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АБСТРАКТНО-ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЗА ТИПАМИ

Тенденції і джерела економічного зростання, прогнозування динаміки 
та структури економіки країни, екстраполяція наслідків обраної соціально-
економічної політики, прогнозування впливу чинників на розвиток 
національної економіки та результатів розвитку з використанням інструментів 
моделювання є предметом численних досліджень. Значне поширення в економічній
науці отримав аналіз економічних процесів на основі моделей економічної 
динаміки з декількома ресурсами – так званих моделей економічного зростання 
(Р. Солоу [3], Ф. Рамсея [4] тощо). Моделі цього типу використовуються 
для дослідження таких систем, як економіка країни в цілому, окрема галузь 
або регіон.

Наявні моделі економічного зростання обґрунтовані класичною, 
неокласичною, кейнсіанською, неокейнсіанською економічними школами 
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(див. детальніше [1; 2]). Проте, вони в принципі не здатні дати відповідь 
на питання про переваги того чи іншого типу зростання.

Це пов’язано із використанням різних науково-методичних основ 
макроекономічного моделювання, різними горизонтами моделювання, 
розходженнями в цілях прогнозування (наприклад, уряд країни більше 
цікавлять макроекономічні показники, які використовуються у бюджетному 
процесі, а міжнародні фінансові організації – показники платоспроможності 
держави), різним набором прогнозних макроекономічних показників; 
з урахуванням особливостей економіки конкретної країни; якістю доступних 
статистичних спостережень.

Єдиної загальноприйнятої класифікаційної системи макроекономічних 
моделей не існує. У межах найбільш загальної класифікації макроекономічних 
моделей за типами розрізняють структурні, неструктурні (економетричні) 
та гібридні моделі. Також можемо розглядати особливості національних 
та багатокраїнних моделей розроблених міжнародними установами, інституціями
для країн ЄС, для країн з перехідною економікою тощо, за допомогою яких 
вирішуються визначені завдання (див. детальніше [2]).

Сьогодні питання забезпечення розвитку національної економіки 
розглядаються також на основі моделей, створених для пояснення можливостей 
економічного зростання та визначення його передумов в рамках вибору 
екзогенного й ендогенного варіанта / типу.

П. Ромер у статті «Ендогенні технологічні зміни» [5] долучає чинник 
технологічних змін до моделі економічного зростання. Він розглядає технологію
як метод, який використовується в процесі виробництва й трансформує 
вкладені у формі виробничих ресурсів фактори виробництва у випуск 
продукції, й виділяє науково-дослідні та конструкторські розробки як джерела 
технологічних змін. 

П. Ромер підкреслює значення ідей як рушіїв прогресу і вважає 
їх конкретним типом товарів, які, на відміну від інших товарів, не 
є конкуруючими. Висновки з моделі П. Ромера досить схожі з ідеями 
неокласиків. Модель П. Ромера охарактеризована як «напівекзогенна», оскільки 
вона передбачає стійке зростання лише в разі ендогенного технологічного 
прогресу й екзогенного зростання населення. Робоча сила бере участь у процесі 
виробництва, перетворюючи капітал у продуктивний ресурс і сприяє розробці 
ідей, які рухають технічний прогрес і, отже, забезпечується економічне 
зростання. Таким чином, інвестиції в людський капітал необхідні для 
підвищення продуктивності праці й капіталу. На думку П. Ромера, освіта 
є основним джерелом знань і вказівником з використання знань у процесі 
виробництва [5].

Проблематика визначення типу зростання є принциповою для подальшого 
соціально-економічного розвитку та вибору тих інструментів, які мають 
використовуватися з метою стимулювання процесів соціально-економічного 
розвитку. 
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Відповідно й розподіл ресурсів має здійснюватися на основі визначених 
пріоритетів економічного зростання ендогенного / екзогенного характеру. 
Наприклад, йдеться про розвиток через стимулювання фінансово-виробничих 
та інноваційно-інвестиційних процесів, про розвиток через стимулювання 
науково-технологічних та соціально-економічних процесів, переважно в соціальній
сфері, які стимулюють споживання; або їх поєднання.

У реальному житті має місце безперервна взаємодія відповідних ознак 
екзогенного й ендогенного типів економічного зростання. Вони одночасно, але 
найчастіше не рівнозначно за своєю дією беруть участь у формуванні 
щорічного приросту реального ВВП.

