене уявлення про те, що девальвація націо-

нальної валюти позитивно впливає на внутрішнє виробництво. 

Результати моделювання, а також практика (після девальвації 

гривні у 2014-2015 рр. у 3 рази активного розвитку переробної 

промисловості не було) говорять про зворотне; 

зростання середньої заробітної плати стимулює інвести-

ції в усіх галузях, особливо – у переробній (по всій вірогідності 

це пов'язано з тим, що зростання заробітної плати відбувається 

одночасно у всій економіці і стимулює попит на споживчі то-

вари). Оскільки прямого причинно-наслідкового зв'язку між 

заробітною платою та інвестиціями в основні фонди немає, 

можна зробити висновок про те, що така залежність поясню-

ється синхронністю економічних процесів – у сприятливій си-

туації підприємства інвестують в основні фонди і збільшують 

заробітну плату, а в несприятливій – скорочують інвестиції і 

оплату праці; 

схильність до інвестування (по всій економіці в цілому) 

має відчутний вплив на інвестиції в окремих галузях, однак 

цей вплив не на стільки виражений, як можна було б очікувати, 

що свідчить про те, що на інвестиційну активність галузей,  

які моделювалися, впливають специфічні фактори, які не 
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повністю збігаються з тими, що впливають на інвестиційну ак-

тивність в економіці у цілому; 

найбільший вплив на інвестиції в основні фонди кожної 

галузі має розмір доданої вартості, що не дивно. Інвестиції без-

посередньо залежать від результатів роботи підприємств і в 

значній мірі фінансуються за рахунок отриманого прибутку 

(крім того, фінансові результати є одним із основних факторів 

при прийнятті банками рішень про кредитування інвестицій-

них проектів підприємств). Хоча вплив цього фактору і є са-

мим вираженим, слід зазначити, що ним неможливо управляти 

безпосередньо, оскільки додана вартість є результуючим (за-

лежним) показником, а не важелем впливу на інші фактори. 

 

Висновки до розділу 3. 

1. Виходячи з економічної постановки, що спирається на 

результати виконаного у р. 1 аналізу, розроблено комплекс ма-

тематичних моделей, призначених для оцінки розвитку націо-

нальної промисловості з урахуванням того, як розвиваються 

основні взаємопов'язані ключові для України галузі економіки 

(не тільки переробна і добувна промисловості, а й сільське го-

сподарство). Особливістю "ядра" цих моделей, яке запускає 

ланцюжки розрахунків, є те, що залежною змінною в ньому є 

додана вартість у галузі, а незалежними змінними виступають 

як класичні складові виробничих функцій (праця і капітал), так 

і новий фактор цифровізації (виражений як вартість ПЗ і БД), 

а також фактори, специфічні для конкретних галузей (індекс 

світових продовольчих цін для сільського господарства та ін-

декс світових сировинних цін для добувної промисловості). 

2. Обґрунтовано доцільність використання в моделі поп-

равочних коефіцієнтів, які відображають зміни впливу чинни-

ків з плином часу, для чого виконано моделювання виробничої 

функції на прикладі Німеччини (як передової економіки) та 

встановлено поступове зниження віддачі від фактору цифрові-

зації і збільшення віддачі від фактору капіталу. Оскільки Ук-

раїна відстає від Німеччини в цифровізації, то запропоновано 



102 

 

використовувати коефіцієнти зміни факторів, розраховані на 

основі економіки Німеччини (виходячи з припущення про те, 

що Україна в розвитку промисловості проходить шлях більш 

розвинутих країн, але з певним запізненням). 

3. Запропоновано регресійні моделі окремих факторів, 

що входять до моделі доданої вартості по галузях. Так: 

чисельність зайнятих (з лагом в 1 рік) залежить від чисе-

льності працездатного населення, співвідношення зарплати в 

галузі до рівня середньої зарплати в ЄС і вартості основних 

фондів в галузі;  

інвестиції в основні фонди залежать (з лагом в 1 рік) від 

доданої вартості в галузі, зростання світової економіки і схи-

льності до інвестування;  

вартість основних фондів залежить від інвестицій в ос-

новні фонди і вартості основних фондів в попередньому пері-

оді;  

інвестиції в ПО і БД залежать (з лагом в 1 рік) від доданої 

вартості в галузі і схильності до інвестування в цілому по еко-

номіці.  

Розроблений комплекс моделей дозволяє через інвести-

ції врахувати вплив доданої вартості минулих періодів на ос-

новні фонди, чисельність зайнятих і вартість ПО і БД поточ-

ного періоду і тим самим відобразити взаємозалежний розви-

ток економіки з плином часу. 

4. Параметризація та оцінка адекватності моделей пока-

зали, що вони мають достатню точність для практичного ви-

користання: при виключенні з розрахунків аномальних 2014-

2015 рр. середня абсолютна помилка апроксимації за показни-

ком доданої вартості складає від 2,94% до 4,14% у залежності 

від галузі. 

5. Модель може використовуватися для вирішення таких 

завдань, як передбачення розвитку ситуації в галузях промис-

ловості з плином часу, оцінка наслідків тих чи інших управ-

лінських рішень на державному рівні, аналіз розвитку ситуації 

за різними сценаріями. 
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6. Результати моделювання також можуть використову-

ватися для оцінки впливу розвитку основних галузей на ВВП 

країни в цілому, для чого запропоновано відповідний інстру-

ментарій, а також для аналізу еластичності основного рушій-

ного фактору розвитку галузей – інвестицій – за основними 

змінними, що на нього впливають. Зокрема, розрахунки пока-

зали, що зростання курсу долара США до гривні має негатив-

ний вплив на інвестиції, причому найбільш виражений – на ін-

вестиції в основні фонди переробної промисловості. Це ста-

вить під сумнів поширене уявлення про те, що девальвація 

гривні прямо (без урахування комплексу інших чинників) сти-

мулює внутрішнє виробництво. 
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Розділ 4. ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ДЛЯ СЦЕНАРНИХ 

РОЗРАХУНКІВ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗ- 

ВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

4.1. Базовий сценарій довгострокового розвитку наці-

ональної промисловості до 2035 року 

Перш ніж переходити до розробки різних сценаріїв роз-

витку або пропонувати будь-які коригувальні заходи, необхі-

дно розглянути базовий прогноз, тобто прогноз, що передба-

чає інерційний розвиток аналізованої системи в руслі тенден-

цій, що спостерігалися в самій системі та її оточенні протягом 

останніх років. 

Основні вихідні дані для базового прогнозу наведено у 

додатку Д. У базовому прогнозі приймаються такі припу-

щення: 

світова економіка в 2020 р. внаслідок пандемії коронаві-

русної інфекції COVID-19 скоротилася приблизно на 5%, 

проте вже в 2021 р. відновиться (тобто зростання складе 5%), 

а з 2022 по 2035 рр. середнє зростання складе 3%1; 

світовий індекс продовольчих цін після низьких значень 

2020 р., пов'язаних із світовою кризою внаслідок пандемії ко-

ронавірусної інфекції COVID-19, у 2021 р. різко збільшується, 

а потім стабільно зростає на 2,4% у рік, що пов'язано зі зрос-

танням населення Землі та зростанням споживання продуктів 

харчування; 

світовий індекс сировинних цін зростатиме на 1% щорі-

чно. Відносно нижчі темпи зростання порівняно з продоволь-

чими цінами пояснюються технологічним прогресом та пере-

ходом від ресурсомістких до наукомістких способів виробни-

цтва у світовому масштабі; 

 
1 Henry J. The World in 2030. Our long-term projections for 75 coun-

tries / J. Henry, J. Pomeroy // HSBC Global Research. URL: https://enter-

prise.press/wp-content/uploads/2018/10/HSBC-The-World-in-2030-Re-

port.pdf. 
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чисельність населення України, згідно з результатами 

популяційного моделювання на основі статевовікової піраміди 

та показників народжуваності та смертності, до 2035 р. скоро-

чуватиметься приблизно на 0,8% щорічно1; 

курс долара США до гривні змінюватиметься приблизно 

тими ж темпами, що у 2017-2020 рр.; 

курс євро до гривні розраховується на базі курсу долара 

шляхом множення курсу долара до гривні на курс євро до до-

лара; 

середнє річне зростання заробітної плати було прийнято 

однаковим для всіх галузей економіки України (10% у гривне-

вому вираженні); 

середнє річне зростання заробітної плати в ЄС було 

прийнято на середньому рівні за останні роки (2,5% у євро); 

схильність до інвестування в економіці України (як час-

тка інвестицій у ВВП) було прийнято на рівні 20% (за останні 

10 років значення цього показника коливалося саме в межах 

цієї позначки); 

значення світового дефлятору ВВП (по суті – інфляція, 

властива долару США у світовому масштабі) зростатиме при-

близно на 1% у рік як відображення поступового знецінення 

долара США щодо самого себе та зростання світових цін, що 

вимірюються у цій валюті. 

Таким чином, базовий прогноз є консервативним та ві-

дображає продовження поточних тенденцій. 

Основні результати моделювання базового прогнозу на 

2020-2035 роки за галузями представлено в табл. 12. 

На рис. 5 показано темпи зростання доданої вартості за 

галузями, а також темпи зростання ВВП з 2010 по 2035 рр. 

(дані з 2021 р. прогнозні). 

 

 
1 World Population Review. URL: https://worldpopulationreview. 

com/countries/ukraine-population. 
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Таблиця 12 – Основні результати моделювання базового 

прогнозу на 2020-2035 роки за галузями 
Р
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Сільське господарство 

2020 15 349 2 856 18 899 3 184 9 742 13 151 4,44 

2021 16 709 3 203 21 087 3 281 10 716 13 679 4,47 

2022 17 577 3 459 23 555 3 323 11 787 14 059 4,50 

2023 18 458 3 622 26 126 3 368 12 966 14 526 4,51 

2024 19 324 3 786 28 638 3 407 14 263 15 048 4,52 

2025 20 178 3 947 31 104 3 437 15 689 15 602 4,53 

2026 21 025 4 105 33 521 3 459 17 258 16 194 4,54 

2027 21 868 4 261 35 893 3 475 18 984 16 828 4,55 

2028 22 713 4 416 38 221 3 485 20 882 17 507 4,56 

2029 23 562 4 571 40 509 3 491 22 970 18 233 4,57 

2030 24 417 4 725 42 761 3 494 25 267 19 011 4,58 

2031 25 282 4 881 44 982 3 492 27 794 19 844 4,59 

2032 26 160 5 037 47 177 3 488 30 573 20 735 4,60 

2033 27 052 5 196 49 350 3 482 33 631 21 689 4,61 

2034 27 961 5 356 51 508 3 473 36 994 22 710 4,62 

2035 28 889 5 519 53 656 3 463 40 693 23 801 4,63 
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Закінчення табл. 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Добувна промисловість 

