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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Глобалізація процесів економіч-
ного реформування потребує вдосконалення 
наявних та розроблення нових механізмів 
функціонування національних економік у 
напрямі синхронізації відповідей на виклики 
та загрози ХХІ ст. Економічне зростання 
України в останні роки підтримується лише 
завдяки постійному використанню ресурсного 
потенціалу, що, своєю чергою, призводить до 
екологічної та ресурсної криз. Загострення 

цієї ситуації вимагає дослідження сучасних 
теорій економічного розвитку та визначення 
умов переходу до стійкого розвитку. Для цього 
переходу необхідно визначити особливості та 
сталість зв’язку екологічних, економічних і 
соціальних чинників розвитку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні засади теорії розвитку 
суспільства досліджували Д. Белл, М. Вебер, 
В. Вернадський, В. Геєць, Е. Дюркгейм, Г. Спен-
сер, А. Тойнбі, Е. Хаген, А. Чухно, Й. Шумпе-
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тер, Ґ. Дейлі, Д. і Д. Медоуз, Й. Рандерсон, 
Р. Харрод, Є. Домар, Р. Солоу, Г.X. Брунтланд, 
М. Фрідман, Я. Тінберген, Е. Фелпс, Д. Сакс, 
В. Ростоу, А. Льюїс та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є аналіз сучас-
них теоретичних положень та розроблення 
рекомендацій щодо поєднання основних поло-
жень сучасних теорій економічного розвитку 
для забезпечення розвитку економіки України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Головні моделі та форми еконо-
мічного розвитку створюються в результаті 
узагальнення мінливих процесів світової гос-
подарської еволюції. Базові принципи еко-
номічного розвитку утворюються на основі 
ґрунтовного аналізу конкретних шляхів гос-
подарського поступу окремих країн, статис-
тичних та емпіричних матеріалів, що харак-
теризують динаміку економічного зростання, 
тощо. Аналіз наукової літератури [1–4] дає 
можливість виокремити такі сучасні теорії: 
зовнішньої залежності (екзогенне зростання), 
неокласична теорія вільних ринків, структур-
них трансформацій, інноваційного розвитку, 
ендогенного зростання, сталого розвитку. 

У теоретичних моделях 50–60-х років 
ХХ ст. переважали концепції та доктрини, за 
якими процес розвитку уявлявся як сукупність 
послідовних стадій економічного зростання. 
У 1970-х роках відбулося істотне переосмис-
лення концептуальних підходів до питань 
економічного розвитку. Продовольча, енерге-
тична, а потім економічна кризи викрили слаб-
кість наявних підходів до адекватної оцінки 
стану економічного зростання. У зв’язку із цим 
значна увага почала приділятися структурним 
змінам, екзогенним чинникам зростання та 
екстернальним чинникам.

У 1980-х роках під значним впливом кризо-
вих явищ у світовому господарстві основний 
акцент зміщується на вагомість вільних ринків, 
необхідність лібералізації економіки, прива-
тизації власності та інституційної перебудови. 
На початку 1990-х років під впливом різкої 
зміни клімату була сформульована модель 
сталого (стійкого) розвитку. Суть цього розви-
тку полягає у забезпеченні такого господар-
ського зростання, яке дає змогу гармонізувати 
відносини «людина – природа (довкілля)» та 
зберегти навколишнє природне середовище 
для нинішнього й майбутніх поколінь. Ця кон-
цепція набуває планетарного значення, хоча 
є досить загальною і лише формулює головні 
принципи, основоположні параметри та інди-
катори економічного розвитку, насамперед, 

певне загальне усвідомлення обов’язковості 
принаймні трьох його принципових вимірів: 
економічного зростання, соціального про-
гресу й захисту навколишнього середовища. 
Отже, сталий розвиток розглядається як гар-
монізація відносин трьох структурних підсис-
тем цивілізованого світу – економіки, соціуму 
та довкілля, що базується на стійкості кожної 
підсистеми. Відтворюваність процесів (рена-
туралізація) в усіх компонентах сталого роз-
витку має на увазі поступове поліпшення 
стану довкілля, економічного та соціального 
середовища для збереження людства. 

