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Сòàòòю ïðèñâÿ÷åíî äîñë³äжåííю ïàðàìåòð³â фóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè Уêðàїíè äëÿ 
âèÿâëåííÿ ³ìïóëüñ³â її ðîзâèòêó. Дîñë³äжåíî âзàєìíèé âïëèâ ïàðàìåòð³â фóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëü-
íîї åêîíîì³êè îäèí íà îäíîгî, ðîзðàхîâàíî êîåф³ö³єíò ÷óòëèâîñò³ íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè ÿê ñêëàäíîї 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè â³ä зì³íè êîжíîгî з ïàðàìåòð³â її фóíêö³îíóâàííÿ òà âèбðàíî ö³ëüîâèé 
ïàðàìåòð ðîзâèòêó íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè. Ç óðàхóâàííÿì âïëèâó íà зì³íó ö³ëüîâîгî ïàðàìåòðó ³íшèх 
ïàðàìåòð³â фóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè âèÿâëåíî ³ìïóëüñè її ðîзâèòêó.
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Постановка проблеми. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ 
фóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè, 
â óìîâàх íåñò³éêîñò³ âíóòð³шíüîгî òà ì³íëèâîñò³ 
зîâí³шíüîгî ñåðåäîâèщà ïîñòàє ïðîбëåìà щîäî 
àêòèâ³зàö³ї ðîзâèòêó íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè, щî 
ñòàє ìîжëèâèì ëèшå зà óìîâè зàñòîñóâàííÿ àäåê-
âàòíèх ìåхàí³зì³â óïðàâë³ííÿ, ÿê³ ñïðÿìîâóюòüñÿ 
íà ï³äñèëåííÿ âïëèâ³â ³ìïóëüñ³â ðîзâèòêó, щî, з 
îäíîгî бîêó, гåíåðóюòüñÿ бåзïîñåðåäíüî íàö³îíàëü-
íîю åêîíîì³êîю, à з ³íшîгî – ñòâîðююòü фóíäà-
ìåíò äëÿ її ïðèñêîðåíîгî ðîзâèòêó. 

Àналіз останніх досліджень і публікацій.  
Сóòí³ñòü ðîзâèòêó åêîíîì³÷íèх ñèñòåì ðîзгëÿíóòî 
â ðîбîòàх бàгàòüîх íàóêîâö³â, ñåðåä ÿêèх: Â. Б³ëî-
öåðêîâåöü, Â. Єâäîêèìåíêî, Д. Çюзü, Ì. Êðю÷-
êîâà, ². Êðю÷êîâà, Б. Êó÷³í, ². Сòðåëåöü, Л. Шèí-
êàðóê, Î. Яêóшåâà òîщî. Сë³ä ïîгîäèòèñÿ з 
Ì. Êðю÷êîâîю, ÿêà зàзíà÷àє, щî íàóêîâ³ ï³äхîäè 
äî зàгàëüíîòåîðåòè÷íîгî îбґðóíòóâàííÿ êàòåгî-
ð³ї «ðîзâèòîê» є äîñèòü ðîзìàїòèìè, òà âèîêðåì-
ëює òðè îñíîâí³ ï³äхîäè äî ðîзóì³ííÿ ðîзâèòêó: 
÷åðåз âèâ÷åííÿ ³ âèä³ëåííÿ âëàñíèх ñèñòåì, ÿê³ 
ðîзâèâàюòüñÿ; ÷åðåз фîðìóâàííÿ òðàêòóâàíü ö³єї 
äåф³í³ö³ї àбî ж ÿê ïîð³âíÿëüíîї хàðàêòåðèñòèêè 
îб’єêòà [1, ñ. 26].

