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Ïèòàííÿ åêîíîì³÷íîãî ðîñòó ïðèâåðòàº äî
ñåáå äåäàë³ á³ëüøó óâàãó åêîíîì³ñò³â ð³çíèõ êðà-
¿í. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî á³ëüø³ñòü ðîçâèíóòèõ
êðà¿í âè÷åðïóþòü ïîòåíö³àë ðîñòó ³ ïåðåõîäÿòü
äî ïîøóêó íîâèõ øëÿõ³â éîãî ñòèìóëþâàííÿ, â
òîé ÷àñ êîëè åêîíîì³êè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, íà-
ìàãàþòüñÿ çíàéòè øëÿõè ÿêíàéøâèäøîãî ïðè-
ºäíàííÿ äî êîëà ðîçâèíóòèõ êðà¿í. Ó ïðåäñòàâ-
ëåí³é ðîáîò³ áóëî çðîáëåíî ñïðîáó ïîÿñíèòè
ðîçâèòîê ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ ç òî÷êè çîðó ìîäå-
ëåé äîâãîòåðì³íîâîãî åêîíîì³÷íîãî ðîñòó.

Ïåðøà ñïðîáà ïîáóäóâàòè ìîäåëü åêîíîì³÷-
íîãî ðîñòó íàëåæèòü Ð. Ñîëîó (ó 50-ò³ ðîêè).
Éîãî ìîäåëü áóëà ïîáóäîâàíà íà íåîêëàñè÷íèõ
ïðèíöèïàõ. Ìàêðîåêîíîì³÷í³ ìîäåë³ öüîãî òèïó
îïåðóþòü àãðåãîâàíèìè ïîêàçíèêàìè. Ñóòòºâîþ
ïåðåâàãîþ òàêèõ ìîäåëåé º ¿õ íåâåëèêà ðîçì³ð-
í³ñòü, äîñòóïí³ñòü äëÿ ãëèáîêîãî åêîíîì³÷íîãî
àíàë³çó, ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ áàãàòîâàð³àíò-
íèõ ðîçðàõóíê³â ïðè â³äíîñíî íåâåëèê³é ê³ëüêî-
ñò³ ïî÷àòêîâèõ äàíèõ. Ïåðåë³÷åí³ ïåðåâàãè íà-
áóâàþòü îñîáëèâî¿ ö³ííîñò³ â óìîâàõ áðàêó äî-
ñòàòíüî¿ ³íôîðìàö³¿.

Â³äíîâëåííÿ ³íòåðåñó äî ìîäåëåé äîâãîñòðî-
êîâîãî åêîíîì³÷íîãî ðîñòó ó 80-³ ðîêè ïðèçâåëî
äî âèíèêíåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ òåîð³é åêîíîì³÷-
íîãî ðîñòó. Îêð³ì òåîð³¿ åêçîãåííîãî ðîñòó áóëî
ðîçðîáëåíî òåîð³þ åíäîãåííîãî ðîñòó, ³íñòèòó-
ö³îíàë³ñòñüêó òåîð³þ, à òàêîæ ïðîâåäåíî âåëèêó
ê³ëüê³ñòü åìï³ðè÷íèõ äîñë³äæåíü ïðè÷èí åêîíî-
ì³÷íîãî ðîñòó.

Ùîá îö³íèòè ïàðàìåòðè ìîäåë³ Ñîëîó äëÿ
åêîíîì³êè Óêðà¿íè, ðîçãëÿíåìî ¿¿ âèðîáíè÷ó
ôóíêö³þ:

Y = F(K, AL),
(1)

äå Y — âèïóñê ïðîäóêö³¿, K — êàï³òàë, L — ïðà-
öÿ, A — ïîêàçíèê ð³âíÿ òåõíîëîã³¿. Ïîêàçíèê AL
ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê åôåêòèâí³ çàòðàòè ïðàö³,
ùî âêëþ÷àþòü ê³ëüê³ñòü ïðàö³ òà ¿¿ ïðîäóêòèâ-
í³ñòü ç îãëÿäó íà äîñòóïíó òåõíîëîã³þ.