2020 8 507 2 040 22 107 288 17 193 2 098 23,01 

2021 8 784 2 068 25 119 384 18 912 2 822 22,06 

2022 8 953 2 121 27 485 428 20 804 3 197 22,11 

2023 9 092 2 152 29 438 462 22 884 3 513 22,15 

2024 9 218 2 178 31 011 488 25 172 3 801 22,18 

2025 9 332 2 201 32 281 507 27 690 4 064 22,20 

2026 9 439 2 222 33 314 522 30 458 4 312 22,22 

2027 9 542 2 242 34 160 533 33 504 4 552 22,24 

2028 9 642 2 261 34 860 540 36 855 4 791 22,26 

2029 9 741 2 279 35 448 546 40 540 5 032 22,28 

2030 9 839 2 297 35 950 550 44 594 5 280 22,30 

2031 9 938 2 315 36 384 552 49 054 5 538 22,32 

2032 10 037 2 333 36 767 554 53 959 5 809 22,33 

2033 10 137 2 351 37 112 554 59 355 6 095 22,35 

2034 10 238 2 369 37 428 555 65 290 6 400 22,37 

2035 10 341 2 387 37 723 554 71 819 6 724 22,39 

Переробна промисловість 

2020 18 036 4 014 46 883 1 672 12 112 8 587 41,04 

2021 18 587 4 325 50 845 1 652 13 323 8 561 43,31 

2022 19 426 4 451 54 390 1 666 14 656 8 761 45,36 

2023 20 266 4 640 57 801 1 675 16 121 8 985 45,73 

2024 21 170 4 829 61 105 1 684 17 733 9 245 46,47 

2025 22 146 5 032 64 368 1 691 19 507 9 544 47,36 

2026 23 204 5 251 67 647 1 698 21 457 9 882 48,25 

2027 24 358 5 487 70 996 1 705 23 603 10 264 49,20 

2028 25 619 5 744 74 464 1 712 25 963 10 692 50,19 

2029 27 001 6 024 78 101 1 720 28 560 11 169 51,24 

2030 28 520 6 330 81 953 1 729 31 416 11 700 52,36 

2031 30 189 6 666 86 067 1 739 34 557 12 288 53,55 

2032 32 028 7 033 90 492 1 751 38 013 12 939 54,82 

2033 34 053 7 437 95 275 1 763 41 814 13 657 56,17 

2034 36 287 7 880 100 468 1 777 45 996 14 449 57,61 

2035 38 751 8 366 106 124 1 793 50 595 15 322 59,14 
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Рисунок 5 – Темпи зростання доданої вартості за галузями 

та темпи зростання ВВП України у період з 

2011 по 2020 рр. (факт) та з 2021 по 2035 рр. (ба-

зовий прогноз) 
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зростання відбувається в основному за рахунок переробних, а 

не галузей, що витягують природні ресурси. Крім того, у до-

бувній промисловості немає потенціалу "вибухового" зрос-

тання, оскільки основні родовища вугілля, нафти, газу та руд 

уже досить давно перебувають у розробці, тому очікувати різ-

кого зростання видобутку не доводиться. 

Щорічне зростання ВВП, згідно з результатами моделю-

вання, становитиме в межах 3-5%, що приблизно відповідає, 

зокрема, даним британського Центру економіки та бізнес-дос-

ліджень (Centre for Economics and Business Research)1, які про-

гнозують на цей період середньорічне зростання ВВП України 

лише на рівні 3,5%. 

На рис. 6 показано зміни у частці галузей економіки Ук-

раїни за аналізований період. 

Як видно на рисунку, за даними моделювання, частка пе-

реробної промисловості поступово підвищуватиметься, а час-

тка сільського господарства та добувної промисловості – зни-

жуватиметься. Загалом це відповідає об'єктивним світовим те-

нденціям зниження ролі сировинних галузей за допомогою 

підвищення внеску переробних галузей у ВВП. Крім світових 

тенденцій, це також пояснюється такими міркуваннями: 

прогнозоване зростання не є чимось екстраординар-

ним – у відносно благополучні роки (до 2014 р.) частка пере-

робної промисловості була досить висока (понад 12%), тому 

прогноз показує не якесь надмірно оптимістичне зростання, а 

лише досягнення до 2035 р. частки переробної промисловості, 

яка спостерігалася ще у 2012 р.; 

проявляється ефект "низької бази" – зі зростанням еко-

номіки витрати населення, що збільшуються, спрямовуються 

переважно у продукцію переробної промисловості, а не в до-

бувної чи сільського господарства; 

 

 
1 World Economic League Table 2021 / CEBR. URL: 

https://cebr.com/wp-content/uploads/2020/12/WELT-2021-final-23.12.pdf 
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Рисунок 6 – Динаміка частки галузей у ВВП України у  

період з 2011 по 2020 рр. (факт) та з 2021 по 

2035 рр. (базовий прогноз) 
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вартості основних фондів), ефективність витрат на оплату 

праці (співвідношення доданої вартості та витрат на оплату 

праці) та продуктивність праці (співвідношення доданої вар-

тості та чисельності працюючих). Ці дані у розрізі галузей на-

ведено на рис. 7-9. 

 

 
Рисунок 7 – Динаміка показників фондоозброєності, фондо-

віддачі, ефективності витрат на оплату праці та 

продуктивності праці в сільському господарс-

тві у 2010-2035 рр. (з 2021 р. – прогнозні дані) 
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Рисунок 8 – Динаміка показників фондоозброєності, фондо-

віддачі, ефективності витрат на оплату праці та 

продуктивності праці у добувній промислово-

сті у 2010-2035 рр. (з 2021 р. – прогнозні дані) 

 

Як видно на рисунку, згідно з результатами моделю-
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них можна дійти невтішного висновку у тому, що зростання  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2
0
1

0
2

0
1

1
2

0
1

2
2

0
1

3
2

0
1

4
2

0
1

5
2

0
1

6
2

0
1

7
2

0
1

8
2

0
1

9
2

0
2

0
2

0
2

1
2

0
2

2
2

0
2

3
2

0
2

4
2

0
2

5
2

0
2

6
2

0
2

7
2

0
2

8
2

0
2

9
2

0
3

0
2

0
3

1
2

0
3

2
2

0
3

3
2

0
3

4
2

0
3

5

ти
с.

 д
о

л
. 

С
Ш

А

д
о

л
. 

С
Ш

А

Фондовіддача, дол. США доданої вартості на 1 дол. США 

основних фондів (ліва вісь)
Ефективність витрат на оплату праці, дол. США доданої 

вартості на 1 дол. США витрат на оплату праці (права вісь)
Фондоозброєність, тис. дол. США (у порівнянних цінах) на 1 

працюючого (права вісь)
Продуктивність праці, тис. дол. США доданої вартості на 1 

працюючого (права вісь)



113 

 

 
Рисунок 9 – Динаміка показників фондоозброєності, фондо-

віддачі, ефективності витрат на оплату праці та 

продуктивності праці в переробній промисло-

вості у 2010-2035 рр. (з 2021 р. – прогнозні дані) 
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праці перестане бути негативною тенденцією, лише проявом 
ефекту "низької бази". Загалом, тенденції на графіку відпові-
дають світовим тенденціям розвитку сільського господарства 
(підвищення фондоозброєності та продуктивності праці за ра-
хунок механізації), стабільність фондовіддачі свідчить про 
пропорційність зростання доданої вартості та інвестицій у ос-
новні фонди, а зниження ефективності витрат на оплату 
праці – поступовим подоланням української специфіки (низькі 
зарплати у сільському господарстві). 

Тенденції в динаміці показників добувної промисловості 
загалом аналогічні тенденціям у сільському господарстві: зро-
стання фондоозброєності та продуктивності праці при стабіль-
ності фондовіддачі та зниження ефективності витрат на оплату 
праці. Однак у порівнянні з сільським господарством, у добу-
вній промисловості продуктивність праці зростатиме менш 
високими темпами, що можна пояснити особливостями самої 
галузі: обсяг корисних копалин обмежений, а в міру їх вичер-
пання складність видобутку зростає. Крім того, значну час-
тину обсягів виробництва займає видобуток вугілля, де замі-
щення людської праці роботами або автономними/програмо-
ваними комбайнами найближчими роками не очікується. 

Згідно з результатами моделювання, переробна промис-
ловість є найбільш прогресивною з трьох галузей, що розгля-
даються: очікується зростання фондоозброєності, продуктив-
ності праці та ефективності витрат на оплату праці при стабі-
льності фондовіддачі. Все це відповідає світовим тенденціям 
розвитку переробної промисловості, таким як зростання виро-
бництва за рахунок автоматизації та збільшення продуктивно-
сті праці. Стабільність фондовіддачі можна пояснити тим, що 
нове обладнання стає не тільки дедалі продуктивнішим, а й де-
далі дорожчим. 

Слід зазначити, що було б цікаво також проаналізувати 
співвідношення факторів цифровізації, наприклад, вартості 
програмного забезпечення і баз даних (ПЗ і БД) із вартістю ос-
новних фондів, співвідношення доданої вартості з вартістю ПЗ 
і БД, співвідношення вартості ПЗ і БД із витратами на оплату 
праці. Однак це неможливо: як уже було зазначено вище, на 
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відміну від країн ОЕСР, по Україні відсутні дані про вартість 
ПЗ і БД, а наявні дані щодо обсягів інвестицій свідчать про ні-
кчемні обсяги інвестицій (так, співвідношення інвестицій у ПЗ 
і БД з інвестиціями в основні фонди становить у межах 0,5% – 
приблизно у 10 разів нижче, ніж у розвинених країн – і навіть 
у жодній із галузей не спостерігалося стійкої тенденції у бік 
зростання чи зниження даного співвідношення). За таких вихі-
дних даних подібний аналіз не має сенсу і був би лише необ-
ґрунтованою спекуляцією – якщо за останні 10-15 років, на ві-
дміну від розвинених країн, в Україні цифровізації виробниц-
тва не спостерігалося (активна цифровізація у сфері послуг та 
документообігу сюди не відноситься), то прогнозувати, коли 
вона почнеться і як буде протікати, неможливо, оскільки від-
сутні тенденції для екстраполяції математичними методами. 

 
 
4.2. Розробка і аналіз альтернативних сценаріїв дов-

гострокового розвитку національної промисловості до 

2035 року 

Як альтернативні варіанти розвитку ситуації в промис-
ловості будуть розглянуті три потенційні сценарії: зростання 
світових цін на сільгосппродукцію, зростання світових цін на 
сировинні товари та інтенсивна цифровізація. 

 
Сценарій 1. Зростання світових цін на сільгосппродукцію 
У додатку Е показано динаміку індексу світових цін на 

продовольство ФАО за 1961-2021 рр. (у порівнянних цінах 

2016 р.). Як видно з рисунку, ринку сільгосппродукції властиві 

суттєві зміни цін, причому така зміна частіше відбувається пе-

ріодами, а не різкими стрибками протягом 1-2 років: характе-

рні періоди зростання та зниження на десятки відсотків за 5-

10 років. Отже, сценарії зростання і падіння світових продово-

льчих цін на десятки відсотків досить реалістичні і заслугову-

ють на увагу. 

Як один із сценаріїв можна розглянути прискорення зро-

стання світових цін на продовольство (внаслідок зростання 
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населення Землі та погіршення екологічної та кліматичної си-

туації). Базовий сценарій передбачає зростання світових продо-

вольчих цін на 2 базисних пункти на рік, починаючи з 2023 р. 

(для 2022 р. за основу взято прогноз цін ФАО на рівні 108). Тоді 

як альтернативний сценарій доцільно розглянути дворазове 

прискорення зростання (тобто 4 базисних пункти на рік). У 

табл. 13 показано результати моделювання за цим сценарієм. 
 

