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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР
УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Анотація
Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми управління стійкістю економіки
України з урахуванням інвестиційно-інноваційних процесів підприємств. На основі
статистичних даних розкрито основні напрями і ключові тенденції інноваційно-інвестиційного
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впливу на зміни розвитку економіки України та Сумської області зокрема. Запропоноване
застосування мультиплікативної виробничої функції Кобба-Дугласа як основного інструмента
для моделювання економічного зростання в сучасній економіці України на основі
інвестиційно-інноваційних процесів підприємств. Як основні виробничі фактори, розглянуто
інвестиції в основний капітал, витрати на інновації, заробітна плата найманих працівників
суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності.

Ключові слова: функція, динамічна модель, інвестиції, інновації.
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ
УКРАИНЫ
Аннотация
Статья посвящена решению актуальной проблемы управления устойчивостью экономики
Украины с учетом инвестиционно-инновационных процессов предприятий. На основе
статистических данных раскрыты основные направления и ключевые тенденции
инновационно-инвестиционного влияния на изменения развития экономики Украины и
Сумской
области
в
частности.
Предложенное
применения
мультипликативной
производственной функции Кобба-Дугласа как основного инструмента для моделирования
экономического роста в современной экономике Украины на основе инвестиционноинновационных процессов предприятий. В качестве основных факторов производства
рассмотрены инвестиции в основной капитал, затраты на инновации, заработная плата
наемных работников субъектов хозяйствования по видам экономической деятельности.

Ключевые слова: функция, динамическая модель, инвестиции, инновации.

Актуальність проблеми. У сучасних умовах інвестиційно-інноваційні
процеси стають визначальними факторами подолання негативних тенденцій
в динаміці розвитку та структурної диспропорції економіки України,
технологічного
відставання
від
розвинених
країн
світу,
відтоку
кваліфікованої робочої сили. Розуміння сучасної економіки як відкритої
динамічної системи вимагає узгодженості та цілісності управління стійкістю
в системі «національна економіка – галузь – регіон – місто – підприємство».
Тому лише за умови взаємоузгодження інвестиційно-інноваційних процесів
на всіх ієрархічних рівнях можна забезпечити в середньостроковій і
довгостроковій перспективі ефективність функціонування усієї економічної
системи України в цілому, так і на окремих її рівнях.
Аналіз останніх наукових досліджень. Теоретичні та практичні
аспекти інвестиційно-інноваційних процесів в економічних системах та
поліпшення розвитку економіки України досліджуються в роботах
вітчизняних економістів: Амоші О. І. [1], Бажала Ю. М. [2], Бойко О. М.
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2015
43,37
33,04
-5,54
6,0
-2,24
37,16