Пðîàíàë³зóâàâшè ðîбîòè íàóêîâö³â ó ðàìêàх 
öèх ï³äхîä³â, âàðòî зàóâàжèòè, щî ðîзâèòîê є ñïå-
öèф³÷íèì ïðîöåñîì, ÿêèé хàðàêòåðèзóєòüñÿ íåзâî-
ðîòí³ñòю, ñïðÿìîâàí³ñòю, зàêîíîì³ðí³ñòю, ñòðèб-
êîïîä³бí³ñòю òà öèêë³÷í³ñòю. Êð³ì òîгî, îäí³єю з 
гîëîâíèх хàðàêòåðèñòèê ðîзâèòêó є âïëèâ íà éîгî 
ïðîò³êàííÿ ð³зíîìàí³òíèх ÷èííèê³â (ïîòðåб, ³íòå-
ðåñ³â, åêîíîì³÷íèх ñóïåðå÷íîñòåé). Âîäíî÷àñ ñë³ä 
зàóâàжèòè, щî â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ åêîíîì³÷íîгî 
ñïðÿìóâàííÿ ÷àñòî зàñòîñîâóюòüñÿ ïîíÿòòÿ «фàê-
òîðè» òà «÷èííèêè» ÿê ñèíîí³ì³÷í³. Пðè öüîìó 
ïîгëÿäè щîäî гîëîâíèх ÷èííèê³â, ÿê³ âïëèâàюòü 
íà ðîзâèòîê ñèñòåìè, є äîñèòü ð³зíèìè.

Òàê, ó ðîбîò³ Â. Єâäîêèìåíêî íàгîëîшåíî, щî 
ó ñâ³ò³ зàðîäжóєòüñÿ íåîåêîíîì³÷íà ìîäåëü – ñèì-
б³îз òåхíîгåííèх ³ ïîзàñèñòåìíèх фàêòîð³â (÷èí-
íèê³â), åòí³÷íèх, íàö³îíàëüíèх, ïñèхîëîг³÷íèх, 
ìîðàëüíî-åòè÷íèх, êóëüòóðíèх òîщî. Цåé ñèì-
б³îз бóäå íàñò³ëüêè гàðìîí³éíèì, íàñê³ëüêè àäåê-
âàòíèìè íîâèì âèìîгàì ³ зàгðîзàì бóäóòü íàш³ 
óïðàâë³íñüê³ ð³шåííÿ, ó ò. ÷. ³ ñòðàòåг³ї ðîзâèòêó 
[2, ñ. 106]. Ç îгëÿäó íà öå, Â. Єâäîêèìåíêî, ðîз-
гëÿäàю÷è êîíöåïòóàëüí³ àñïåêòè ðîзâ’ÿзàííÿ 
ïðîбëåìè зàбåзïå÷åííÿ ðîзâèòêó åêîíîì³÷íîї ñèñ-
òåìè â ñó÷àñíèх óìîâàх, зîñåðåäжóє ñâîю óâàгó 
íà ÷èííèêàх, зäàòíèх âïëèíóòè íà фîðìóâàííÿ 
òà ðåàë³зàö³ю ñòðàòåг³ї її ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîгî 
ðîзâèòêó, âðàхóâàííÿ ÿêèх âèñòóïàє îбîâ’ÿзêîâîю 
âèìîгîю äëÿ óñï³шíîгî âèð³шåííÿ òàêîгî ðîäó 
зàâäàíü. 

Д. Çюзü ðîзгëÿäàє ñóòí³ñòü åêîíîì³÷íîї ñèñ-
òåìè òà ÷èííèêè, ÿê³ âïëèâàюòü íà її ðîзâèòîê 
òà, ñïèðàю÷èñü íà îòðèìàí³ ðåзóëüòàòè âëàñíîгî 
äîñë³äжåííÿ, фóíäàìåíòîì ó ðîзâèòêó åêîíîì³÷-
íîї ñèñòåìè ââàжàє äåðжàâó, щî âèñòóïàє гîëî-
âíèì ðåгóëÿòîðîì òà ñóб’єêòîì åêîíîì³÷íèх â³ä-
íîñèí, зàäàє òåìï òà âèбóäîâóє òàêó ñòðóêòóðó, 
ÿêà äàє зìîгó äîñÿгòè åêîíîì³÷íîгî ðîñòó, â òîìó 
÷èñë³ шëÿхîì ñòâîðåííÿ íàëåжíèх óìîâ äëÿ ñàìî-
ðåàë³зàö³ї, äîбðîбóòó íàñåëåííÿ òîщî [3].