Таблиця 13 – Результати моделювання доданої вартості у 

сільському господарстві за базовим сценарієм 

та за сценарієм дворазового прискорення зрос-

тання світових цін на продовольчу продукцію 

Рік 

Світовий 

індекс 

продово-

льчих цін 

Додана вартість, 

млн. дол. у порів-

нянних цінах (за ба-

зовим сценарієм) 

Додана вартість, 

млн. дол. у порі-

внянних цінах 

(розрахунок) 

Зміна порі-

вняно з ба-

зовим сце-

нарієм, % 

2022 108,00 15 175 15 175 0,00 

2023 112,00 15 296 15 382 0,56 

2024 116,00 15 453 15 623 1,10 

2025 120,00 15 634 15 890 1,64 

2026 124,00 15 844 16 189 2,18 

2027 128,00 16 083 16 519 2,71 

2028 132,00 16 348 16 878 3,24 

2029 136,00 16 639 17 266 3,77 

2030 140,00 16 955 17 682 4,29 

2031 144,00 17 295 18 125 4,80 

2032 148,00 17 660 18 595 5,30 

2033 152,00 18 048 19 092 5,79 

2034 156,00 18 459 19 615 6,26 

2035 160,00 18 894 20 166 6,73 
 

 

У сценаріях, в яких зміни зачіпають лише одну галузь, 

на додатковий інтерес заслуговує оцінка впливу цієї галузі на 

інші. Очевидно, що зростання доданої вартості в тій чи іншій 

галузі (зокрема, за рахунок зміни світових цін на її продукцію) 

позитивно впливає також на інші галузі, продукцію яких спо-

живає галузь, що розглядається. Для оцінки цього впливу до-

цільно використати таблицю "витрати-випуск" національних 
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рахунків. Хоча ці таблиці містять дані за обсягами випуску, а 

не по доданій вартості, для спрощення оцінки впливу можна 

використовувати при розрахунках самі пропорції, прийнявши 

припущення, що динаміка доданої вартості аналогічна дина-

міці обсягів випуску та реалізації продукції. 

У табл. 14 наведено дані щодо витрат та випуску за 2019 р. 

для укрупнених галузей у грошовому та процентному відно-

шенні до загального використання. 
 

Таблиця 14 – Фрагмент таблиці "витрати-випуск" націона-

льних рахунків за 2019 р. за укрупненими га-

лузями 

Галузі  

Сільське гос-

подарство 

Видобувна 

промисло-

вість 

Переробна 

промисло-

вість 

В
и

к
о
р
и

ст
ан

н
я
, 

м
л
н
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н
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В
и

к
о
р
и

ст
ан

н
я
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. 
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н
. 

%
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ь
н

о
го

 

в
и

к
о
р
и

ст
ан

н
я 

Сільське  

господарство 
196 769 14,17 296 0,02 194 488 14,01 

Видобувна  

промисловість 
3 575 0,45 30023 3,79 252 036 31,82 

Переробна  

промисловість 
212 540 4,81 75612 1,71 876 216 19,85 

Розраховано за даними Державної служби статистики України: 

Таблиця  «витрати-випуск» за 2019 рік (в цінах споживачів) / Державна 

служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 

operativ2015/vvp/virt_vip/vitr_vip_cs19xl_u.xlsx] 
 

 

Відсоткові значення вказують на те, який відсоток випу-

ску галузей у рядках припадає на продукцію галузей у стовп-

цях, наприклад, 14,01% продукції сільського господарства 

споживається переробною промисловістю. Тоді, якщо обсяги 

виробництва у переробній промисловості зміняться на X%, то 
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обсяги реалізації продукції сільського господарства зміняться 

на 14,01%×X%. 
Прийнявши однаковий характер зміни обсягів виробни-

цтва та доданої вартості, це дозволяє розрахувати вплив зміни 
обсягів виробництва в одній галузі на обсяги виробництва в 
інших галузях, що розглядаються. Так, у рамках розглянутого 
вище сценарію дворазового прискорення зростання світових 
продовольчих цін (з 2 до 4 базисних пунктів), частина додат-
кової доданої вартості перерозподілятиметься, створюючи до-
датковий попит на продукцію добувної та переробної галузей, 
внаслідок чого це спричинить зростання доданої вартості у 
цих галузях, а також зростання ВВП (табл. 15). 

 

Таблиця 15 – Зміна доданої вартості у видобувній та пере-

робній галузях, а також ВВП під впливом 

зміни доданої вартості у сільському господар-

стві (у рамках сценарію прискорення зрос-

тання світових цін на продовольчу продукцію 

до 4 базисних пунктів на рік) 

Р
о

к
и

 

Добувна  

промисловість 

Переробна  

промисловість 
ВВП 

Д
В

 (
б

аз
. 

сц
ен

.)
, 

м
л
н

. 
д

о
л
. 

С
Ш

А
 

Д
В

 (
п

о
то

ч
. 

сц
ен

.)
, 

м
л
н

. 
д

о
л
. 

С
Ш

А
 

З
м

ін
.,

 %
 

Д
В

 (
б

аз
. 

сц
ен

.)
, 

м
л
н

. 
д

о
л
. 

С
Ш

А
 

Д
В

 (
п

о
то

ч
. 

сц
ен

.)
, 

м
л
н

. 
д

о
л
. 

С
Ш

А
 

З
м

ін
.,

 %
 

Д
В

 (
б

аз
. 

сц
ен

.)
, 

м
л
н

. 
д

о
л
. 

С
Ш

А
 

Д
В

 (
п

о
то

ч
. 

сц
ен

.)
, 

м
л
н

. 
д

о
л
. 

С
Ш

А
 

З
м

ін
.,

 %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2022 8 765 8 765 0,00 19 442 19 442 0,00 166 780 166 780 0,00 

2023 8 965 8 965 0,00 20 277 20 282 0,03 171 832 172 304 0,27 

2024 9 150 9 150 0,00 21 170 21 181 0,05 177 289 178 225 0,53 

2025 9 321 9 322 0,01 22 132 22 150 0,08 183 127 184 535 0,77 

2026 9 484 9 485 0,01 23 177 23 201 0,10 189 456 191 353 1,00 

2027 9 640 9 642 0,01 24 319 24 350 0,13 196 345 198 745 1,22 

2028 9 794 9 795 0,01 25 572 25 612 0,16 203 856 206 774 1,43 

2029 9 946 9 947 0,02 26 951 27 000 0,18 212 055 215 507 1,63 
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Закінчення таблиці 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2030 10 097 10 099 0,02 28 473 28 532 0,21 221 013 225 014 1,81 

2031 10 249 10 251 0,02 30 154 30 224 0,23 230 803 235 370 1,98 

2032 10 402 10 404 0,02 32 012 32 094 0,26 241 506 246 654 2,13 

2033 10 557 10 559 0,03 34 068 34 163 0,28 253 211 258 957 2,27 

2034 10 714 10 717 0,03 36 343 36 453 0,30 266 013 272 377 2,39 

2035 10 874 10 877 0,03 38 862 38 988 0,32 280 024 287 022 2,50 
 

На рис. 10 для наочності наведено графічне представ-

лення розрахункового впливу прискорення розглянутого зрос-

тання світових ціни продовольчу продукцію. 
 

 
Рисунок 10 – Зміна (порівняно з базовим прогнозом) річ-

ного приросту доданої вартості за галузями 

та зміна ВВП під впливом збільшення зрос-

тання світових цін на продовольство на 2 ба-

зисних пункти 
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Як видно на рисунку, зі зростанням світових цін на сіль-

ськогосподарську продукцію збільшується накопичувальний 

ефект такого зростання як на саме сільське господарство, так і 

на інші галузі. Зважаючи на вкрай незначний зв'язок сільсь-

кого господарства та добувної промисловості, вплив на 

останню є мінімальним, проте вплив на переробну промисло-

вість та ВВП досить відчутний. Так, прискорення зростання 

світових продовольчих цін на 2 базисних пункти на рік (вна-

слідок чого у 2035 р. індекс світових продовольчих цін ФАО 

становитиме 160 замість 134 за базовим прогнозом) призведе 

до збільшення доданої вартості у сільському господарстві на 

6,73%; у переробній промисловості – на 0,32%, а ВВП зага-

лом – на 2,5% (порівняно з базовим сценарієм). 

Щодо зміни частки галузей у ВВП, то таке зростання сві-

тових цін на продукцію сільського господарства призведе 

лише до незначного збільшення частки сільського господарс-

тва (рис. 11). 

При невеликому зростанні світових цін на продукцію 

сільського господарства збільшення частки цієї галузі буде по-

мірним, проте тенденція показує, що за більш суттєвого зрос-

тання частка сільського господарства зростатиме більш вира-

жено. 

На основі аналізу розглянутого сценарію можна зробити 

такі висновки: 

1. Прискорення зростання світових цін на 2 базисних пу-

нкти в порівнянні з базовим сценарієм призводитиме до прис-

кореного зростання доданої вартості в цій галузі, що приско-

рюється. Так, якщо у 2035 р. індекс світових продовольчих цін 

ФАО становитиме 160 замість 134 за базовим прогнозом, то 

додана вартість у сільському господарстві у 2035 р. буде на 

6,73% вищою, ніж показують розрахунки за базовим сцена-

рієм. 

2. Зростання світових цін на продукцію сільського гос-

подарства також опосередковано позитивно впливає на інші  
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Рисунок 11 – Частка галузей у ВВП у 2035 р. у базовому  

сценарії та у сценарії прискореного зростання 

світових цін на продукцію сільського госпо-

дарства 

 

галузі та ВВП в цілому (такий вплив можна оцінити за допо-

могою  таблиці  "витрати-випуск"  національних  рахунків, що 

показує, яка частина споживання тієї чи іншої галузі припадає 

на продукцію інших галузей). Так, якщо у 2035 р. додана вар-

тість у сільському господарстві буде на 6,73% вищою, ніж у 

базовому сценарії, то додана вартість у добувній та переробній 

промисловості буде вищою на 0,03% та 0,32%, відповідно, а 

ВВП – на 2,5% вище. 

3. Помірне зростання світових цін на сільськогосподар-

ську продукцію не призводить до суттєвої зміни частки галу-

зей у ВВП. Так, якщо в 2035 р. індекс світових продовольчих 

цін (ФАО складе 160 замість 134 за базовим прогнозом), то 
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частка сільського господарства дорівнюватиме 7,04% замість 

6,76%, добувної промисловості – 3,8% замість 3,89%, а пере-

робній – 13,57% замість 13,91%. При більш вираженому зрос-

танні вплив на структуру ВВП буде більш вираженим, що 

може спричинити надмірну залежність від цієї галузі та враз-

ливість економіки від можливих коливань цін (а як показує 

практика, ціни можуть як різко зростати, так і різко падати). 

 

Сценарій 2. Зростання світових цін на сировинні товари 

У додатку Є показано динаміку індексу світових ціни си-

ровинні товари МВФ за 1992-2020 рр. (у порівнянних цінах 

2016 р.). На графіку видно, що світовому ринку сировинних 

активів властиві як періоди низької волатильності, так і пері-

оди стабільного зростання або зниження. Отже, світові сиро-

винні ціни не демонструють єдиної тенденції чи циклічності: 

спостерігалися як періоди стабільності, так і періоди сталого 

зростання чи зниження, а також різкі падіння в умовах криз. 

Тому сценарії, що передбачають затяжні періоди зростання 

або падіння сировинних цін є досить реалістичними і заслуго-

вують на розгляд. 

Як один із сценаріїв доцільно розглянути прискорення 

зростання світових сировинних цін (внаслідок зростання насе-

лення Землі та збільшення рівнів споживання жителями країн, 

що розвиваються). За базовим сценарієм передбачається зрос-

тання світових сировинних цін на 1 базисний пункт на рік, по-

чинаючи з 2023 р. (у 2022 р. за основу взято значення індексу 

сировинних цін МВФ на рівні 118). Як альтернативний сцена-

рій доцільно розглянути дворазове прискорення зростання 

(тобто 2 базисних пункти на рік). У табл. 16 показано резуль-

тати моделювання за цим сценарієм. 