У цей самий період, тобто на початку 
1990-х років, на противагу неокласичним 
теоріям економічного розвитку та зростання 
виникає концепція ендогенного зростання, 
або нова теорія зростання. Серед її головних 
постулатів – пріоритет внутрішніх чинників і 
джерел економічного розвитку, що мають віді-
гравати роль головних пускових механізмів та 
важелів господарського зростання. Важливою 
рисою нової теорії є необхідність посилення 
регулювальної ролі держави в господарських 
процесах, насамперед орієнтація внутрішніх 
чинників та механізмів господарського роз-
витку на забезпечення саморозвитку і само-
відтворення національно-державних еконо-
мічних систем. Причому теорія ендогенного 
зростання підкреслює роль заощаджень для 
прискорення розвитку країн, що розвива-
ються, тобто головним інвестором економіки 
країни повинні бути її громадяни. Виходячи з 
постулатів – пріоритет внутрішніх чинників і 
джерел економічного розвитку та посилення 
регулювальної ролі держави в господарських 
процесах, – на нашу думку, доцільним постає 
питання щодо застосування принципів автар-
кії країнами, що розвиваються. Аргументація 
необхідності застосування принципів автаркії 
підтверджується тезою, що запропонована 
Д.Г. Лук’яненко. Вчений стверджує, що нова 
форма автаркії – це мобілізація внутріш-
нього економічного потенціалу та зміцнення 
структуроутворюючих галузей, формування 
цілісної незалежної економіки на основі ство-
рення раціональної національної структури 
виробництва, орієнтованої на національного 
споживача; цілеспрямованої підтримки і сти-
мулювання суб’єктів національної економіки 
як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках 
[5, с. 29–31]. Необхідність відмови від абстрак-
тної доктрини «свободи ринків», урахування 
стратегічних інтересів держави й орієнта-
цію на автаркію та суверенітет запропонував 
Дж.М. Кейнс у концепції «економічна інсуля-
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Таблиця 1
Результати регресійного аналізу

Показники Модель залежності ВВП 
від кількості померлих 

Модель залежності ВВП 
від тривалості життя

Множинний R 0,866559 0,923191
R-квадрат 0,750924 0,852281
Значимість F 7,77E-07 6,67E-09
Коефіцієнти
Y-перетин 8784064 -2,5E+07
P-Значення 2,5E-07 1,03E-08
Змінна X 1 -11151,4 366281,6
P-Значення 2,5E-07 6,67E-09

Джерело: розраховано авторами на основі даних [9]

ція». Формуючи помірну концепцію автаркії 
(теорія економічної інсуляції), вчений наго-
лошує на національну незалежність в питан-
нях економіки [6]. Іноземні держави можуть у 
будь-який момент підняти тарифи або дозво-
лити продаж лише певної кількості товарів і, 
таким чином, відрізати нас від важливих дже-
рел доходів. Як стверджує Р. Гослін, «іноземні 
виробники, крім того, можуть раптово вики-
нути на наші ринки величезні маси продукції 
і розтрощити наші національні галузі промис-
ловості» [7, с. 17]. Підсумовуючи викладене, 
вважаємо за необхідне під час формування 
програм розвитку спиратися не тільки на осно-
вні положення теорії сталого розвитку, а й ура-
ховувати засади теорії ендогенного розвитку.

Виходячи з того, що загальноприйнятими 
показниками сталого розвитку є тривалість 
життя людини, стан здоров’я, відхилення стану 
довкілля від норм, ВВП на душу населення і 
що теорія ендогенного зростання виокремлює 
заощадження, а на стан здоров’я людини сут-
тєвий вплив здійснює харчування, нами дослі-
джено існування певних залежностей.

Для визначення характеру залежності між 
здоров’ям населення і динамікою ВВП кра-
їни нами досліджено залежність ВВП від три-
валості життя та кількості померлих, а також 
залежність зміни ВВП від природного при-
росту/скорочення населення. Для цього ми 
застосували кореляційно-регресійний аналіз. 
Обчислення й аналіз кореляційної матриці для 
залежної і незалежних змінних свідчить про:

– наявність прямої залежності між ВВП 
і тривалістю життя (коефіцієнт кореляції – 
0,92);

– обернену залежність між ВВП і кількістю 
померлих (коефіцієнт кореляції – (-)0,86);

– відсутність залежності між зміною ВВП і 
природного приросту/скорочення населення 
(коефіцієнт кореляції – 0,01).