У ðîбîò³ Б. Êó÷³íà òà Î. Яêóшêåâîї äîñë³äжó-
єòüñÿ шèðîêèé êîìïëåêñ ìîäåëåé ïðîгíîзóâàííÿ 
òà ïîðÿä ³з òðàäèö³éíèìè ðîзгëÿíóòî îðèг³íàëüí³ 
ìîäåë³ ïðîгíîзóâàííÿ ñòðèбêîïîä³бíèх ïðîöå-
ñ³â. Àâòîðàìè âèêëàäåíî ìåòîäè îö³íêè ð³âíÿ 
ðîзâèòêó ñèñòåì, зîêðåìà з óðàхóâàííÿì ñïåöè-
ф³÷íîгî âïëèâó óìîâ ïåðåбóäîâè гîñïîäàðñüêîгî 
ìåхàí³зìó. У зàïðîïîíîâàí³é ìåòîäîëîг³ї îïèñó 
ñêëàäíèх ñèñòåì, щî ðîзâèâàюòüñÿ, îäíèì ³з 
âèзíà÷àëüíèх ÷èííèê³â ðîзâèòêó âèзíàєòüñÿ ïðè-
ñêîðåííÿ ÍÒП [4].

Íà êëю÷îâ³é ðîë³ ïîбóäîâè íîâîї åêîíîì³êè íà 
îñíîâ³ ñòðóêòóðíîї її ïåðåбóäîâè з ïåðåîð³єíòàö³єю 
íà âïðîâàäжåííÿ òà àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ³ííî-
âàö³é ÿê ÷èííèêà, щî ñïðèÿє ðîзâèòêó íàö³îíàëü-
íîї åêîíîì³êè, íàгîëîшóюòü Â. Б³ëîöåðêîâåöü [5], 
². Сòðåëåöü [6], Л. Шèíêàðóê [7], ². Êðю÷êîâà [8]. 
Âîäíî÷àñ ó ðîбîò³ Â. Б³ëîöåðêîâåöü [5, ñ. 68] òàêîж 
бàгàòî óâàгè ïðèä³ëåíî ðîë³ äåðжàâè ó зàбåзïå-
÷åíí³ ðîзâèòêó íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè. Яê ñòâåð-
äжóє íàóêîâåöü, ïåðåх³ä äî íîâîї åêîíîì³êè íå â³ä-
бóäåòüñÿ ïðèðîäíèì шëÿхîì. Дëÿ öüîгî ïîòð³бíèé 
ïîòóжíèé зîâí³шí³é ïîшòîâх, зàбåзïå÷èòè ÿêèé â 
óìîâàх Уêðàїíè зäàòíà ëèшå äåðжàâà.

У ö³ëîìó ж ñïðàâåäëèâèì âèäàєòüñÿ òâåð-
äжåííÿ Ì. Êðю÷êîâîї щîäî òîгî, щî â зàгàëüíîìó 
âèгëÿä³ ðîзâèòîê ìîжíà ðîзóì³òè ÿê ðåзóëüòàò 
âзàєìîä³ї åêîíîì³÷íèх, ñîö³àëüíèх, ïîë³òè÷íèх òà 
³íшèх фàêòîð³â (÷èííèê³â), щî äàюòü зìîгó ñфîð-
ìóâàòè îñíîâó ñîö³àëüíîгî ïðîгðåñó [1]. Âîäíî÷àñ 
ñë³ä óòî÷íèòè, щî íå бóäü-ÿê³ ÷èííèêè зàêëà-
äàюòü фóíäàìåíòàëüí³ îñíîâè ðîзâèòêó, à ëèшå 
ò³, щî бåзïîñåðåäíüî âïëèâàюòü íà íüîгî, ìàюòü 
ñèëüíèé òà ïðîгðåñèâíèé âïëèâ. Сàìå òàê³ ÷èí-
íèêè ìîжóòü óâàжàòèñÿ ³ìïóëüñàìè ðîзâèòêó.

Âиділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Íåзâàжàю÷è íà ïèëüíó óâàгó íàó-
êîâö³â äî ïðîбëåì ðîзâèòêó íàö³îíàëüíîї åêîíî-
ì³êè ÿê ñêëàäíîї ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè, 
íåâèð³шåíèì зàëèшàєòüñÿ âàжëèâå зàâäàííÿ, щî 
ìàє ÿê íàóêîâî-òåîðåòè÷íå, òàê ³ ïðèêëàäíå зíà-
÷åííÿ, – âèÿâëåííÿ ³ìïóëüñ³â ðîзâèòêó íàö³îíàëü-
íîї åêîíîì³êè íà ñó÷àñíîìó åòàï³. 

Мета статті ïîëÿгàє ó âèâ÷åíí³ ïàðàìåòð³â 
фóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè ÿê ñèñ-
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òåìè òà âзàєìîзâ’ÿзê³â ì³ж íèìè òà âèÿâëåíí³ íà 
ö³é îñíîâ³ ³ìïóëüñ³â ðîзâèòêó íàö³îíàëüíîї åêî-
íîì³êè â ñó÷àñíèх óìîâàх. Пðè öüîìó äîñÿгíåííÿ 
ö³єї ìåòè ïåðåäбà÷àє ïîñë³äîâíå зä³éñíåííÿ ïðî-
öåäóð â³äбîðó ÷èííèê³â зà êðèòåð³ÿìè ïðÿìîгî 
хàðàêòåðó âïëèâó, âèñîêîї ñèëè âïëèâó òà ïîзè-
òèâíîї éîгî ñïðÿìîâàíîñò³, íà îñíîâ³ ÿêèх фîðìó-
єòüñÿ ñóêóïí³ñòü ³ìïóëüñ³â ðîзâèòêó, щî ñòâîðює 
ï³äґðóíòÿ äëÿ ðîзðîбëåííÿ äðàéâåð³â óïðàâë³ííÿ 
ðîзâèòêîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè. 

Âиклад основного матеріалу дослідження.  
Щîб âèбðàòè ö³ëüîâèé îð³єíòèð óïðàâë³ííÿ ðîз-
âèòêîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè, зàïðî-
ïîíîâàíî âèзíà÷èòè, ÿê ïðîðåàгóє ñèñòåìà íà 
зì³íó îêðåìîгî ïàðàìåòðó. Дëÿ öüîгî ïîбóäîâàíî 
ìàòðèöю бåзïîñåðåäíüîгî âïëèâó âíóòð³шí³х ïàðà-
ìåòð³â îäèí íà îäíîгî. Пðè öüîìó äëÿ ñïðîщåííÿ 
ïîäàííÿ ³íфîðìàö³ї ïàðàìåòðè ñèñòåìè ïðåäñòàâ-
ëåí³ зà їхí³ìè êîäàìè. Òàê, ïàðàìåòðó ðåзóëüòàò³â 
фóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè ïðèñâî-
єíî êîä П1, ïàðàìåòðó ³íâåñòèö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ – 
êîä П2, ïàðàìåòðó зîâí³шíüîåêîíîì³÷íîї ä³ÿëü-
íîñò³ – êîä П3. Пàðàìåòðàì äîхîä³â, ³ííîâàö³éíîї 
ä³ÿëüíîñò³ òà ñòàíó ðèíêó ïðàö³ бóëî ïðèñâîєíî 
â³äïîâ³äíî êîäè П4, П5 òà П6. Êîä П7 ïîñòàâëåíî 
ó â³äïîâ³äí³ñòü ïàðàìåòðó äåìîгðàф³÷íîї ñèòóàö³ї, 
à êîäè П8, П9, П10 òà П11 – ïàðàìåòðàì îхîðîíè 
ïðàö³, îхîðîíè зäîðîâ’ÿ, ñòàíó îñâ³òè òà ф³íàíñó-
âàííÿ ïðèðîäîîхîðîííèх зàхîä³â.