У цьому сценарії зростання доданої вартості порівняно  

з базовим сценарієм наприкінці періоду становитиме близь-

ко 7%. 
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Таблиця 16 – Результати моделювання доданої вартості у 

добувній промисловості за базовим сценарієм 

та за сценарієм дворазового прискорення зро-

стання світових сировинних цін 
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2022 120,00 8 765 8 812 0,53 

2023 122,00 8 965 9 060 1,06 

2024 124,00 9 150 9 295 1,59 

2025 126,00 9 321 9 519 2,12 

2026 128,00 9 484 9 736 2,66 

2027 130,00 9 640 9 948 3,19 

2028 132,00 9 794 10 157 3,71 

2029 134,00 9 946 10 366 4,23 

2030 136,00 10 097 10 576 4,75 

2031 138,00 10 249 10 787 5,26 

2032 140,00 10 402 11 001 5,76 

2033 142,00 10 557 11 217 6,26 

2034 144,00 10 714 11 437 6,75 

2035 146,00 10 874 11 660 7,23 
 

Аналогічно сценарію щодо сільського господарства, ча-

стина додаткової доданої вартості переробної промисловості 

буде перерозподілятися, створюючи додатковий попит на про-

дукцію сільського господарства та переробної промисловості, 

внаслідок чого це спричинить зростання доданої вартості в 

цих галузях, а також зростання ВВП (табл. 17). 

Як видно з таблиці, додатковий попит з боку переробної 

промисловості на продукцію сільського господарства дуже 

малий, а на продукцію переробної промисловості – мінімаль-

ний. Проте, у розглянутому сценарії зростання ВВП наприкі-

нці аналізованого періоду сягає 1%. 
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Таблиця 17 – Зміна доданої вартості у сільському господар-

стві та переробній промисловості, а також 

ВВП під впливом зміни доданої вартості у до-

бувній промисловості (у рамках сценарію при-

скорення зростання світових сировинних цін 

до 2 базисних пунктів на рік) 

Роки 
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2022 15 175 15 175 0,00 19 442 19 444 0,01 166 788 166 960 0,10 

2023 15 296 15 296 0,00 20 277 20 280 0,02 171 824 172 174 0,20 

2024 15 453 15 453 0,00 21 170 21 176 0,03 177 264 177 800 0,30 

2025 15 634 15 634 0,00 22 132 22 140 0,04 183 084 183 812 0,40 

2026 15 844 15 844 0,00 23 177 23 187 0,05 189 394 190 321 0,49 

2027 16 083 16 083 0,00 24 319 24 332 0,05 196 261 197 391 0,58 

2028 16 348 16 348 0,00 25 572 25 588 0,06 203 748 205 086 0,66 

2029 16 639 16 639 0,00 26 951 26 971 0,07 211 922 213 471 0,73 

2030 16 955 16 955 0,00 28 473 28 496 0,08 220 852 222 616 0,80 

2031 17 295 17 295 0,00 30 154 30 181 0,09 230 611 232 594 0,86 

2032 17 660 17 660 0,00 32 012 32 044 0,10 241 281 243 485 0,91 

2033 18 048 18 048 0,00 34 068 34 104 0,11 252 948 255 378 0,96 

2034 18 459 18 460 0,00 36 343 36 385 0,12 265 710 268 370 1,00 

2035 18 894 18 895 0,00 38 862 38 910 0,12 279 675 282 568 1,03 
 

На рис. 12 для наочності наведено графічне представ-

лення розрахункового впливу прискорення зростання світових 

сировинних цін до 2 базисних пунктів на рік (тобто зміна 

проти базового прогнозу). 

В умовах невеликого зростання світових сировинних цін 

збільшення частки добувної промисловості у ВВП буде помі-

рним, проте за більш суттєвого збільшення частка цієї галузі 

зростатиме більш виражено. 
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Рисунок 12 – Зміна (порівняно з базовим прогнозом) річ-

ного приросту доданої вартості за галузями 

та зміна ВВП під впливом збільшення зрос-

тання світових сировинних цін до 2 базисних 

пунктів на рік 

 

З урахуванням історичної вразливості економіки перед 

коливаннями сировинних цін заслуговує на увагу розгляд та-

кож і ситуації зі зниженням світових сировинних цін. Причи-

нами падіння сировинних цін можуть бути як циклічні коли-

вання та економічні кризи (у таких випадках ціни, як правило, 

невдовзі відновлюються), так і системне зниження цін на си-

ровину, викликане введенням податків на викиди вуглецю (у 

такому разі підсумкова ціна для споживачів зростає, проте ча-

стина втрат від податку перекладається на виробника), поява 

нових матеріалів (наприклад, створення пластику з властивос-
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тями, близькими до сталі) та нових технологій (наприклад, за-

міна металу в автомобілях на композитні матеріали), розвиток 

переробки (що знизить потребу у видобутку сировини завдяки 

тому, що частина попиту буде задовольнятися за рахунок пе-

реробки відходів). 

У табл. 18 показано вплив зниження світових сировин-

них цін на додану вартість у добувній промисловості та ВВП 

за різних темпів зниження цих цін. 

 

Таблиця 18 – Вплив зниження світових сировинних цін на 

додану вартість у добувній промисловості та 

ВВП 

Середня 

зміна на рік 

порівняно з 

базовим 

сценарієм  

Значення 

світового ін-

дексу сиро-

винних цін у 

2035 р.  

Зниження доданої 

вартості у добувній 

промисловості порі-

вняно з базовим 

сценарієм 

Зниження 

ВВП у 2035 

р. порівняно 

з базовим 

сценарієм 

-1 118 -7,45 -1,07 

-2 104 -15,15 -2,17 

-3 90 -23,15 -3,32 

-4 76 -32,52 -4,53 

-5 62 -40,35 -5,8 

 

З наведених даних видно, що потенційне зниження сві-

тових сировинних цін може істотно негативно впливати як на 

додану вартість у добувній промисловості, так і на ВВП в ці-

лому. На перший погляд, такі рівні цін можуть здатися надмі-

рно песимістичними, проте з урахуванням минулих років вони 

не є чимось неможливим: так, на початку 2000-х років індекс 

світових сировинних цін уже опускався до рівня в районі 60 

пунктів. 

На основі аналізу розглянутого сценарію можна зробити 

такі висновки: 

1. Прискорення зростання світових сировинних цін на  

1 базисний пункт порівняно з базовим сценарієм призводи-

тиме до прискореного зростання доданої вартості у добувній 
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промисловості. Так, якщо у 2035 р. індекс світових цін на си-

ровинні товари МВФ складе 146 замість 132 за базовим про-

гнозом, то додана вартість у добувній промисловості у 2035 р. 

буде на 7,23% вищою, ніж показують розрахунки за базовим 

сценарієм. 

2. Зростання світових цін на сировину має опосередкова-

ний позитивний вплив на інші галузі та ВВП в цілому (оцінку 

виконано за допомогою таблиці "витрати-випуск" національ-

них рахунків). Так, якщо у 2035 р. додана вартість у добувній 

промисловості буде на 7,23% вищою, ніж у базовому сценарії, 

то додана вартість у переробній промисловості буде вищою на 

0,12%, однак у сільському господарстві такий вплив буде зне-

важливо малим. Зростання ВВП порівняно з базовим сцена-

рієм становитиме близько 1%. 

3. Зниження сировинних цін призведе до падіння доданої 

вартості у добувній промисловості приблизно у тих самих про-

порціях, у яких збільшення цін призводило до зростання дода-

ної вартості. У разі суттєвого падіння цін збитки для перероб-

ної промисловості та економіки загалом будуть значними: так, 

при поступовому падінні до 2035 р. індексу світових цін на си-

ровинні товари МВФ до рівня 62, падіння доданої вартості у 

переробній промисловості становитиме порівняно з базовим 

сценарієм понад 40%, а падіння ВВП – 5,8%. 

3. Помірне зростання світових сировинних цін продукцію 

не призводить до суттєвої зміни частки галузей у ВВП. Тому 

про надмірне зростання залежності від видобувної галузі мо-

жна буде говорити лише у разі значно більшого зростання сві-

тових цін – при помірному зростанні така небезпека відсутня. 

 

Сценарій 3. Інтенсивна цифровізація 

Ключовою тенденцією розвитку світової економіки на 

поточному етапі є цифровізація всіх сфер виробничого про-

цесу, тому як один з перспективних напрямів і, відповідно, 

сценаріїв, слід розглянути інтенсифікацію процесів цифрові-

зації. Дані з інвестицій у ПЗ та БД по Україні наведено в 

табл. 19. 
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Таблиця 19 – Співвідношення інвестицій у ПЗ і БД з інвес-

тиціями в основні фонди в економіці України 

в розрізі галузей (у перерахунку на долари 

США за поточним курсом та коригуванням 

на світову інфляцію долара) 

Роки 
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2015 1369,52 1,181 0,09 796,00 2,219 0,28 2132,09 23,11 1,08 

2016 1999,07 1,474 0,07 884,26 6,191 0,70 2329,96 17,01 0,73 

2017 2363,29 1,896 0,08 1233,92 11,91 0,97 2731,21 19,84 0,73 

2018 2302,77 2,051 0,09 1854,13 14,64 0,79 3531,63 21,59 0,61 

2019 2192,33 1,469 0,07 2541,21 11,62 0,46 3896,69 24,51 0,63 

 

З таблиці видно, що співвідношення інвестицій у ПЗ і БД 

з інвестиціями в основні фонди (цей показник ще можна на-

звати "цифроозброєність") значно різниться між галузями. 

Так, у сільському господарстві на кожну 1000 доларів інвести-

цій в основні фонди у 2019 р. припадало приблизно 0,7 долара 

інвестицій у ПЗ і БД; для добувної промисловості ці значення 

були приблизно в 6,5 разів вищими (4,6 долара / 1000 доларів), 

а в переробній – вже в 9 разів вищими (6,3 долара / 1000 дола-

рів). Очевидно, що це пояснюється технологічними особливо-

стями галузей – сфера застосування цифрових технологій у пе-

реробній промисловості набагато ширша (комп'ютерне проек-

тування та дизайн, системи управління виробництвом, на-

скрізне відстеження тощо, причому цифрові технології мо-

жуть використовуватися безпосередньо у процесі виробниц-

тва), ніж у галузях, тісно пов'язаних з природними ресурсами 
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(тут сфера застосування цифрових рішень переважно лежить у 

площині обліку природних ресурсів та визначення способів їх 

оптимального використання, у той час як технології вплива-

ють на виробничий процес лише в обмеженій мірі). Це також 

наголошує на тому, що інтенсифікація цифровізації не може 

бути нескінченною, а її обсяги обмежені існуючими основ-

ними фондами та людськими ресурсами. І якщо людський ре-

сурс досить гнучкий (за потреби можна найняти і навчити до-

даткових співробітників), то інтенсивність цифровізації осно-

вних фондів обмежена їх кількістю і технологічним рівнем, 

тобто саме основні фонди (навіть за необмежених інвестицій) 

є головним обмежувачем цифровізації виробництва. 

Також слід наголосити, що цифровізація в окремих кра-

їнах відбувається не у "вакуумі", а менш розвинені країни, як 

правило, повторюють шлях більш розвинених країн, але з пе-

вним запізненням і часто в меншому масштабі (через обмеже-

ність ресурсів). Тому при розробці сценарію розумно припус-

тити, що за оптимістичного розвитку ситуації економіка Укра-

їни досягне в майбутньому показників, які вже зараз спостері-

гаються в розвиненій країні-орієнтирі. Як такий орієнтир мо-

жна взяти Німеччину, яка є "локомотивом" європейської еко-

номіки, у тому числі в питаннях цифровізації. Відповідні дані 

з економіки Німеччини наведено у табл. 20. 

На основі аналізу таблиці по Німеччині та порівняння 

таблиць по Німеччині та Україні можна зробити такі висновки. 

1. Співвідношення інвестицій у ПЗ і БД та основні фонди 

в Німеччині суттєво вищі, ніж в Україні (у 7-9 разів), що свід-

чить про набагато більш високий рівень цифровізації еконо-

міки Німеччини. 