ßêùî ïðèïóñòèòè, ùî âèðîáíè÷à ôóíêö³ÿ
ìàº ïîñò³éíó â³ääà÷ó îä ìàñøòàáó âèðîáíèöò-
âà, òî âèðîáíè÷à ôóíêö³ÿ ìîæå áóòè çàïèñàíà
ÿê:

y = f(k),
(2)

äå y = Y/AL, k = K/AL ³ f(k) = F(k, 1). Öÿ âèðîá-
íè÷à ôóíêö³ÿ ïîâ’ÿçóº âèïóñê ïðîäóêö³¿ íà îäè-
íèöþ ïðàö³ ç ê³ëüê³ñòþ êàï³òàëó íà îäèíèöþ
ïðàö³ ïðè åôåêòèâíèõ çàòðàòàõ ïðàö³.

Íåîêëàñè÷íà ìîäåëü îïèñóº ïðîöåñ ðîñòó
åêîíîì³êè çàëåæíî â³ä íàãðîìàäæåííÿ êàï³òàëó,
ê³ëüê³ñòü ÿêîãî íà åôåêòèâíó îäèíèöþ ïðàö³ —
k çì³íþºòüñÿ òàêèì ÷èíîì:

k = sf(k) – (n+g+δδδδδ)k,

(3)

äå k — òåìï çì³íè ê³ëüêîñò³ êàï³òàëó, s — íîðìà
çáåðåæåíü, n — òåìï ðîñòó íàñåëåííÿ, g — òåìï
ïîêðàùåííÿ òåõíîëîã³¿, δ — íîðìà çíîñó êàï³-
òàëó. Çì³íí³ s, n, g òà δ º åêçîãåííèìè.

ßêùî âèðîáíè÷à ôóíêö³ÿ â³äîáðàæóº ñïàäà-
þ÷ó â³ääà÷ó íà äîäàòêîâó îäèíèöþ âêëàäåíîãî
êàï³òàëó (ïðèïóùåííÿ ìîäåë³ Ñîëîó), òî åêîíî-
ì³êà ç ÷àñîì íàáëèæàºòüñÿ äî ñòàëîãî ñòàíó, ùî
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê:

Ó ñòàëîìó ñòàí³ åêîíîì³êè äîõîä íà åôåê-
òèâíó îäèíèöþ ïðàö³ y* = f(k*) çàëèøàºòüñÿ
ïîñò³éíèì. Äîõîä êîæíî¿ ëþäèíè çðîñòàº ç òåì-
ïîì g, à çàãàëüíèé äîõîä çðîñòàº ç òåìïîì (n+g).
Öÿ ïðîñòà ìîäåëü îòðèìàëà øèðîêå âèêîðèñòàí-
íÿ äëÿ ðîçðîáêè ìîäåëåé äîâãîñòðîêîâîãî ðî-
ñòó [3, 277].

Ñïðîáè ðîçøèðåííÿ ìîäåë³ Ñîëîó âåëè äî
ïåðåòâîðåííÿ åêçîãåííèõ ôàêòîð³â â åíäîãåíí³.
Òåîð³ÿ åêçîãåííîãî ðîñòó êðèòèêóºòüñÿ òîìó, ùî
ð³ñò åêîíîì³êè ïîÿñíþºòüñÿ òåõíîëîã³÷íèì ïðî-
ãðåñîì, à òåõíîëîã³÷íèé ïðîãðåñ º åêçîãåííèì
ôàêòîðîì, ÿêèé íå ïîÿñíþºòüñÿ í³÷èì. Ïðèõèëü-
íèêè òåîð³¿ åíäîãåííîãî ðîñòó çàéìàþòü á³ëüø
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радикальну позицію: в інтерпретації капіталу 
вони переходять до поняття " н а к о п и ч е н н я 
знань" як частки капіталу. Ця позиція також 
використовується і для пояснення технологічно
го прогресу. Виробнича функція в теорії ендо
генного росту має вигляд: Y=АК, що може роз
глядатися як крайній випадок моделі Солоу, 
коли частка капіталу прямує до 1. Але критики 
теорії ендогенного росту стверджують, що по
яснити процес накопичення знань, а значить і 
технологічний прогрес, все ще не вдається [3,297]. 