6,21

2014
35,6
6,1
-3,39
39,56

6,35

21,05

45,91

2013
58,15
44,42
6,78
6,06
1,44
51,58

6,57

2012
54,46
42,97
10,33
6,48
-6,03
47,98

6,04

2011
49,36
39,41
10,41
0,39
42,47

6,89

10,41
37,83

6,51

2010
44,7
35,22
11,70
6,87

0,40
33,8

6,529

2009
40,02
31,35
12,05

0,04
29,53

у т.ч. у країни ЄС

5,9

2697,
3

Сальдо

23,29

6,22

2008
35,72
28,17
21,14

5,92

1,51

6,19

2007
29,48

0,06

Індекс приросту, порівняно з попереднім
роком, %

20,96

Прямі інвестиції з України, млрд. дол.
США

5,94

Індекс приросту, порівняно з попереднім
роком, %

22,94

у т.ч. з країн ЄС

39,19

Україну,

6,19

в

15,92

інвестиції

29,38

Прямі іноземні
млрд. дол. США

0,22

Показник

21,18

2006

[3], Гейця В. М. [4], Данилишина Б. М. [5], Ілляшенко С. М. [6],
Писаренко Т. В. [7],та ін. Проте, незважаючи на різноплановість та
глибину проведених досліджень, окремі питання щодо виокремлення
факторів впливу управління стійкістю економіки потребують детального
наукового дослідження і практичного вирішення.
Метою роботи є дослідження динаміки інвестиційно-інноваційних
процесів в Україні, побудова модифікованої економетричної моделі оцінки
стійкості економічної системи України на основі впливу інвестиційноінноваційних процесів підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження. Загальний обсяг
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в
економіку України на 01.10.2016 р. становив 45152,2 млн. дол. США, що
на 2,7% більше, ніж на аналогічну дату минулого періоду [8]. Загалом
події останніх років суттєво вплинули на спадну тенденцію приросту
прямих іноземних інвестицій в Україну (табл. 1) та трансформували
зовнішньоекономічну діяльність нашої держави.
Таблиця 1
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україні за 2006-2015 рр.*

*Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [8].
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54,11
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попереднім роком, %

17,24

-12,47
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Прямі інвестиції з Сумської
області, млн. дол. США
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з

–

Індекс приросту, порівняно
попереднім роком, %

15,19

Прямі іноземні інвестиції в
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дол. США

-5,32

Показник

156,7

2006

Згідно з статистичними даними, станом на 31.12.2015 р. 76,3% або
33042,3 млн. дол. США загального обсягу акціонерного капіталу
інвестовано з країн ЄС, а 10329,1 млн. дол. США – з інших країн світу, що
становить 23,7% загального обсягу акціонерного капіталу, загалом
інвестиції надійшли зі 144 країн світу [8]. При цьому динаміка обсягу
інвестицій в економіку України з 2006 по 2015 роки свідчить по наявність
двох мікротрендів у цих межах: з 2006 по 2013 рр. обсяг інвестицій
зростає на 174,6% або 36,97 млрд. дол. США та з 2014 по 2015 рр.
зменшується на 2,54 млрд. дол. США (з 45,91 до 43,37млрд дол. США).
Дані тенденції також простежуються в зміні сальдо інвестиційної діяльності
країни (табл. 1). Основними сферами економічної діяльності, в які
спрямовано інвестиції в Україну, є: промислові підприємства – 30,6 %
загального обсягу прямих інвестицій в Україну, фінансові установи –
27,3%, сільське господарства – 1,4%, що майже в 24 рази менше від
обсягу інвестицій у промисловості. Інвестиції, що надійшли в Україну від
іноземних інвесторів, загалом залучені в кожному регіоні країни. Так,
найбільше інвестицій надійшло до м. Київ, що в загальному підсумку
становить – 52,1% всіх інвестиційних надходжень в Україну. Інвестиційні
процеси в Сумській області повною мірою відображають загальнодержавну
тенденцію (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Сумській області за 20052015 рр.*

* Джерело:складено за данимиГоловного управління статистики у Сумській області [9].
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Станом на 31.12.2015 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в
Сумську область становив 201,6 млн. дол. США, що менше на 61,7 млн.
дол. від попереднього періоду та на 221,1 млн. дол. від аналогічного
періоду 2013 р. [9]. Найбільша частка загального обсягу прямих
інвестицій, як на рівні країни, так і на рівні Сумської області, припадає на
країни-інвестори, такі як: Кіпр, Нідерланди, Великобританія, Франція,
Віргінські Острови, Російська Федерація (рис. 1). Треба зазначити, що
зниження обсягів інвестицій перш за все пов’язано з продовженням
агресивної політики Російської Федерації і військових операцій на сході
України.

а) Україна
б) Сумська область
Рис. 1.Структура прямих іноземних інвестицій (у розрізі країн
світу) в Україні й Сумській області у 2015 р., %*
* Джерело: сформовано автором на підставі [8; 9].

Однією із форм інвестиційної діяльності, яка здійснюється з метою
впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і
соціальну сферу, є інноваційна діяльність [10].
Аналіз звітних та прогнозованих даних (рис. 2) щодо кількості
інноваційно активних підприємств України та тих, що впроваджували
інновації, показує, що інноваційна активність підприємстві у 2014 році
значно підвищилася порівняно з попередніми роками, проте отримані в
результаті прогнозування дані свідчать про уповільнення у майбутньому
відповідних тенденцій зростання. Одним із факторів такого уповільнення є
зменшення фінансування інноваційної діяльності з 14333,9 млн. грн. у
2011 році до 9562,6 млн. грн. та 7695,9 млн. грн. у 2013 та 2014 роках
відповідно. Основним джерелом фінансування технологічних інновацій у
2014 році залишаються, як і в попередні роки, власні кошти підприємства,
що становлять 85% загального фінансування (6540,3 млн. грн.).
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Рис. 2. Динаміка фактичних та прогнозованих показників кількості
інноваційно-активних підприємств, од. 2006-2020* рр.
Джерело: [8]; прогнозні показники, розроблено автором