2. Співвідношення в Німеччині в розрізі галузей прибли-

зно таке саме, як в Україні (у сільському господарстві воно у 

6,5 разів нижче, ніж у добувній, та у 10 разів нижче, ніж у пе-

реробній промисловості), що говорить про об'єктивний харак-

тер цих співвідношень, обумовлений особливостями галузей, 

а чи не окремих економік. 
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Таблиця 20 – Співвідношення інвестицій у ПЗ і БД з інвес-

тиціями в основні фонди в економіці Німеч-

чини у розрізі галузей (у постійних цінах 

2015 р.) 

Роки 
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2015 9551,00 32 0,34 1184,00 27 2,28 113650,0 4227,00 3,72 

2016 8935,92 45 0,50 1161,03 41 3,53 119423,4 4457,79 3,73 

2017 9245,37 41 0,44 1060,75 41 3,87 124105,8 4891,06 3,94 

2018 9304,58 37 0,40 1008,18 25 2,48 132061,3 5221,19 3,95 

2019 9192,84 34 0,37 1062,52 25 2,35 133356,9 5253,74 3,94 

Складено за даними: Value added and its components by activity, 

ISIC rev4. OECD, 2021. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSet-

Code=SNA_TABLE6A  

 

3. Співвідношення між інвестиціями у розрізі галузей у 

Німеччині у 2015-2019 рр. не показувало якоїсь стійкої дина-

міки (лише коливання), що свідчить, що процеси цифровізації 

структурно стабілізувалися й у Німеччини досягнуто граничні 

пропорції (на поточному рівні технологічного розвитку). В 

Україні однозначної тенденції також немає, а в ключовій для 

цифровізації галузі (переробної промисловості) спостеріга-

ється зменшення цифровозброєності інвестицій, що свідчить 

про те, що відставання України від провідних країн поглиблю-

ється. 

З урахуванням вищевикладеного, інтересу заслуговує 

сценарій підвищення рівня цифровізації шляхом збільшення 

співвідношення інвестицій у ПЗ та БД та інвестицій в основні 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE6A
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE6A
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фонди. У цьому сценарії цифровозброєність інвестицій посту-

пово зростатиме з поточних рівнів і досягне рівня Німеччини 

до 2035 р. (тобто запізнення становитиме 15 років). 

Слід наголосити, що цифровізація не може здійснюва-

тися у відриві від підвищення технічного рівня виробництва 

оскільки нові цифрові технології не можуть бути інтегровані у 

старі виробничі процеси та старе обладнання. Тому немож-

ливо, наприклад, заснувати цільовий фонд цифровізації у вка-

заному розмірі та за рахунок нього досягти описаного еконо-

мічного ефекту. Натомість необхідно паралельно з інвестиці-

ями в цифрові технології оновлювати обладнання та весь про-

цес виробництва, а також перенавчати персонал. 

На рис. 13 показано динаміку інвестицій у ПЗ і БД (тобто 

в цифровізацію) та відповідну їй динаміку доданої вартості у 

сільському господарстві в рамках аналізованого сценарію 

(тобто до 2035 р. співвідношення інвестицій у ПЗ і БД з інвес-

тиціями в основні фонди в даній галузі зростатиме рівними те-

мпами і досягне значення, яке було зафіксовано у Німеччині у 

2019 р., а саме 0,37%). 

Як видно на рисунку, інтенсивна цифровізація (з посту-

повим виходом на показники Німеччини щодо співвідношення 

інвестицій у ПЗ та БД з інвестиціями в основні фонди), згідно 

з результатами моделювання, здатна майже подвоїти додану 

вартість у сільському господарстві порівняно з базовим сцена-

рієм. Очевидно, що для реалізації такого сценарію потрібно не 

просто здійснити окремі інвестиції в цифровізацію, а здійс-

нити повне технічне переозброєння сільського господарства 

на основі цифрових технологій (наприклад, закуповувати не 

вживану сільськогосподарську техніку в Європі, а сучасні ін-

тегровані комплекси, а також впроваджувати цифрові техно-

логії всіх етапах виробничого циклу). При цьому слід розу-

міти, що реалістичність цього сценарію залежить не тільки від 

здатності галузі виробляти продукцію, а й від попиту на неї, 

умов доступу до зовнішніх ринків (таких як квоти ЄС, взаємні 

санкції з Росією та Білоруссю)   та кліматичних умов  (посухи, 
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Рисунок 13 – Динаміка інвестицій у ПЗ і БД, а також дода-

ної вартості у сільському господарстві у 2022-

2035 рр. в рамках базового сценарію та в рам-

ках сценарію інтенсивної цифровізації 

 

можливість введення в обіг додаткових площ тощо). Але зага-

лом, можна дійти висновку у тому, що у сільське господарство 

є великий потенціал збільшення доданої вартості завдяки 

впровадженню цифрових технологій. 

Аналогічно даним із сільського господарства, на рис. 14 

показано динаміку інвестицій у ПЗ і БД і відповідну їй дина-

міку доданої вартості у видобувній промисловості в рамках 

аналізованого сценарію. 

Розрахунки по видобувній промисловості виглядають 

цілком реалістично: при досягненні до 2035 р. рівня цифрові-

зації інвестицій, що спостерігався в Німеччині у 2019 р., до-

дана вартість зросте до 14,4 млрд. дол. США замість 11,7 млрд. 

дол. США  у базовому сценарії.  Слід зазначити,  що оскільки 

добувна промисловість не виробляє продукцію, а видобуває її, 
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Рисунок 14 – Динаміка інвестицій у ПЗ і БД, а також дода-

ної вартості у добувній промисловості у 2022-

2035 рр. в рамках базового сценарію та в рам-

ках сценарію інтенсивної цифровізації 

 

перспективи збільшення доданої вартості шляхом цифровіза-

ції лежать, перш за все, у зниженні витрат завдяки оптимізації 

процесу видобутку, скорочення ручної праці тощо, а не у збіль-

шенні обсягів виробництва чи якісних характеристик продукції. 

На рис. 15 показано динаміку інвестицій у ПЗ і БД та ві-

дповідну їй динаміку доданої вартості в переробній промисло-

вості в рамках сценарію інтенсивної цифровізації. 

Аналогічно добувній промисловості, значення зростання 

доданої вартості в переробній промисловості досить помірні. 

Це пов'язано, зокрема, з тим, що саме в переробній промисло 

вості спостерігається найменше відставання від Німеччини за 

рівнем цифровізації, тому потенціал цифровізації тут дещо 

менший, ніж, наприклад, у сільському господарстві. Проте за 

умови досягнення до 2035 р. рівня цифровізації інвестицій, що 

спостерігався  в Німеччині  у 2019 р.,  додана вартість у  пере- 
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Рисунок 15 – Динаміка інвестицій у ПЗ і БД, а також дода-

ної вартості у переробній промисловості у 

2022-2035 рр. в рамках базового сценарію та в 

рамках сценарію інтенсивної цифровізації 
 

робній промисловості зросте до 44,5 млрд. дол. США замість 

38,9 млрд. дол. США у базовому сценарії. 

Незважаючи на те, що на перший погляд запропонова-

ний сценарій може здатися надмірно оптимістичним, за умови 

його фактичної реалізації отримані цифри є цілком реалістич-

ними. Так, навіть за розглянутого оптимістичного сценарію ін-

тенсивної цифровізації, що супроводжується інвестиціями в 

основні фонди, до 2035 р. економіка України навіть віддалено 

не досягне продуктивності праці, зафіксованої в економіці Ні-

меччини у 2019 р. (табл. 21). 

З таблиці видно, що в сценарії, що розглядається, проду-

ктивність праці в сільському господарстві України в 2035 р. 

буде приблизно в 2,5 рази нижчою, ніж у Німеччині в 2019 р. 

(у 2019 р. вона була в 6 разів нижчою), у добувній промисло-

вості вона буде у 2035 р. в 1,9 рази нижче (у 2019 р. – у 3 рази   
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Таблиця 21 – Продуктивність праці в економіці Німеччини 

(фактичні дані за 2019 р.) та України (фактич-

ні дані за 2019 р. та розрахункові дані на 

2035 р.) 

Галузі 

Продуктивність праці, створення  

доданої вартості протягом року  

для 1 зайнятого, тис. дол. США 

Німеччина,  

2019 р. (факт) 

Україна, 2019 р.  

(факт) 

Україна 2035 р.,  

(розрахунок) 

Сільське  

господарство 
29,15 4,33 11,69 

Добувна  

промисловість 
79,92 26,47 42,16 

Переробна  

промисловість 
83,01 9,80 24,24 

Розраховано на основі моделі, а також даних ОЕСР, Державної 

служби статистики України:  

Value added and its components by activity, ISIC rev4. OECD, 2021. 

URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE6A 

Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за ви-

дами економічної діяльності. Валова додана вартість 2010-2020 (у фак-

тичних цінах; млн. грн.). 2021. URL: https://data.gov.ua/dataset/e73d00ac-

a6a5-4dba-aa72-58181e465243. 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за 

видами економічної діяльності (2010-2018). Економічна статистика / 

Економічна діяльність / Діяльність підприємств. URL: http://ukrstat. 

gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm. 
 

нижче), а у переробній промисловості – у 3,45 рази нижче (у 

2019 р. – у 8,5 разів нижче). І це при тому, що природно-кліма-

тичні умови України набагато кращі за німецькі, а багатство 

викопними ресурсами – незрівнянно більше. При цьому йде-

ться про скорочення відставання у 2035 р. порівняно з німець-

кими показниками 2019 р. (тобто цілком імовірно, що навіть у 

такому оптимістичному сценарії у 2035 р. реального скоро-

чення відставання не буде, оскільки до 2035 р. продуктивність 

праці в Німеччині також зростатиме і, цілком імовірно, випе-

реджаючими темпами порівняно з Україною).  
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Висновки до розділу 4. 

За основу базового сценарію розвитку було взято продо-

вження тенденцій 2016-2019 рр. до 2035 р. У такому разі в еко-

номіці України може  спостерігатися поступове зростання за 

основними галузями: у добувній промисловості в середньому 

на 1-1,5% на рік, у сільському господарстві – на 1,5-2% на рік, 

а найбільше зростання – за сприятливих умов – можна буде 

очікувати у переробній промисловості – від 4% і більше на рік, 

що, зокрема, обумовлено ефектом низької бази (у 1990-2000-х 

рр. Україна з провідної технологічної економіки перетвори-

лася на експортера сировини та продукції низького переділу), 

світовими тенденціями збільшення частки переробної проми-

словості за рахунок зменшення частки сировинних галузей, а 

також більш широкими можливостями впровадження сучас-

них технологій. Також більш високі темпи зростання в пере-

робній промисловості порівняно із сільським господарством і 

добувною промисловістю обумовлені тим, що переробна про-

мисловість, на відміну від цих галузей, не обмежена природ-

ними умовами. 

Все це в цілому відповідає тенденціям у світовій еконо-

міці: зростання відбувається в основному за рахунок перероб-

них галузей, а не галузей, що здобувають природні ресурси.  

Щорічне зростання ВВП України, згідно з результатами 

моделювання, становитиме в межах 3-5%, що приблизно від-

повідає прогнозам різних світових інститутів. Але спеціально 

підкреслимо: наведені дані – це не прогноз того, що буде, а 

один з ймовірних сценаріїв розвитку, сенс якого полягає у 

тому, що в Україні є необхідні ресурси (природні, трудові та 

ін.) для прискорення економічного розвитку, так що за умови 

їх належного використання, заснованого на конструктивній 

співпраці уряду і бізнесу, саме промисловість, і, насамперед, її 

обробний сектор, може стати драйвером економічного  зрос-

тання не тільки у світі, але й в Україні. Тобто розрахунки сві-

дчать на користь проведення проактивної промислової полі-

тики.  
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Також було розглянуто 3 альтернативні сценарії, які, за 

попередніми оцінками можуть мати важливе значення для на-

ціональної економіки: зростання світових цін на сільгосппро-

дукцію, зростання світових цін на сировину та інтенсивна ци-

фровізація. При цьому для розрахунку впливу зміни базових 

показників на додану вартість застосовувалась модель вироб-

ничої функції. Якщо базові показники змінювалися лише у од-

ній галузі, то для розрахунку впливу їх зміни на додану вар-

тість в інших галузях використовувалася таблиця "витрати-ви-

пуск", що відбиває вплив зміни виробництва у одних галузях 

на попит на продукцію інших галузей. 