Більшість іноземних дослідників питань еко
номічного росту погоджувались, що такі факто
ри як капітал та праця є серед визначальних. 
Тому спроби дослідження росту економіки Укра
їни природно спрямовані на вивчення впливу 
згаданих вище факторів. Результати досліджень 
є попередніми, але вже на цій стадії відкриваю
ться проблеми та перспективи дальших дослі
джень. 

Основним джерелом інформації є Міністер
ство статистики (див. таблицю 1). Дані за 1980— 
1994 роки у реальних величинах було розрахо
вано за допомогою індексів змін. За норму збе
режень взято норму нагромадження основних 
виробничих фондів (ОВФ), яка є часткою фонду 
нагромадження і коливалась у період з 1990 по 
1995 роки, за оцінками М В Ф , від 8.2 % до 10 %. 
Аналіз системи національних рахунків, проведе
ний українськими науковцями, підтверджує той 
факт, що при нормі заощаджень в 23 % капітальні 
вкладення складають приблизно 13 % ВВП. 

Норма вибуття капіталу розраховувалась з 
даних про вибуття основних виробничих фон
дів, а також частки амортизації основних ви
робничих фондів у виробничих затратах і ста
новила 7—10 %, що цілком можливо є заниже
ною величиною. Саме тому окремо розрахова

но моделі, де вартість основних виробничих фон
дів понижено на частку їхньої зношеності (40 % ) . 
Такі перетворення потрібні для задоволення при
пущення моделі Солоу, що зношений капітал 
вибуває з використання відразу. 

Слід зауважити, що цінність наведених роз
рахунків зменшується через невиконання деяких 
припущень моделі Солоу для економіки Украї
ни. Наявний рівень втручання держави та її ад
міністративний вплив на процеси заощаджень та 
інвестицій не дозволяє підтримувати сталі нор
ми заощаджень та інвестицій протягом тривало
го періоду часу, що важливо для довгостроко
вого росту. 

Розрахунки проведено для різних моделей з 
урахуванням всіх можливих уточнень: це двофа-
кторні (залежність від О В Ф та числа працю
ючих) та однофакторні моделі (залежність від ка-
піталоозброєності працюючих) для двох варіан
тів економіки, як з урахуванням зношеності ка
піталу (ОВФ), так і без урахування цього по
казника. 

Моделі для 1980—1990 років мають коефіці
єнт детермінації 0.8—0.9, на відміну од моделей 
для 1980—1994 років, де цей показник був лише 
0.02 для однофакторних моделей і близько 0.5 
для багатофакторних. Окрім того моделі мають 
низький показник Дарбіна—Ватсона: 0.66 при 
нижній межі 0.927. Внаслідок цього оцінки зна
чимості параметрів та пояснювальної сили мо
делей є дещо завищеними. Для виправлення оці
нок рекомендовано зміну функціональної фор
ми моделей, але в нашому випадку це неможли
во задля збереження теоретичної обґрунтовано
сті моделей. 

Також розраховано моделі для даних по ва
ловому внутрішньому продукту. Це було зроб
лено з урахуванням інтегрованості економіки 

Основні макроекономічні показники 
Таблиця 1 

Роки 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

НД, млрд. крб. 
76.00 
78.00 
82.00 
87.00 
90.00 
92.00 
94.00 
96.00 
97.00 
108.00 
117.00 
101.79 
83.07 
67.86 
50.31 

ВВП, млрд. крб. 
120.17 
123.35 
127.52 
132.92 
137.72 
141.32 
145.39 
148.31 
153.57 
161.16 
167.00 
153.64 
138.61 
126.92 
95.19 

Працюючі, млн. 
26.14 
26.39 
26.56 
26.68 
26.81 
26.98 
27.07 
27.03 
26.51 
26.42 
25.40 
25.00 
25.40 
23.90 
23.00 

ОВФ, млрд. карб. 
193.00 
203.00 
216.00 
228.00 
241.00 
255.00 
267.00 
281.00 
290.00 
304.00 
310.00 
320.23 
331.44 
341.05 
342.41 