Дëÿ îö³íêè âзàєìíîгî âïëèâó ïàðàìåòð³â бóëî 
зàëó÷åíî åêñïåðò³â ³з ÷èñëà фàх³âö³â Ì³í³ñòåð-
ñòâà åêîíîì³÷íîгî ðîзâèòêó ³ òîðг³âë³ Уêðàїíè. 
Ìàòðèöÿ бåзïîñåðåäíüîгî âзàєìíîгî âïëèâó âíóò-
ð³шí³х ïàðàìåòð³â îäèí íà îäíîгî, ïîбóäîâàíà зà 
ðåзóëüòàòàìè îö³íêè åêñïåðò³â, íàâåäåíà â òàбë. 1. 

Âðàхîâóю÷è, щî зâ'ÿзîê ì³ж âíóòð³шí³ìè 
ïàðàìåòðàìè ñòàíó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè 
є íå äåòåðì³íîâàíèì, à ñòîхàñòè÷íèì, ðîзðàхóєìî 
êîåф³ö³єíò ÷óòëèâîñò³ ñèñòåìè äî зì³íè îêðåìîгî 
âíóòð³шíüîгî ïàðàìåòðó, зðîбèâшè ïðèïóщåííÿ, 
щî, êð³ì бåзïîñåðåäíüîї зì³íè äàíîгî ïàðàìåòðó 
(ïåðшà ëàíêà), äîñèòü ³ìîâ³ðíîю òà â³ä÷óòíîю 
ìîжå ââàжàòèñÿ зì³íà ï³ä éîгî âïëèâîì ïàðàìå-
òð³â, щî ïðÿìî (бåзïîñåðåäíüî) зàëåжàòü â³ä íüîгî 
(äðóгà ëàíêà), à òàêîж ïàðàìåòð³â, щî ïðÿìî (бåз-
ïîñåðåäíüî) зàëåжàòü â³ä ïàðàìåòð³â äðóгîї ëàíêè 
(òðåòÿ ëàíêà). Çì³íà ïàðàìåòð³â ÷åòâåðòîї, ï’ÿòîї 
ëàíîê òîщî ìàє íèзüêó éìîâ³ðí³ñòü, à îòжå, íå 

ìîжå ââàжàòèñÿ â³ä÷óòíîю ³ ìîжå бóòè âðàхîâàíà 
â îñòàííю ÷åðгó.

Пðè öüîìó бåзïîñåðåäíю зì³íó ïàðàìåòðà ïåð-
шîї ëàíêè ïðîïîíóєòüñÿ îö³íèòè ó 3 бàëè (ñóò-
òєâà), зì³íó ïàðàìåòðà äðóгîї ëàíêè – ó 2 бàëè 
(äóжå â³ä÷óòíà), зì³íó ïàðàìåòðà òðåòüîї ëàíêè – 
â 1 бàë (â³ä÷óòíà).

Сåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ïàðàìåòð³â äðóгîї ëàíêè – 
2,73, à òðåòüîї – 7,44 (àбî 2,73, ï³äíåñåíå äî äðó-
гîгî ñòóïåíÿ). Âðàхîâóю÷è öå, ñåðåäíÿ îö³íêà 
зì³íè ïàðàìåòð³â, щî є íîðìàëüíîю äëÿ äàíîї ñèñ-
òåìè, ñòàíîâèòèìå 15,89 бàëè.

Îòðèìàíà бàëüíà îö³íêà є ïðîì³жíèì ïîêàзíè-
êîì, щî íå ïîòðåбóє äîäàòêîâîї ³íòåðïðåòàö³ї ³ ñëó-
жèòü ï³äґðóíòÿì äëÿ ðîзðàхóíêó êîåф³ö³єíòà ÷óò-
ëèâîñò³ ñèñòåìè äî зì³íè îêðåìî âзÿòîгî ïàðàìåòðó. 