У сценарії зростання світових цін на сільгосппродукцію 

(на 4 базисних пункти індексу світових цін на продовольство 

ФАО на рік замість 2 за базовим сценарієм) у 2035 р. зростання 

доданої вартості у сільському господарстві може становити 

6,73%; у переробній промисловості – 0,32%, а ВВП загалом – 

на 2,5% (порівняно з базовим сценарієм). Аналогічно, при па-

дінні світових цін на сільгосппродукцію, зміна ВВП та доданої 

вартості у пов'язаних галузях буде приблизно такою самою, 

лише з негативним знаком. 

При зростанні світових цін на сировину (на 2 базисних 

пункти індексу світових цін на сировинні товари МВФ замість 

1 за базовим сценарієм), за результатами моделювання, у 2035 

р. зростання доданої вартості у добувній промисловості стано-

витиме 7,23%, у переробній промисловості – 0,12%, а ВВП за-

галом – на 1,03% (проти базового сценарію). На сільське гос-

подарство вплив буде мізерно малим (через те, що видобувна 

промисловість споживає мало продукції сільського господар-

ства). 

Отже для країни більше значення має динаміка цін на 

сільгосппродукцію, ніж на сировину.  

Сценарій активної цифровізації передбачає поступове 

досягнення до 2035 р. показниками співвідношення інвестицій 

у ПЗ та БД з інвестиціями в основні фонди до значень, досяг-

нутих Німеччиною у 2019 р. Тобто у рамках цього сценарію 
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передбачається, що у 2035 р. у сільському господарстві це 

співвідношення становитиме 0,37 замість 0,07, у добувній про-

мисловості – 2,35 замість 0,46, а у переробній – 3,94 замість 

0,63. У такому разі додана вартість у сільському господарстві 

в 2035 р. буде приблизно на 80 % більшою ніж у базовому сце-

нарії, у добувній промисловості – приблизно на ¼, у перероб-

ній промисловості – приблизно на 15%. Зростання ВВП стано-

витиме більше 40 % у порівнянні з базовим сценарієм. Однак 

навіть при такому оптимістичному сценарії продуктивність 

праці в Україні у 2035 р. відставатиме від продуктивності 

праці в Німеччині у 2019 р. у 2,5-3,5 рази залежно від галузі. 

Іншими словами, використання потенційних можливос-

тей нових технологій Четвертої промислової революції здатне 

зменшити залежність національної економіки від коливань цін 

на світових ринках сировини і сільгосппродукції і дозволить 

подолати труднощі, обумовлені несприятливою кон’юнкту-

рою на цих ринках. Але відставання у технологічному рівні 

виробництва і продуктивності праці від індустріальних лідерів 

залишиться дуже суттєвим. 

Проте, важливо зауважити, що розглянуті сценарії за-

сновані на укрупнених математичних моделях високого сту-

пеня абстракції, тому, перш ніж приймати рішення на їх основі 

(наприклад, про напрями інвестицій тощо), отримані висновки 

необхідно верифікувати за допомогою реальних економічних 

даних нижчого ступеня абстракції (наприклад, не лише на рі-

вні окремих галузей, але в рівні підприємств чи виробничих 

процесів). Так, перш ніж інвестувати в цифровізацію, необхі-

дно підтвердити, що обладнання, що закуповується, і техноло-

гічні процеси дійсно дають відповідний приріст продуктивно-

сті, а на додаткові обсяги продукції буде попит. 

Крім розглянутих у роботі виробничих факторів, на реа-

лістичність сценаріїв впливає великий комплекс факторів, що 

не піддаються прогнозуванню в рамках виробничих моделей 

(таких як технологічні, кліматичні, зовнішньоекономічні, 
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внутрішньополітичні, військові тощо), тому запропоновані 

сценарії є лише одним із можливих варіантів майбутнього. 

За розрахунками потенційна віддача від цифровізації 

може бути вельми значною: на кожен долар інвестицій у циф-

ровізацією виробничих процесів збільшення доданої вартості 

може у кінцевому рахунку скласти десятки доларів. Тим не 

менш, цифровізація не є "дешевим джерелом економічного 

дива": ці інвестиції можуть дати суттєвий економічний ефект 

лише за умови загальної готовності економічної системи до їх 

впровадження та широкого використання (що включає наяв-

ність відповідної інфраструктури, сучасного обладнання та ін-

ших основних засобів, підготовленого персоналу, належного 

фінансування сфери НДДКР тощо). У протилежному випадку, 

при виділенні коштів на цифровізацію може виявитися, що їх 

неможливо раціонально освоїти. Тому цифровізація буде ефе-

ктивною лише у разі синхронного розвитку всіх інших аспек-

тів виробничого процесу і створення сприятливого інституцій-

ного середовища для інноваційного розвитку в цілому. 
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ВИСНОВКИ 

1. Економіко-математичне моделювання довгостроко-

вого розвитку промисловості є актуальною та важливою нау-

ковою проблемою, що набуває особливого значення в умовах 

Четвертої промислової революції, яка радикально змінює 

усталену систему виробничих сил і відносин, трансформує сві-

тову геоіндустріальну структуру. Тому останнім часом набули 

поширення різноманітні передбачення можливого промисло-

вого майбутнього (стратегічні плани, прогнози,  форсайти) від 

багатьох впливових організацій та окремих науковців і прак-

тиків.  

2. Для побудови передбачень довгострокового економі-

чного розвитку може бути використано безліч різних матема-

тичних методів і моделей – як відносно простих, що поширю-

ють уже відомі тенденції на майбутнє, так і дуже складних, що 

враховують нелінійний характер розвитку, фактори та при-

чинно-наслідкові зв'язки (прямі й обернені) між ними. Усі ці 

методи і моделі зазвичай налаштовані на вирішення поставле-

них завдань з урахуванням наявних у дослідників ресурсів і 

доступних для них даних при загальній націленості на дотри-

мання фундаментальних вимог операціональності й економіч-

ності. 

Оскільки в даному випадку йдеться про моделювання 

довгострокового розвитку промисловості України, якій влас-

тиві суттєві особливості (специфічна галузева структура, спе-

ціалізація на окремих світових ринках, висока залежність від 

зовнішніх чинників впливу, які сьогодні швидко змінюються 

тощо), остільки з наявного "ящика з інструментами" обрано 

методи динамічного моделювання, які враховують причинно-

наслідкові зв'язки між основними факторами, що визначають 

обсяги виробництва, а також додаткові обставини, що врахо-

вують специфіку розвитку національної індустрії в умовах Че-

твертої промислової революції. 

При цьому метою такого моделювання визначено не 

довгострокове прогнозування (тобто одержання точних – у 
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межах довірчих інтервалів – значень економічних показників 

майбутнього розвитку промисловості), а стратегічний форсай-

тинг – побудову й аналіз різних сценаріїв розвитку подій для 

переосмислення можливостей і ризиків майбутнього.  

3. Обґрунтовано та розроблено комплекс економіко-ма-

тематичних моделей, який складається з окремих моделей 

трьох взаємопов'язаних секторів (галузей): сільського госпо-

дарства, добувної та переробної промисловості. "Ядром" цього 

комплексу є мультиплікативна виробнича функція, яка вклю-

чає фактори праці (витрати на оплату праці), капіталу (вартість 

основних засобів), цифровізації (вартість програмного забез-

печення і баз даних) з урахуванням рівня світових цін на про-

дукцію відповідної галузі. Результуючим показником є вели-

чина доданої вартості. Індивідуальні фактори розраховано на 

основі власних моделей, до складу яких належать специфічні 

секторальні фактори, зокрема, обсяги доданої вартості галузі в 

попередньому періоді, що надає всьому комплексу моделей 

рекурсивного характеру і дозволяє виконувати цикл розрахун-

ків на задану кількість часових періодів.  

Також розроблено регресійну модель для оцінювання 

впливу доданої вартості розглянутих галузей на ВВП країни в 

цілому і модель впливу змін доданої вартості в одній галузі на 

додану вартість двох інших галузей з урахуванням пропорцій, 

розрахованих на основі таблиці "витрати-випуск" національ-

них рахунків. 

4. Перевірка розробленого комплексу економіко-мате-

матичних моделей на адекватність засвідчила, що вони в ці-

лому придатні для практичного використання: при виклю-

ченні з розрахунків аномальних 2014-2015 рр. середня абсолю-

тна помилка апроксимації за 2009-2019 рр. складає від 2,9 до 

4,1% за показником доданої вартості залежно від галузі. Це до-

зволило використати моделі для проведення низки обчислю-

вальних експериментів і побудови можливих сценаріїв майбу-

тнього розвитку національної промисловості.     
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4.1. Перший (базовий) сценарій передбачає продовження 

в часі поточних тенденцій без різких коливань основних фак-

торів і без внесення коректив у державну політику. Загалом 

якщо тенденції 2016-2019 рр. збережуться, то ймовірно, що 

економіка України матиме стійке зростання в основних галу-

зях (1-1,5% на рік у добувній промисловості, 1,5-2% на рік у 

сільському господарстві та від 4% і більше на рік у переробній 

галузі). На перший погляд такий сценарій може здатися дещо 

зайво оптимістичним, але слід ураховувати, що прогнозоване 

зростання очікується з урахуванням низької бази 2014-2015 рр. 

(навіть при такому зростанні показники 2013 р. будуть пере-

вищені лише у 2024-2025 рр.) і що в розрахунках неможливо 

врахувати різні нестандартні фактори, такі як наслідки панде-

мії COVID-19, політичні кризи тощо. І навіть при такому від-

носно оптимістичному сценарії основні економічні показники 

(фондовіддача, фондоозброєність, продуктивність праці) відс-

таватимуть від аналогічних показників розвинутих країн у 

рази. Крім того, щорічне зростання ВВП, згідно з результа-

тами моделювання, становитиме 3-5%, що відповідає розраху-

нкам британського Центру економіки та бізнес-досліджень 

(Centre for Economics and Business Research), а також розраху-

нкам МВФ, який прогнозував зростання ВВП України у 2022-

2026 рр. у середньому на 3,5% щорічно. 

4.2. З урахуванням високої залежності економіки Укра-

їни від зовнішніх ринків другий побудований сценарій – це 

зростання світових цін на сільськогосподарську продукцію на 

два базисних пункти на рік порівняно з базовим сценарієм, 

який передбачав зростання на один базисний пункт. Так, якщо 

в 2035 р. світовий індекс цін на продовольство ФАО складе 

160 (замість 134 згідно з базовим розрахунком), то додана ва-

ртість у сільському господарстві в зазначеному році буде вище 

на 6,73%, у добувній і переробній галузях – на 0,03 і 0,32% (за 

рахунок збільшення попиту на продукцію цих галузей) відпо-

відно, а ВВП загалом  – на 2,5%. Разом із сприятливим впли-

вом можливого зростання світових аграрних цін на економіку 
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України слід відзначити її вразливість до коливань таких цін, 

оскільки вони, як свідчить ретроспективний аналіз, можуть як 

різко зростати, так і різко падати. 