Такі тенденції характерні і для регіонального рівня. Зокрема, аналіз
звітних даних Сумської області [9] показує, що інноваційна активність
підприємств промисловості Сумської області, починаючи з 2008 року,
значно підвищилася порівняно з попередніми роками, і ця тенденція
зберігалася у 2015 році, що у підсумку вплинуло на рейтингову оцінку
регіону
за
напрямом
«Інвестиційно-інноваційний
розвиток
та
зовнішньоекономічна співпраця», відповідно до якої Сумська область
займає дев’яту позицію серед інших регіонів України, при цьому за
показником частки реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі
реалізованої промислової продукції Сумська область посідає перше місце
[11]. Так, зокрема за 2003-2015 роки підприємствами Сумської області
освоєно 2978 найменувань нових видів продукції, з них близько 35% або
1044 найменувань нових видів техніки. Упроваджено 1130 нових
технологічних процесів, з них 38%, або 431 – маловідходні та
ресурсозберігаючі [9]. Як на рівні держави в цілому, так і на
регіональному рівні власні кошти підприємства залишаються головним
джерелом фінансування технологічних інновацій. В 2015 році загальний
обсяг фінансування інноваційної діяльності склав 162349,5 тис. грн., з них
97,6% – власні кошти підприємств (162310,6), що на 42535,2 тис. грн.
менше від попереднього періоду. Потрібно зауважити, що зацікавленість
інвесторів в інноваційній діяльності підприємств області є вкрай низькою,
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адже за період 2007-2015 рр. простежується тенденція зниження
вкладання коштів іноземних інвесторів з 1130,0 тис. грн. у 2007 р. до 27,2
тис. грн. у 2015 р., а от коштів з державного бюджету у 2015 р. взагалі не
було, що свідчить про те, що ані іноземні інвестори, ані державні
посадовці не мають чіткого та послідовного стратегічного бачення
інноваційного розвитку області.
Однією з економічних моделей, що опосередковано описують
ефективність функціонування усієї економічної системи України, є
динамічні функції типу Кобба–Дугласа [12-15]. Динамічна функція Кобба–
Дугласа має вигляд:
,
де

– обсяг продукції (послуг);

,

(1)

– виробничі фактори;

– функція, яка відображає вплив науково-технічного прогресу;
–коефіцієнти еластичності;

,

– час.

Знаходження коефіцієнтів
,
,
, функції Кобба–Дугласа дозволяє
проводити аналіз та розробити рекомендації з управління стійкістю економіки.
З метою опису впливу інвестиційно-інноваційних процесів підприємств
на ефективність функціонування усієї економічної системи України
побудуємо модифіковану виробничу функцію Кобба-Дугласа, що
встановлює залежність ВВП від трьох факторів: інвестиції в основний
капітал, витрати на інновації, заробітна плата найманих працівників
суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності. При цьому, з
метою співставлення даних динамічних рядів факторів виробництва,
зробимо їх приведення до цін 2001 року, оскільки даний рік
характеризувався відносно стабільною економічною динамікою (табл. 3).
Тоді модифікована динамічна модель Кобба-Дугласа набуває вигляду:
,

(2)

де
– коефіцієнт масштабу, що виражає залежність ВВП
від усіх
інших факторів виробництва, які не є інвестиціями в основний капітал
, заробітною платою найманих працівників суб’єктів господарювання
, витратами на інновації

;

,

,

– коефіцієнти еластичності,

які характеризують приріст ВВП
від інвестицій в основний капітал,
заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, витрат
на інновації на 1%.
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Таблиця 3
Динаміка макроекономічних показників в Україні за 2001-2015 рр.,
приведених до 2001 року*
Рік