Дëÿ öüîгî ïðîïîíóєòüñÿ ðîзðàхóâàòè ñåðåäíю 
îö³íêó ìîжëèâîї зì³íè ïàðàìåòð³â ñèñòåìè зà 
êîжíèì ³з íèх òà ïîð³âíÿòè її ³з ñåðåäíüîю îö³í-
êîю зì³íè ïàðàìåòð³â, щî є íîðìàëüíîю äëÿ äàíîї 
ñèñòåìè (òàбë. 2).

Òàбëèöÿ 2
Ðозрахунок коефіцієнтів чутливості системи  

до зміни параметрів
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1 3 12 14 29 1,82

2 3 8 17 28 1,76

3 3 2 0 5 0,31

4 3 8 10 21 1,32

5 3 4 8 15 0,94

6 3 6 13 22 1,38

7 3 6 8 17 1,07

8 3 4 4 11 0,69

9 3 2 3 8 0,50

10 3 6 9 18 1,13

11 3 2 3 8 0,50
Джерело: розраховано автором 

Êîåф³ö³єíò ÷óòëèâîñò³, щî б³ëüшå 1, ñâ³ä÷èòü 
ïðî ïåðåâèщåííÿ â³ääà÷³ â³ä зì³íè äàíîгî âíóò-

Òàбëèöÿ 1 
Матриця безпосереднього впливу внутрішніх параметрів один на одного

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Êількість 
параметрів, 

на які чинить 
безпосередній 
вплив зміна 

даного 
параметра

П1 í/з + – + + + – – – + + 6

П2 + í/з + + + – – – – – – 4

П3 + – í/з – – – – – – – – 1

П4 – – – í/з – + + – + + – 4

П5 + – – – í/з – – + – – – 2

П6 + – – + – í/з + – – – – 3

П7 + – – – – – í/з – + – + 3

П8 – – – – – – + í/з + – – 2

П9 – – – – – – + – í/з – – 1

П10 – – – + + + – – – í/з – 3

П11 – – – – – – + – – – í/з 1

Сåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ïàðàìåòð³â, щî зì³íююòüñÿ âíàñë³äîê зì³íè ³íшîгî ïàðàìåòðó 2,73
Джерело: побудовано автором 
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ð³шíüîгî ïàðàìåòðó ñåðåäíüîгî ð³âíÿ, òîбòî ìîжå 
ââàжàòèñÿ âèñîêîю. Яêщî êîåф³ö³єíò ÷óòëèâîñò³ 
äîð³âíює 1, òîбòî â³ääà÷à â³ä зì³íè ïàðàìåòðà 
â³äïîâ³äàє ñåðåäíüîìó ð³âíю ïî ñèñòåì³ ³ ìîжå 
ââàжàòèñÿ зàäîâ³ëüíîю, â ³íшîìó ðàз³ – ìîжíà 
гîâîðèòè ïðî òå, щî â³ääà÷à â³ä зì³íè äàíîгî âíóò-
ð³шíüîгî ïàðàìåòðó íå ïåðåâèщóє ñåðåäí³é ð³âåíü, 
òîбòî є íåзàäîâ³ëüíîю. Сåðåä óñ³х ïàðàìåòð³â ÿê 
ö³ëüîâèé ïðîïîíóєòüñÿ âèбðàòè ñàìå òîé, ÿêîìó 
ïðèòàìàííà íàéâèщà â³ääà÷à (ïàðàìåòð, äî зì³íè 
ÿêîгî ñèñòåìà ìàє íàéâèщó ÷óòëèâ³ñòü).