Амортизовані ОВФ, млрд. крб. 
120.82 
124.64 
130.03 
133.15 
142.29 
142.29 
146.58 
150.90 
152.54 
155.65 
155.31 
156.66 
157.67 
158.09 
158.13 
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Óêðà¿íè äî åêîíîì³êè ÑÐÑÐ. Çà òàêîãî ï³äõîäó
äî ðîçðàõóíêó ÂÂÏ ç îäíîôàêòîðíî¿ ìîäåë³ ìà-
ºìî äîëþ êàï³òàëó â çàãàëüíîìó äîõîä³ äâ³ òðå-
òèíè. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïîä³áí³ ðåçóëüòàòè
îòðèìóâàëèñü ïðè îáðàõóâàíí³ ïîä³áíèõ ìîäå-
ëåé äëÿ åêîíîì³êè ÑÐÑÐ Ãðàíáåðãîì [1, 306],
õî÷à äîëÿ êàï³òàëó â äîõîä³ â ö³ëîìó ïî ÑÐÑÐ
áóëà äåùî íèæ÷îþ. Â ö³ëîìó ìîäåë³ äëÿ åêîíî-
ì³êè Óêðà¿íè õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêîþ åëàñ-
òè÷í³ñòþ íàö³îíàëüíîãî äîõîäó ïî êàï³òàëó
(0.7—1.3), à òàêîæ ìàéæå ïîâíîþ íåéòðàëüí³ñ-
òþ ïî ïðàö³ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ïðèðîñòó íàñåëåí-
íÿ â Óêðà¿í³.

²íøîþ îñîáëèâ³ñòþ º òå, ùî äëÿ ìîäåë³, äå
âðàõîâàíî çíîñ îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ ôîíä³â,
õàðàêòåðíà åêîíîì³ÿ íà ìàñøòàáàõ âèðîáíèöòâà
ïðè íèçüêîìó êîåô³ö³ºíò³ òåõíîëîã³÷íîãî ïðî-
ãðåñó. Öå â³äáèâàº ñèòóàö³þ, êîëè ³íâåñòóþòüñÿ
ìîðàëüíî çàñòàð³ë³ âèðîáíè÷³ ôîíäè, ùî, â ñâîþ
÷åðãó, º íàñë³äêîì ïðàêòèêè åêñòåíñèâíîãî ðîç-
âèòêó åêîíîì³êè. Êð³ì òîãî, ðîçðàõóíêè âèÿâè-
ëè, ùî ôîðìà âèðîáíè÷î¿ ôóíêö³¿ íå º ïðàâèëü-
íîþ, òîáòî íå âèêîíóºòüñÿ óìîâà ñïàäàþ÷î¿ ïðî-
äóêòèâíîñò³ êàï³òàëó. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî äëÿ
åêîíîì³êè Óêðà¿íè õàðàêòåðíà åêîíîì³ÿ íà ìàñ-
øòàáàõ âèðîáíèöòâà.

Íà îñíîâ³ íàâåäåíèõ âèùå ðîçðàõóíê³â ìîæ-
íà çàïðîïîíóâàòè ôóíêö³þ çàëåæíîñò³ ÂÂÏ â³ä
êàï³òàëîîçáðîºíîñò³ ó âèãëÿä³ y = 1.19k0.67 (äèâ.
òàáëèöþ 2).

Ðîçðàõîâàíèé òàêèì ÷èíîì ñòàëèé ñòàí äëÿ
åêîíîì³êè Óêðà¿íè ñòàíîâèâ 15.4 òèñ. êðá. íà
ïðàö³âíèêà íàïðèê³íö³ 80-õ ðîê³â. Åêîíîì³êà
Óêðà¿íè çíàõîäèëàñÿ áëèçüêî äî ñòàëîãî ñòàíó,
ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñõîäæåííÿì ãðàô³ê³â íàêî-
ïè÷åííÿ òà âèáóòòÿ êàï³òàëó.

Ö³êàâèì ôåíîìåíîì âèäàºòüñÿ ïàä³ííÿ ÂÂÏ
ï³ñëÿ 1990 ðîêó çà óìîâè íàêîïè÷åííÿ êàï³òàëó.
Öå ìîæå áóòè ïîÿñíåíî çá³ëüøåííÿì íîðìè çíî-
ñó ³ âèáóòòÿ êàï³òàëó (â ðåàëüí³é ñèòóàö³¿ ïðîñ-