За допомогою пакету Excel розраховано 
параметри рівняння лінійної регресії (табл. 1). 

Розрахунок параметрів привів до таких рів-
нянь лінійної регресії:

Y 8784064 11151 4 x= − ⋅, ,            (1)
де Y – значення ВВП країни;
x – кількість померлих;

Y E t= − + + ⋅2 5 07 366281 6, , ,          (2)
де Y – значення ВВП країни;
t – тривалість життя населення.
Відповідно до отриманих результатів, запро-

поновані моделі можна вважати адекватними. 
Проте, як стверджує А. Сен, рівень смертності 
є віддзеркаленням здатності суспільства до 
трансформації наявних економічних ресурсів 
у найбільш важливий продукт – здоров’я нації. 
На думку вченого, індикатор смертності або 
інтегрований показник середньої очікуваної 
тривалості життя можуть сказати більше про 
рівень та напрями розвитку суспільства, ніж 
складні макроекономічні показники [8].

Аналіз наукових праць Д. Блюма, Д. Канінг і 
Дж. Севілла дає змогу зазначити, що збільшення 
середньої тривалості життя населення на один 
рік здатне призвести до збільшення ВВП на 
4% [10, с. 11]. Стан здоров’я тісно пов’язаний із 
більш високою тривалістю життя, тому у здоро-
віших людей з’являється потужніший стимул до 
вкладання коштів в освіту і навчання, оскільки 
швидкість амортизації придбаних кваліфікацій 
буде нижчою. Ті, хто має міцне здоров’я, вважа-
ють, що проживуть довше, і тому більше схильні 
до накопичення, ніж ті, у кого здоров’я погане. 
Таким чином, якщо тривалість життя населення 
зростає, можна чекати (за інших рівних умов), 
що більше грошей спрямовуватиметься на нако-
пичення й, відповідно, на інвестування, що при-
зведе до зростання вкладень у фізичний капітал. 
Ми вважаємо за доцільне використання показ-
ника середньої тривалості життя населення.
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На нашу думку, розширюючи теоретичні 
аспекти сталого розвитку теорією ендоген-
ного росту, в сучасних умовах інвестиції в кра-
їні повинні бути спрямовані тільки на інтен-
сивний (інноваційний) розвиток. Еволюційний 
характер сучасних технічних інновацій перемі-
щує акцент на соціально-економічні інновації, 
які визначаються як «зелені». Такі структурні 
зміни вимагають значних інвестицій і дер-
жавного фінансування, причому передбача-
ються зміни в пріоритетах державних витрат 
на користь фінансування освіти, науки й охо-
рони здоров'я. Саме тому нами досліджено і 
встановлено існування залежності інновацій-
них (інвестиційних) витрат від частки витрат 
на харчування (рис. 1): залежність обернена 
(що не суперечить кейнсіанській теорії спожи-
вання і заощадження).

Дослідження часових трендів динаміки ВВП 
країни і інвестиційних (інноваційних) витрат 
наведено на рис. 2.

Нами досліджено залежність між трива-
лістю життя і часткою видатків населення на 
продукти харчування та безалкогольні напої. 
Здійснений кореляційно-регресійний аналіз 
указує на наявність зв’язку між тривалістю 
життя і часткою витрат на харчові продукти 
і безалкогольні напої – коефіцієнт кореля-
ції становить (-) 0,58. Кількісний показник не 
суперечить даним аналізу впливу харчування 
на здоров’я людини [11; 12].

Наявність оберненого зв’язку кореспондує 
з реальною дійсністю: у розвинених країнах 
частка витрат на харчування у бюджеті домо-

господарства становить не більше 15%, а три-
валість життя наближається до 80 років. У сві-
товій економіці спостерігається тенденція: чим 
більше частка витрат на харчування у бюджеті 
родини, тим небезпечніше харчування, як 
наслідок – скорочення життя людини.