ВВП
(млрд.
грн)

Інвестиції в
основний
капітал
(млрд. грн)

Заробітна плата найманих
працівників суб’єктів
господарювання (млрд. грн)

Витрати на
інновації
(млрд. грн)

2001

204,19

32,57

86,44

1,97

2002

214,85

35,37

98,113

2,87

2003

235,53

44,94

107,647

2,7

2004

264,16

57,95

120,202

3,47

2005

271,40

57,23

132,818

3,54

2006

291,41

67,08

127,463

3,3

2007

314,76

82,27

121,441

4,74

2008

321,76

79,11

124,026

4,07

2009

274,32

45,59

111,97

2,39

2010

285,97

45,2

132,35

2,13

2011

301,19

55,09

131,74

3,32

2012

302,31

54,9

130,60

2,46

2013

298,69

51

129,07

1,97

2014

280,77

36,57

128,78

1,38

2015

251,94

31,97

131,47

1,68

* Джерело: сформовано автором на підставі[8].

З метою пошуку невідомих коефіцієнтів рівняння (2)

,

,

,

підведемо до логарифму обидві частини рівняння 2:
(3)
Для розв’язку задачі використовуємо метод найменших квадратів для
вихідних даних табл. 3 за допомогою програми MS Excel із використанням
команди «Анализданных». Отримуємо значення невідомих коефіцієнтів
рівняння (2):
0,464172,
0,424643,
Таким чином рівняння (2) набуває вигляду:

-0,20731.

(4)
Коефіцієнти кореляції та детермінації для (4) складають 0,9619 та
0,9712 відповідно, що вказує на високу узгодженість рівняння регресії з
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емпіричними даними (рис.3). На підставі багатофакторної регресійної
моделі (4) можна зробити висновок, що найвпливовішими факторами
інвестиційно-інноваційних
процесів
підприємств
на
ефективність
функціонування усієї економічної системи є інвестиції в основний капітал
та заробітна плата найманих працівників суб’єктів господарювання.
Водночас витрати на інновації як фактор виробництва не є джерелом
збільшення ВВП поточного року, а навпаки, швидше відволікає фінансові
ресурси від вирішення поточних виробничих завдань.
Використання запропонованого рівняння надасть можливість вибрати
найкращий варіант управління стійкістю економіки України з урахуванням
інвестиційно-інноваційних процесів підприємств, прогнозу для приросту
ВВП за рахунок активізації науково-технічної та інноваційної діяльності
підприємств,
матеріального
стимулювання
працівників,
обсягу
інноваційних витрат, які необхідні для подолання диспропорцій зростання
в сучасній економіці України.

Рис. 3. Динаміка фактичного і розрахункового ВВП за період 20012015 рр.*
* Джерело: сформовано автором на підставі [8].