òèì éîãî “ïðîñòîþâàííÿì”), à òàêîæ çìåíøåí-
íÿì íîðìè çàîùàäæåíü. Òàê³ çì³íè âåäóòü äî
çì³íè íàõèë³â êðèâèõ ³ çì³ùåííÿ ð³âíÿ ñòàëîãî
ñòàíó, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ïàä³íí³ ÂÂÏ òà ðîçì³-
ð³â íàêîïè÷åííÿ êàï³òàëó, ÿê ÷àñòêè ÂÂÏ (äèâ.
ãðàô³ê). Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïðèñòîñóâàííÿ ³í-
âåñòèö³éíèõ ïðîöåñ³â äî íîâî¿ ñèòóàö³¿ áóäå â³ä-
áóâàòèñÿ ç ïåâíèì â³äñòàâàííÿì, òîìó ïîì³òíèì
º ï³äòðèìàííÿ òåìï³â íàêîïè÷åííÿ êàï³òàëó.
Ïîÿñíåííÿì ïðè÷èí ôåíîìåíà ìîæå áóòè íåîä-
íîð³äí³ñòü êàï³òàëó. Íàêîïè÷åííÿ íîâîãî êàï³-
òàëó ³ “ïðîñòîþâàííÿ” âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñòàðî-
ãî êàï³òàëó ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâíîãî ñóêóï-
íîãî åôåêòó äëÿ âèïóñêó íàö³îíàëüíîãî ïðîäóê-
òó çà âèñîêèõ òåìï³â ³íâåñòèö³é. Öÿ òåíäåíö³ÿ íå
º óí³êàëüíîþ äëÿ Óêðà¿íè. Íàïðèêëàä, Æåðàð
Äþøåí ó ñâî¿é ïóáë³êàö³¿ [5, 72] ðîçïîä³ëÿº êàï³-
òàë ó ïåðåõ³äíèõ åêîíîì³êàõ íà íîâèé, ñòàðèé
òà íåçàä³ÿíèé. ²íøèì ïîÿñíåííÿì ìîæå áóòè çà-
âåðøåííÿ ïëàíîâèõ ³íâåñòèö³é äåðæàâîþ, òîáòî
éäåòüñÿ ïðî ÷àñîâèé ëàã â ³íâåñòóâàíí³, á³ëüøèé
çà 4 ðîêè.

Ôîðìà êðèâî¿ âèðîáíè÷î¿ ôóíêö³¿ (äèâ. ãðà-
ô³ê) ñâ³ä÷èòü, ùî äëÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè õàðàê-
òåðíà åêîíîì³ÿ íà ìàñøòàáàõ âèðîáíèöòâà. Ïî-
ä³áíà ôîðìà êðèâî¿ çóñòð³÷àºòüñÿ â òåîð³¿ åíäî-
ãåííîãî ðîñòó, àëå òàì êàï³òàë ðîçãëÿäàºòüñÿ
øèðøå, í³æ ó íàø³é ìîäåë³. Â Óêðà¿í³ ð³ñò â³äáó-
âàºòüñÿ íå çà ðàõóíîê íàêîïè÷åííÿ çíàíü, ÿê
ïðèïóñêàºòüñÿ â åíäîãåíí³é ìîäåë³ ðîñòó åêîíî-
ì³êè, à çà ðàõóíîê âèïåðåäæàþ÷îãî íàêîïè÷åí-
íÿ êàï³òàëó, ïðè ÷îìó, ìîðàëüíî çàñòàð³ëîãî, ùî
º ðåçóëüòàòîì åêñòåíñèâíîãî ðîñòó åêîíîì³êè.

²íøîþ ö³êàâîþ îñîáëèâ³ñòþ ìîäåë³, ùî ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ â êîíòåêñò³ àíàë³çó äîñâ³äó ðåôîðìó-
âàííÿ ñîö³àë³ñòè÷íèõ åêîíîì³ê º íåïðîïîðö³é-
íî âåëèê³ îáñÿãè ³íâåñòèö³é ó íèçüêîë³êâ³äí³ îñ-
íîâí³ ôîíäè òà ñïîðóäè. Òàê³ ³íâåñòèö³¿ íå ñïðè-
ÿþòü ðîçâèòêîâ³ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, äî òîãî
æ ïîò³ì ¿õ äóæå âàæêî òðàíñôîðìóâàòè. Öå ï³ä-