Відповідно до запропонованої моделі, 
нами розраховано частку витрат на харчові 
продукти і безалкогольні напої за умов трива-
лості життя середньостатистичного українця 
75 років, яка повинна бути на рівні 20,4%. 

Висновки з цього дослідження. Для 
забезпечення економічного розвитку країни 
на засадах сталого розвитку й ендогенного 
розвитку з урахуванням принципів автаркії 
запропоновано комплекс економіко-матема-
тичних залежностей. Цей комплекс ураховує: 

1) залежність ВВП країни від тривалості 
життя:

Y 2,5E 07 366281,6 t,= − + + ⋅

де Y – значення ВВП країни; 
t – тривалість життя (обидві статі);
2) залежність ВВП країни від інвестиційних 

(інноваційних) витрат:

Y 13,97 In1,22= ⋅ ,                      (3)

де Y – значення ВВП країни; 
In – витрати на інноваційну діяльність; 
3) залежність між витратами на іннова-

ційну діяльність і часткою витрат на харчові 
продукти та безалкогольні напої: 

In 1E 07 e ,0,136d= + ⋅ −                   (4)
де In – витрати на інноваційну діяльність; 

 
Рис. 1. Визначення залежності обсягу інноваційних витрат (млн. грн.) 

і частки витрат на харчування та безалкогольні напої
Джерело: розраховано авторами на основі даних [9]
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d – частка витрат на продукти харчування 
та безалкогольні напої; 

4) залежність між тривалістю життя (оби-
дві статі) і часткою витрат на харчові продукти 
та безалкогольні напої:

t 78,36 0,165 d,= − ⋅                   (5)
де t – тривалість життя людини в Україні; 
d – частка витрат на харчові продукти і без-

алкогольні напої.
Запропонована модель дає змогу визна-

чити напрями розвитку країни, врахову-

ючи існування залежностей ВВП країни від 
тривалості життя людини і витрат на інно-
ваційну діяльність, залежності інновацій-
них витрат від структури споживчих витрат 
домогосподарств і залежності тривалості 
життя людини від структури витрат домо-
господарств. Очікуваним результатом дер-
жавної політики повинно стати збільшення 
тривалості життя до 75 років (чоловіків – до 
73 років) та скорочення частки витрат на 
харчування.

Рис. 3. Моделі парної регресії між тривалістю життя і часткою витрат  
на харчові продукти і безалкогольні напої

Джерело: розраховано авторами на основі даних [9]

Рис. 2. Динаміка зміни ВВП країни й обсягу інноваційних витрат, млн. грн.
Джерело: розраховано авторами на основі даних [8]
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The main objective of the article is to analyze 
the current theoretical positions and to develop 
recommendations for combining the main provi-
sions of modern theories of economic develop-
ment for the development of Ukraine’s economy.

It was considered the theory of economic sys-
tems development. The boundaries of economic 
system development are determined through the 
synthesis of known models. 

The condition for the successful development of 
the national economic system as an integrational 
combination of theories of sustainable develop-
ment and the theory of endogenous development 
on the principles of autarky is substantiated.

In order to determine the nature of the rela-
tionship between the health of the population 
and the dynamics of the GDP of the country, the 
authors examined the dependence of GDP on 
the life expectancy and the number of deaths, as 
well as the dependence of the GDP change on 
the natural increase / reduction of the population.

The existence of an inverse dependence of 
innovative (investment) expenses on the share 
of food expenses is investigated and estab-
lished.

It was investigated the relationship between 
life expectancy and the share of household 
expenditure on food and non-alcoholic bever-
ages. The correlation-regression analysis car-
ried out shows the existence of a link between 
life expectancy and the share of food and non-al-
coholic beverages.

The authors propose the model that allows 
to determine the directions of development of 
the country, taking into account the existence of 
dependencies of the country's GDP on the life 
expectancy of a person and the costs of inno-
vation activities, the dependence of innova-
tive costs on the structure of consumer spend-
ing of households and the dependence of the 
life expectancy of a man from the structure of 
household expenditure.