У зв’язку з цим структура приросту валового внутрішнього продукту 
(ΔВВП) буде мати такий вигляд:

ΔВВП = Δенд + Δекз, (1)

де Δенд – частина приросту, сформована ендогенними чинниками 
економічного зростання;

Δекз – частина приросту, забезпечена екзогенними чинниками.
Для відповіді на питання щодо відмінностей та специфіки ендогенного 

й екзогенного типів економічного зростання доцільно виділити хоча 
б найважливіші особливості зазначених різновидів у формі теоретичних 
моделей кожного із них.

1. Ендогенний тип економічного зростання характеризується відсутністю 
взаємодії ендогенних і екзогенних чинників через відсутність останніх. 
За відсутності міжгрупового взаємовпливу має місце лише внутрішньогруповий 
взаємовплив ендогенних чинників економічного зростання. Весь обсяг 
приросту реального ВВП формується виключно ендогенними складовими, 
тобто тими чинниками економічного зростання, які виникають у рамках 
економіки окремої країни: ΔВВП = Δенд. Частка впливу екзогенних чинників 
економічного зростання в сукупному прирості реального ВВП дорівнює 0: 
Δекз = 0. Даний тип характерний, вочевидь, для повністю закритої економіки. 
Але можлива рідкісна ситуація, коли екзогенні чинники знаходяться в ситуації 
взаємної нейтралізації. Вона не виключена й для відкритої економіки, тоді зміст 
типу будуть визначати лише ендогенні чинники економічного зростання.

2. Екзогенний тип економічного зростання визначається дією лише 
сукупності екзогенних чинників економічного зростання. Вплив ендогенних 
чинників відсутній або ж ендогенні чинники знаходяться в стані повної 
нейтралізації. Відсутня міжгрупова взаємодія ендогенних й екзогенних 
чинників. Залишається внутрішньогрупова взаємодія екзогенних чинників. 
Приріст реального внутрішнього продукту формують зовнішні екзогенні 
чинники економічного зростання: ΔВВП = Δекз. Частка впливу ендогенних 
чинників у сумарному прирості дорівнює 0: Δенд = 0. Важко уявити таку 
ситуацію, хоча її виникнення теоретично можливе. Даний тип економічного 
розвитку характерний для національних економік, які характеризуються дуже 
високим ступенем інтегрованості в планетарну економіку, жорсткою / повною 
залежністю від глобальних економічних процесів.
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3. Переважно ендогенне економічне зростання характеризується взаємодією 
екзогенних й ендогенних груп чинників. Обидві групи чинників беруть участь 
у формуванні приросту валового внутрішнього продукту. Проте ендогенні 
чинники мають переважаючий вплив на процес утворення приросту. 
Співвідношення ступеня впливу чинників представимо у вигляді нерівності: 
Δенд > Δекз. Питома вага першої групи чинників у прирості реального ВВП 
перевищує частку чинників, що представляють екзогенний тип економічного 
зростання.

Навіть без спеціального дослідження можна стверджувати, що саме цей вид 
економічного зростання має найбільше поширення у світовій практиці.

4. Переважно екзогенне економічне зростання: впливають як ендогенні, так 
й екзогенні чинники економічного зростання. Але при взаємодії чинників вплив 
екзогенних перевищує сумарний результат (дію) ендогенних. Екзогенні 
чинники забезпечують формування основної частини приросту валового 
внутрішнього продукту. Їх частка в сукупному прирості ВВП перевищує частку 
впливу ендогенних: Δекз > Δенд. Такий тип економічного зростання може 
виникати в країнах з високим ступенем інтегрованості у світову економіку, 
з високою часткою зовнішньої торгівлі в структурі ВВП.

Ці найпростіші абстрактно-теоретичні моделі економічного зростання 
зазначених типів (їх проміжні різновиди) дають можливість констатувати, 
що економічне зростання / спад / стагнація в країні залежить від значущості 
поведінкових й інституціональних параметрів моделі, впливу на економіку 
численних зовнішніх чинників та ступеня їх керованості / контрольованості, 
внутрішнього середовища, зокрема параметрів державної політики, що реалізується
через різні інструменти впливу на економіку.
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