Також розглянуто ще один подібний сценарій – приско-

рення зростання світових цін, але вже на сировинні товари. Згі-

дно з розрахунками якщо в 2035 р. світовий індекс цін на си-

ровинні товари від МВФ складе 146 (замість 132 згідно з базо-

вим прогнозом), то додана вартість у добувній промисловості 

буде вище на 7,23%, у переробній промисловості – на 0,12%, а 

в сільському господарстві такий вплив буде незначним. Зрос-

тання ВВП порівняно з базовим сценарієм становитиме бли-

зько 1%. 

4.3. Найбільш перспективним з точки зору прийняття 

управлінських рішень є сценарій активної цифровізації, що 

відповідно до світових трендів передбачає до 2035 р. приско-

рене підвищення інвестицій у програмне забезпечення і бази 

даних (порівняно з інвестиціями в основні засоби) до рівня, 

досягнутого Німеччиною в 2019 р. У такому випадку зрос-

тання доданої вартості в секторах (сільському господарстві, 

добувній і переробній промисловості) може вимірюватися 

двозначними цифрами, а загальне збільшення ВВП за 2021-

2035 р. – перевищити 40%. Однак це можливо, якщо активна 

цифровізація супроводжуватиметься відповідними інвестиці-

ями в оновлення матеріальних основних засобів. І навіть при 

такому оптимістичному сценарії продуктивність праці в Укра-

їні у 2035 р. відставатиме від її фактичного рівня в Німеччині 

у 2019 р. у 2,5-3,5 раза залежно від галузі. 

5. При інтерпретації результатів розрахунків важливо 

розуміти, що вони наведені не для того, щоб передбачити "пра-

вильне майбутнє" та ймовірні економічні показники найближ-

чих десятиліть, а для того, щоб розширити і переосмислити ді-

апазон можливих подій, які необхідно враховувати з метою 

виявлення нових можливостей і ризиків розвитку, на які слід 

звернути особливу увагу вже сьогодні. 
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У результаті аналізу виконаних обчислювальних експе-

риментів зроблено висновки теоретичного та практичного ха-

рактеру:  

• при моделюванні довгострокового розвитку еконо-

міки в умовах нової промислової революції, разом із традицій-

ними факторами виробництва (працею та капіталом) доцільно 

враховувати фактор цифровізації, виражений через вартість 

програмного забезпечення і баз даних, використовуваних у ви-

робництві. Це дозволяє будувати більш обґрунтовані передба-

чення з урахуванням тенденцій, які сьогодні домінують у світі; 

• в умовах цифровізації відносна віддача від капіталу 

(еластичність випуску за капіталом) з часом збільшується, від-

дача від праці залишається приблизно незмінною, а віддача від 

фактора цифровізації знижується, що потребує відповідного 

врахування при побудові довгострокових сценаріїв економіч-

ного зростання; 

• розвиток сільського господарства та добувних галу-

зей значною мірою залежить від рівня світових цін на відпові-

дну продукцію, що обумовлено характером українського екс-

порту та вказує на високі ризики, які виникають у результаті 

коливань цін на світових товарних ринках. При цьому для на-

ціональної економіки більше значення має динаміка світових 

цін на сільгосппродукцію, ніж на сировинні товари; 

• як свідчать розрахунки, усі аналізовані сектори не-

гативно реагують на ослаблення гривні по відношенню до до-

лара і негативні наслідки різкої девальвації (яка відбувається 

при різного роду кризах) можуть переважати її позитивний 

вплив на національну економіку, навіть з урахуванням її екс-

портної орієнтації. Це обумовлено, зокрема, структурою наці-

ональної економіки (в експортоорієнтованих галузях, таких як 

сільське господарство і добувна промисловість, знецінення 

гривні не надає вагомої переваги у формі зменшення видатків, 

а переробна промисловість орієнтована переважно на внутрі-

шній ринок, на якому зменшення купівельної спроможності 

населення внаслідок девальвації перевершує переваги від 
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імпортозаміщення в результаті відносного подорожчання ім-

портних товарів). З урахуванням нинішніх тенденцій це свід-

чить про особливу важливість належного регулювання чинни-

ків, які впливають на курс національної валюти (рівня інфля-

ції, процентних ставок, платіжного балансу тощо);     

• переробна промисловість України має потенціал для 

більш швидкого зростання, ніж інші аналізовані сектори. Це 

пояснюється тим, що вона меншою мірою залежить від об'єк-

тивних природних обмежень (на відміну від сільського госпо-

дарства і добувних галузей), попит на її продукцію краще реа-

гує на зростання доходів населення, а також у ній існують ши-

рші можливості для впровадження сучасних технологій; 

• відповідно до сучасних світових тенденцій особливу 

увагу слід приділити цифровізації виробництва, яка на сучас-

ному етапі розвитку продуктивних сил фактично стала окре-

мим фактором виробництва разом із працею та капіталом, але 

нерозривно пов'язаним із ними та розвитком промислових 

процесів на новій технологічній основі. Крім того, оскільки 

відносна віддача від цифровізації з часом зменшується, для до-

сягнення стабільного зростання виробництва за допомогою 

цифровізації інвестиції в цифровізацію потрібно збільшувати 

випереджальними темпами. 
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***** 

 

Головний висновок дослідження, виконаного з викорис-

танням методів економіко-математичного моделювання, поля-

гає в такому: незважаючи на те що Україна суттєво відстає від 

розвинутих країн і багатьох емерджентних економік за рівнем 

і темпами розвитку індустрії, вона зберігає певний потенціал 

прискорення промислового розвитку, перш за все за рахунок 

застосування сучасних цифрових технологій. Очевидно, що 

цей потенціал не може бути реалізований автоматично, ‒ він 

потребує оновлення та підвищення загального технічного рі-

вня виробництва, цілеспрямованих зусиль щодо мінімізації 

ризиків розвитку та посилення наявних переваг перед інозем-

ними конкурентами. Тобто в комплексі все це свідчить про ва-

жливість довгострокової (що виходить за межі політичних ци-

клів) проактивної національно орієнтованої промислової полі-

тики, належне обґрунтування та реалізація якої є завданням 

стратегічного значення.  
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Додаток Б.  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Розрахунок чисельності зайнятих  

у сільському господарстві за допомогою моделі 

Роки 

Чисель-
ність за-
йнятих, 

тис. осіб 
– факт 

Чисельність 
працездат-
ного насе-

лення Укра-
їни, тис. осіб 

Співвід-
ношення 
зарплати 

з рівнем 
ЄС 

Вартість ос-
новних фон-
дів за мину-

лий рік, млн. 
дол. США 

Чисель-
ність за-
йнятих, 

тис. осіб - 
розрахунок 

Поми-
лка від-
носна, 

% 

2010 3115,6 32130,2 0,07 12620,94 3201,46 2,76 

2011 3410,3 32137 0,08 14298,61 3331,12 2,32 

2012 3496 31993,3 0,09 13747,62 3310,48 5,31 

2013 3577,5 31846,8 0,10 16025,21 3445,46 3,69 

2014 3091,4 31606,4 0,07 18127,94 3486,64 12,79 

2015 2870,6 29634,7 0,06 13391,50 3052,59 6,34 

2016 2866,5 29327,7 0,06 9717,44 2800,97 2,29 

2017 2860,7 29011,9 0,09 10803,28 2896,59 1,25 

2018 2937,6 28719 0,10 12719,00 3018,06 2,74 

2019 3010,4 28468 0,13 14368,12 3129,75 3,96 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 4,34 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 3,04 

 
Розрахунок інвестицій у основні фонди  

у сільському господарстві за допомогою моделі 

Роки 

Інвестиції в 
ОФ, млн. 

дол. США у 
поточних 

цінах - факт 

Додана ва-
ртість за 
минулий 
рік, млн. 

дол. США 

Зростання 
світової 

економіки 
за минулий 

рік 

Схильність 
до інвесту-

вання зі 

зміщенням 

Інвестиції 
в ОФ, млн. 
дол. США 
- розраху-

нок 

Поми-
лка 

відно-

сна, % 

2010 1318,79 8013,47 98,32 17,07 1459,21 10,65 

2011 1912,94 10460,03 104,30 20,87 1891,86 1,10 

2012 2228,44 12808,97 103,13 22,44 2288,01 2,67 

2013 2158,67 13184,94 102,51 21,72 2342,08 8,50 

2014 1446,02 15306,03 102,65 18,49 2643,99 82,85 

2015 1369,52 12590,87 102,83 13,4 2153,07 57,21 

2016 1999,07 11087,74 102,81 15,93 1947,80 2,56 

2017 2363,29 11172,12 102,48 21,72 2015,23 14,73 

2018 2302,77 11316,39 103,11 20,75 2030,74 11,81 

2019 2192,33 12731,06 102,97 20 2252,52 2,75 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 19,48 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 6,84 
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Розрахунок вартості основних фондів  

у сільському господарстві за допомогою моделі 

Роки 

Вартість ос-

новних фон-

дів, млн. 

дол. США 

Інвестиції в 

ОФ, млн. дол. 

США за мину-

лий рік 

Вартість осно-

вних фондів, 

млн. дол. 

США за мину-

лий рік 

Вартість осно-

вних фондів, 

млн. дол. у по-

точних цінах -

розрахунок 

Поми-

лка від-

носна, 

% 

2010 14298,61 1204,36 13246,08 14298,61 5,41 

2011 13747,62 1318,79 14298,61 13747,62 5,60 

2012 16025,21 2060,48 14807,90 16025,21 0,04 

2013 18127,94 2395,49 17226,53 18127,94 1,61 

2014 13391,50 2325,16 19526,03 13391,50 50,13 

2015 9717,44 1556,52 14414,80 9717,44 54,02 

2016 10803,28 1356,23 9623,12 10803,28 1,21 

2017 12719,00 1958,83 10585,79 12719,00 1,00 

2018 14368,12 2386,32 12842,93 14368,12 4,36 

2019 17594,72 2399,01 14968,60 17594,72 5,27 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 12,86 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 3,06 

 

Розрахунок інвестицій в ПЗ і БД  

у сільському господарстві за допомогою моделі 

Роки 

Інвестиції в 

ПЗ і БД, 

млн. дол. 

США 

Додана вар-

тість за мину-

лий рік, млн. 

дол. США 

Схильність до 

інвестування 

за минулий 

рік 

Інвестиції в 

ПЗ і БД, млн. 

дол. США - 

розрахунок 

Поми-

лка від-

носна, 

% 

2010 1,85 8013,47 17,07 1,55 16,25 

2011 2,21 10460,03 20,87 1,90 13,89 

2012 2,24 12808,97 22,44 2,06 8,22 

2013 1,78 13184,94 21,72 2,00 12,13 

2014 2,84 15306,03 18,49 1,73 39,09 

2015 2,00 12590,87 13,4 1,26 36,75 

2016 1,71 11087,74 15,93 1,48 13,47 

2017 2,04 11172,12 21,72 1,98 2,68 

2018 2,16 11316,39 20,75 1,90 12,29 

2019 1,38 12731,06 20 1,85 33,40 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 18,82 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 14,04 
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Додаток В.  
ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Розрахунок чисельності зайнятих  

у видобувній промисловості за допомогою моделі 

Роки 

Чисель-
ність за-
йнятих, 
тис. осіб 
– факт 

Чисельність 
працездат-
ного насе-

лення Укра-
їни, тис. осіб 

Співвід-
ношення 

зарплати з 
рівнем ЄС 

Вартість 
основних 
фондів за 
минулий 
рік, млн. 