Dependent Variable is LN(GDP/L)
Sample: 1980 1990
Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LN(K/L) 0.666778 0.040036 16.65454 0.0000
C 0.173013 0.090086  1.920535 0.0870

R-squared 0.968573 Mean dependent var   1.669642
Adjusted R-squared 0.965081 S. D. dependent var   0.112341
S. E. of regression 0.020993 Akaike info criterion   7.564175
Sum squared resid 0.003966 Schwarz criterion –7.491830
Log likelihood 27.99464 F-statistic     277.3736
Durbin-Watson stat 0.667410 Prob(F-statistic)   0.000000

Îö³íêà çàëåæíîñò³ ÂÂÏ íà ïðàö³âíèêà â³ä êàï³òàëîîçáðîºíîñò³ ïðàö³âíèêà
Òàáëèöÿ 2
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òâåðäæåíî äîñë³äæåííÿìè åêîíîì³êè Ðàäÿíñüêî-
ãî Ñîþçó Â. Åñòåðë³ ³ Ñ. Ô³øåðîì [4, 362]. Ö³ àâ-
òîðè âèÿâèëè, ùî äëÿ ðàäÿíñüêî¿ åêîíîì³êè áóëà
õàðàêòåðíà íèçüêà åëàñòè÷í³ñòü çàì³íè êàï³òà-
ëó íà ïðàöþ, à íå îäèíè÷íà, ÿê öå ïðèïóñêàºòü-
ñÿ â ìîäåë³ Ñîëîó. Öå ðåçóëüòàò ìàëîãî ð³çíî-
ìàí³òòÿ ³íâåñòèö³éíèõ òîâàð³â, ùî º íàñë³äêîì
àäì³í³ñòðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êîþ.
Òîìó çàì³íà òåõíîëîã³é íà íîâ³ äëÿ ñîö³àë³ñòè÷-
íèõ êðà¿í ñóïðîâîäæóºòüñÿ çíà÷íèìè âòðàòàìè,
ùî ï³äøòîâõóº åêîíîì³êó äî åêñòåíñèâíîãî ðîç-
âèòêó. À íàðîùóâàííÿ ô³çè÷íîãî êàï³òàëó áåç
ðîñòó ³íøèõ ôàêòîð³â âåäå äî ñïàäàþ÷î¿ ãðàíè÷-
íî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ô³çè÷íîãî êàï³òàëó. Îòæå, â
äîâãîñòðîêîâîìó ïåð³îä³ åêîíîì³êà íåìèíó÷å

îïèíÿºòüñÿ ó âàæêîìó ñòàí³, ùî é òðàïèëîñÿ ç
åêîíîì³êîþ ÑÐÑÐ.

Íàäàë³ àâòîðè ïëàíóþòü ðîçðîáêó âàð³àíò³â
ìîäåë³ äîâãîñòðîêîâîãî ðîñòó äëÿ åêîíîì³êè
Óêðà¿íè ç âèêîðèñòàííÿì ³íøèõ âèðîáíè÷èõ
ôóíêö³é ³ òåîð³é, ùî âèìàãàº óòî÷íåííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ïðîöåñè çàîùàäæåííÿ, çíîñó òà ³íâåñ-
òóâàííÿ. Àëå âæå ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè àíàë³çó
ìîäåë³ äîçâîëÿþòü âèçíà÷àòè ñòðàòåã³÷í³ íàïðÿ-
ìè åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³ — ï³äâèùåí-
íÿ ð³âíÿ äèâåðñèô³êàö³¿ êàï³òàëó ïðè âðàõóâàí-
í³ ðîçïîä³ëó êàï³òàëó íà íîâèé, íåçàä³ÿíèé, òà
ñòàðèé. Òàê³ ïð³îðèòåòè ìàþòü çá³ëüøèòè åëàñ-
òè÷í³ñòü âçàºìîçàì³íè ðåñóðñ³â ³ ïðèñêîðèòè åêî-
íîì³÷íèé ð³ñò â Óêðà¿í³.
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L. I. Krasnikova, P. O. Sugolov
Growth theories overview. Solow growth model in Ukraine
In this paper a short overview of theories of long-term economic growth is presented.

The estimation of Solow growth model is produced with EViews econometric program
package. The calculations are based on national income and gross domestic product data for
Ukraine.
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