Висновки. Негативні тенденції в динаміці розвитку та структурної
диспропорції
економіки
України,
технологічного
відставання
від
розвинених країн світу, відтік кваліфікованої робочої сили потребує
розробки дієвих шляхів управління її стійкості. Тому актуалізується
потреба визначення раціонального варіанта розвитку економіки на основі
виявлення
закономірностей
інвестиційно-інноваційних
процесів
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підприємств України. З метою опису впливу інвестиційно-інноваційних
процесів підприємств на ефективність функціонування усієї економічної
системи України в статті використовується виробнича функція КоббаДугласа, що встановлює залежність ВВП від трьох факторів: інвестиції в
основний капітал, витрати на інновації, заробітна плата найманих
працівників суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності.
Список використаних джерел:
1. Амоша О. І. Національна інноваційна система України в контексті міжнародних порівнянь /
О. І. Амоша, А. І. Ніколаєнко // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1 (39). – С. 115-121.
2. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України: монографія /
В. Л. Осецький, Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал та ін.; за ред. Л. І. Федулової; НАН України; Ін-т екон.
та прогнозув. – К. : Ін-т екон. та прогнозув, 2011. – 656 с.
3. Бойко О. М. Інноваційно-інвестиційні процеси в національній економіці та підприємництві /
О. М. Бойко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2015. – Випуск 16. – С. 83-89.
4. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / за ред. акад. НАН
України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. –
К. : Фенікс, 2007. – Т. 1. – 544 с.; Т. 2. – 564 c.; Т. 3. – 556 c.
5. Регулювання розвитку інноваційного потенціалу в економіці: монографія / Б. М.
Данилишин, М. Х. Корецький, О.І.Дацій.–Ніжин: ТОВ«Видавництво«Аспект-Поліграф»,2007.–220 с.
6. Ілляшенко С. М. Перспективи і загрози четвертої промислової революції та їх урахування
при виборі стратегій інноваційного зростання / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко // Маркетинг і
менеджмент інновацій. – 2016. – № 1. – С. 11-21.
7. Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні: монографія / Т. В.
Писаренко, Т. К. Кваша, Г. В. Карлюк, Л. В. Лях. – К. : Укр ІНТЕІ, 2015. – 116 с.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
9. Головне управління статистики у Сумській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://sumy.ukrstat.gov.ua/index.php
10. Про інвестиційну діяльність : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
11. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2015 рік [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Otsinka-sotsialnoekonomichnogo-rozvitku-regioniv-za-2015-r.-prezentatsiyni-materiali.pdf
12. Фещур Р. В. Дослідження інноваційного розвитку промислових підприємств України / Р. В.
Фещур, В. Ю. Самуляк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – №
714 : Менеджмент та підприємництво в Україні:етапи становлення і проблеми розвитку.–С.425-430
13. Лисенко Н. О. Застосування виробничої функції Тінберґена при аналізі інноваційної
складової економічної безпеки підприємств АПК / Н. О. Лисенко, Н. В. Білошкурська //
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – № 4 (30). – С.
140-144
14. Білинська У. В. Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на
підприємствах харчової промисловості / У. В. Білинська // Економіка та держава. – 2014. – № 2. –
С. 95-99.
15. Горидько Н. П. Построение лаговых регрессионных моделей типа Кобба-Дугласа на
долгосрочных временных горизонтах / П. Н. Горидько, Р. М. Нижегородцев // Проблемы
управления. – 2012. – № 3. – С. 55-63.

102

Випуск III-IV (63-64), 2016

E CO N O MI CS
AND MA NA G E M E NT OF N AT I ON AL E CO N O MY
Oleksii Lyulyov, Candidate of Economics Sciences,
Sumy State University, Sumy
INVESTMENT AND INNOVATIVE PROCESSES OF ENTERPRISES AS A
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Abstract
The article deals with solving of an urgent problem to control Ukrainian economic stability
considering investment and innovative processes at the enterprises. Statistic data help to outline
main directions and key tendencies of innovative and investment impact on changes in Ukrainian
economy development and particularly in Sumy region. The use of multiplicative Cobb-Douglas
production function as the main tool for economic growth modeling in current economy of
Ukraine, based on investment and innovative processes at the enterprises is suggested.
Investments to the main capital, expenses for innovations, hired employees' salary of business
entities by types of economic activity.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація
Актуалізуються концептуальні засади рекреації як соціально-економічного явища та
галузі в сучасних умовах розвитку національної економіки. Проведено аналіз
психофізичного, соціально-географічного, природно-екологічного та економічного чинників
формування
концепції
«рекреаційного
еквілібріуму».
Сформульовано
визначення
зрівноваженого розвитку рекреації як
перманентного процесу повернення до стану
рівноваги конфліктної взаємодії між суб'єктами рекреаційної діяльності за допомогою
державного регулювання. Схематично відображено синтез чинників зрівноваженого розвитку
рекреації, що згруповані за такими критеріями, як гуманістична спрямованість,
внутрішньогалузева комплексність, традиційна сталість розвитку, територіально-галузева
подільність, взаємопов’язаність програм і механізмів, ринкова розвиненість, обґрунтованість
згідно з науковими положеннями національної економіки.

Ключові слова: рекреація, еквілібріум, зрівноважений розвиток, національна
економіка, концептуалізація.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Актуализируются концептуальные основы рекреации как социально-экономического
явления и отрасли в современных условиях развития национальной экономики. Проведен
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