дол. США 

Чисель-
ність за-
йнятих, 

тис. осіб - 
розрахунок 

Помилка 
відносна, 

% 

2010 507,6 32130,2 0,16 15621,97 310,13 39,58 
2011 488,2 32137 0,19 17801,26 329,33 34,15 
2012 483,2 31993,3 0,22 23792,95 368,45 27,97 
2013 474,7 31846,8 0,23 26909,87 384,61 24,60 
2014 316,4 31606,4 0,15 35992,24 405,25 14,00 
2015 302,3 29634,7 0,11 28340,84 346,99 3,75 
2016 288,1 29327,7 0,11 17526,10 294,49 2,02 
2017 265,2 29011,9 0,14 16377,38 292,63 7,01 
2018 234,2 28719 0,16 15747,28 292,26 21,89 
2019 230,3 28468 0,22 14532,57 292,93 26,19 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 22,16 
Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 22,34 

 
Розрахунок інвестицій у основні фонди  

у видобувній промисловості за допомогою моделі 

Роки 

Інвестиції в 
ОФ, млн. 

дол. США у 
поточних 

цінах - факт 

Додана ва-
ртість за 
минулий 
рік, млн. 

дол. США 

Зростання 
світової 

економіки 
за минулий 

рік 

Схильність 
до інвесту-

вання зі 
зміщенням 

Інвестиції 
в ОФ, млн. 
дол. США 
- розраху-

нок 

Поми-
лка 

відно-
сна, % 

2010 1216,90 4975,14 98,32 17,07 1318,65 8,36 
2011 2020,57 8049,31 104,30 20,87 2001,08 0,96 
2012 3649,68 9982,19 103,13 22,44 2401,84 34,19 
2013 2696,31 9608,61 102,51 21,72 2315,08 14,14 
2014 1452,12 9561,34 102,65 18,49 2224,97 53,22 
2015 796,00 6181,94 102,83 13,40 1478,08 85,69 
2016 884,26 4398,97 102,81 15,93 1180,80 33,54 
2017 1233,92 5258,50 102,48 21,72 1452,54 17,72 
2018 1854,13 6596,25 103,11 20,75 1713,29 7,60 
2019 2541,21 7561,20 102,97 20,00 1888,48 25,69 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 28,11 
Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 17,77 
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Розрахунок вартості основних фондів у видобувній  

промисловості за допомогою моделі 

Роки 

Вартість ос-

новних фо-

ндів, млн. 

дол. США  

Інвестиції в 

ОФ, млн. дол. 

США за мину-

лий рік 

Вартість осно-

вних фондів, 

млн. дол. 

США за мину-

лий рік 

Вартість осно-

вних фондів, 

млн. дол. у по-

точних цінах -

розрахунок 

Помилка 

відносна, 

% 

2010 17801,26 1017,63 15621,97 17089,52 4,00 

2011 23792,95 1216,90 17801,26 19347,53 18,68 

2012 26909,87 2020,57 23792,95 26336,29 2,13 

2013 35992,24 3649,68 26909,87 33667,39 6,46 

2014 28340,84 2696,31 35992,24 37634,39 32,79 

2015 17526,10 1452,12 28340,84 28044,82 60,02 

2016 16377,38 796,00 17526,10 17854,83 9,02 

2017 15747,28 884,26 16377,38 17254,45 9,57 

2018 14532,57 1233,92 15747,28 17844,39 22,79 

2019 16108,03 1854,13 14532,57 18817,33 16,82 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 18,23 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 11,18 

 

Розрахунок інвестицій в ПЗ і БД  

у видобувній промисловості за допомогою моделі 

Роки 

Інвестиції в 

ПЗ і БД, 

млн. дол. 

США 

Додана вар-

тість за мину-

лий рік, млн. 

дол. США 

Схильність до 

інвестування 

за минулий 

рік 

Інвестиції в 

ПЗ і БД, млн. 

дол. США - 

розрахунок 

Помилка 

відносна, 

% 

2010 3,06 4975,14 17,07 2,36 22,85 

2011 2,52 8049,31 20,87 2,95 16,95 

2012 2,10 9982,19 22,44 3,21 52,99 

2013 4,89 9608,61 21,72 3,10 36,53 

2014 10,57 9561,34 18,49 2,68 74,70 

2015 2,89 6181,94 13,4 1,92 33,55 

2016 2,22 4398,97 15,93 2,19 1,23 

2017 6,19 5258,50 21,72 2,96 52,23 

2018 11,91 6596,25 20,75 2,89 75,76 

2019 14,65 7561,20 20 2,82 80,73 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 44,75 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 42,41 
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Додаток Г. 
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Розрахунок чисельності зайнятих  

у переробній промисловості за допомогою моделі 

Роки 

Чисель-
ність за-
йнятих, 
тис. осіб 
– факт 

Чисельність 
працездат-
ного насе-

лення Укра-
їни, тис. осіб 

Співвід-
ношення 

зарплати з 
рівнем ЄС 

Вартість 
основних 
фондів за 
минулий 
рік, млн. 

дол. США 

Чисель-
ність за-
йнятих, 

тис. осіб - 
розрахунок 

Помилка 
відносна, 

% 

2010 2176,8 32130,2 0,10 75188,58 1892,48 13,06 
2011 2135,8 32137,0 0,12 88992,69 2040,89 4,44 
2012 2140,7 31993,3 0,14 75083,24 2012,51 5,99 
2013 2049,6 31846,8 0,14 78924,50 2050,44 0,04 
2014 1793,4 31606,4 0,10 69714,72 1823,28 1,67 
2015 1642,1 29634,7 0,08 59090,77 1592,00 3,05 
2016 1600,2 29327,7 0,08 76612,19 1729,82 8,10 
2017 1623,5 29011,9 0,10 71582,01 1775,04 9,33 
2018 1652,2 28719,0 0,12 43494,62 1590,44 3,74 
2019 1606,4 28468,0 0,16 44379,55 1694,24 5,47 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 5,49 
Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 6,27 

 
Розрахунок інвестицій у основні фонди  

у переробній промисловості за допомогою моделі 

Роки 

Інвестиції в 
ОФ, млн. 

дол. США у 
поточних 

цінах - факт 

Додана ва-
ртість за 
минулий 
рік, млн. 

дол. США 

Зростання 
світової 

економіки 
за минулий 

рік 

Схильність 
до інвесту-

вання зі 
зміщенням 

Інвестиції 
в ОФ, млн. 
дол. США 
- розраху-

нок 

Поми-
лка 

відно-
сна, % 

2010 3609,84 17353,29 98,32 17,07 4136,11 14,58 
2011 4829,76 18505,55 104,29 20,87 4442,45 8,02 
2012 5367,58 18490,84 103,13 22,44 4455,86 16,99 
2013 5069,47 20775,72 102,50 21,72 4964,96 2,06 
2014 3261,15 19710,52 102,65 18,49 4684,67 43,65 
2015 2132,09 15161,86 102,83 13,40 3596,11 68,67 
2016 2329,96 10943,76 102,80 15,93 2668,06 14,51 
2017 2731,21 11642,24 102,48 21,72 2874,85 5,26 
2018 3531,63 13398,29 103,10 20,75 3274,51 7,28 
2019 3896,69 14520,61 102,97 20,00 3525,86 9,52 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 19,05 
Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 9,78 
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Розрахунок вартості основних фондів  

у переробній промисловості за допомогою моделі 

Роки 

Вартість ос-

новних фо-

ндів, млн. 

дол. США  

Інвестиції в 

ОФ, млн. дол. 

США за мину-

лий рік 

Вартість осно-

вних фондів, 

млн. дол. 

США за мину-

лий рік 

Вартість осно-

вних фондів, 

млн. дол. у по-

точних цінах -

розрахунок 

Помилка 

відносна, 

% 

2010 88992,69 3561,22 75188,58 68992,49 22,47 

2011 75083,24 3609,84 88992,69 79434,90 5,80 

2012 78924,50 4829,76 75083,24 73875,01 6,40 

2013 69714,72 5367,58 78924,50 78831,09 13,08 

2014 59090,77 5069,47 69714,72 70825,23 19,86 

2015 76612,19 3261,15 59090,77 55863,23 27,08 

2016 71582,01 2132,09 76612,19 64461,11 9,95 

2017 43494,62 2329,96 71582,01 61498,96 41,39 

2018 44379,55 2731,21 43494,62 42207,63 4,89 

2019 43124,85 3531,63 44379,55 45994,99 6,66 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 15,76 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 13,83 

 

Розрахунок інвестицій в ПЗ і БД у переробній промисло-

вості за допомогою моделі 

Роки 

Інвестиції в 

ПЗ і БД, 

млн. дол. 

США 

Додана вар-

тість за мину-

лий рік, млн. 

дол. США 

Схильність до 

інвестування 

за минулий 

рік 

Інвестиції в 

ПЗ і БД, млн. 

дол. США - 

розрахунок 

Помилка 

відносна, 

% 

2010 17,74 17353,29 17,07 20,43 15,17 

2011 22,07 18505,55 20,87 23,53 6,61 

2012 32,62 18490,84 22,44 24,50 24,88 

2013 25,61 20775,72 21,72 25,31 1,20 

2014 27,31 19710,52 18,49 22,59 17,28 

2015 14,22 15161,86 13,4 16,80 18,14 

2016 23,12 10943,76 15,93 16,07 30,50 

2017 17,02 11642,24 21,72 19,66 15,54 

2018 19,84 13398,29 20,75 20,37 2,65 

2019 21,60 14520,61 20 20,66 4,32 

Середня відносна помилка з урахуванням 2014-2015 рр. 13,63 

Середня відносна помилка без урахування 2014-2015 рр. 12,61 
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Додаток Д. 

 

Вихідні дані для базового прогнозу розвитку  

промисловості України у 2020-2035 pp. 

Рік 
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еф
л
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о
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В
В
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2020 95,00 98 132,21 28243,10 26,95 30,73 10% 2492,61 20,00 1,05 

2021 105,00 118,80 133 28019,98 29,10 33,18 10% 2554,92 20,00 1,06 

2022 103,00 121,20 134 27798,62 31,25 35,63 10% 2618,80 20,00 1,07 

2023 103,00 123,60 135 27579,02 33,40 38,08 10% 2684,27 20,00 1,08 

2024 103,00 126,00 136 27361,14 35,55 40,54 10% 2751,37 20,00 1,09 

2025 103,00 128,40 137 27144,99 37,70 42,99 10% 2820,16 20,00 1,10 

2026 103,00 130,80 138 26930,54 39,85 45,44 10% 2890,66 20,00 1,11 

2027 103,00 133,20 139 26717,79 42,00 47,89 10% 2962,93 20,00 1,12 

2028 103,00 135,60 140 26506,72 44,15 50,34 10% 3037,00 20,00 1,13 

2029 103,00 138,00 141 26297,32 46,30 52,79 10% 3112,93 20,00 1,14 

2030 103,00 140,40 142 26089,57 48,45 55,25 10% 3190,75 20,00 1,15 

2031 103,00 142,80 143 25883,46 50,60 57,70 10% 3270,52 20,00 1,16 

2032 103,00 145,20 144 25678,98 52,75 60,15 10% 3352,28 20,00 1,17 

2033 103,00 147,60 145 25476,12 54,90 62,60 10% 3436,09 20,00 1,18 

2034 103,00 150,00 146 25274,86 57,05 65,05 10% 3521,99 20,00 1,19 

2035 103,00 152,40 147 25075,19 59,20 67,50 10% 3610,04 20,00 1,20 
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Додаток Е. 

 

Значення індексу світових цін на продовольство ФАО  

у 1961-2021 рр. (у порівнянних цінах 2016 р.)

 
 

Додаток Є. 

 

Значення індексу світових ціни сировинні товари МВФ  

за 1992-2020 гг. (у порівнянних цінах 2016 р.) 
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Наукове видання 

 

 

 

 

Валентин Павлович Вишневський  

Алла Федорівна Дасів  

Олексій Олександрович Охтень  

Світлана Сергіївна Турлакова  
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