Â³зóàë³зàö³ю ëàíêîâîї ðåàêö³ї ñèñòåìè íà зì³íó 
êîжíîгî з ïàðàìåòð³â ìîжíà ïðåäñòàâèòè íà ðèñ. 1.  
Яê ïðèêëàä ðîзгëÿíåìî â³зóàë³зàö³ю ëàíêîâîї 
ðåàêö³ї ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè íà зì³íó 
ïàðàìåòðó ðåзóëüòàò³â її фóíêö³îíóâàííÿ ó зâ’ÿзêó 
з òèì, щî ñàìå äî зì³íè öüîгî ïàðàìåòðó ñèñòåìà 
ìàє íàéâèщèé ñòóï³íü ÷óòëèâîñò³, òîбòî â³í ìîжå 
ââàжàòèñÿ ö³ëüîâèì. 

Яê âèäíî з ðèñ. 1, ïîë³ïшåííÿ зà ïàðàìåòðîì 
ðåзóëüòàò³â фóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîї ñèñòåìè ïðèзâåäå äî ïîêðàщåííÿ зà ïàðàìå-
òðàìè ³íâåñòèö³éíîї òà ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, 
äîхîä³â íàñåëåííÿ, ñòàí ðèíêó ïðàö³, ñòàí îñâ³òè 
òà ф³íàíñóâàííÿ ïðèðîäîîхîðîííèх зàхîä³â. Сâîєю 
÷åðгîю, ïîë³ïшåííÿ ³íâåñòèö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ 
ñïðèÿòèìå ïîêðàщåííю зà ïàðàìåòðàìè зîâí³ш-
íüîåêîíîì³÷íîї òà ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, äîхî-
ä³â íàñåëåííÿ. Çðîñòàííÿ äîхîä³â ìàòèìå íàñë³ä-
êîì ïîêðàщåííÿ ñòàíó ðèíêó ïðàö³, ïîë³ïшåííÿ 
äåìîгðàф³÷íîї ñèòóàö³ї, îхîðîíè зäîðîâ’ÿ òà ñòàíó 
îñâ³òè. Щîäî ïîêðàщåííÿ ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, 
òî âîíî ìàòèìå íàñë³äêîì ïîë³ïшåííÿ ñòàíó îхî-
ðîíè ïðàö³. Пîë³ïшåííÿ ñòàíó ðèíêó ïðàö³ ìàòèìå 
íàñë³äêîì ïîêðàщåííÿ äåìîгðàф³÷íîї ñèòóàö³ї. 

Пîêðàщåííÿ ñòàíó îñâ³òè ñïðèÿ-
òèìå ïîë³ïшåííю зà ïàðàìåòðàìè 
äîхîä³â íàñåëåííÿ, ³ííîâàö³éíîї 
ä³ÿëüíîñò³ òà ñòàíó ðèíêó ïðàö³. 
Çà ïàðàìåòðîì ф³íàíñóâàííÿ ïðè-
ðîäîîхîðîííèх зàхîä³â ïîë³ïшåííÿ 
â³ä³б’єòüñÿ ïîêðàщåííÿì äåìîгðà-
ф³÷íîї ñèòóàö³ї. Îòжå, зì³íà зà 
ïàðàìåòð³â ðåзóëüòàò³â фóíêö³îíó-
âàííÿ ìàòèìå бàгàòîêðàòíèé ñïðè-
ÿòëèâèé âïëèâ íà ³íш³ ïàðàìåòðè 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè.

Íà ö³ëüîâèé ïàðàìåòð, ÿêèé 
хàðàêòåðèзóєòüñÿ зà äîïîìîгîю 
ÂÂП òà ÂÂП íà îäíó îñîбó, âïëè-
âàюòü ïîêàзíèêè, щî â³äïîâ³äàюòü 
ïàðàìåòðàì фóíêö³îíóâàííÿ ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè:

– êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї òà 
ïèòîì³ êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї (â³ä-
ïîâ³äàюòü ïàðàìåòðó ³íâåñòèö³é-
íîї ä³ÿëüíîñò³);

– ÷èñòèé åêñïîðò íà òîâàðè 
³ ïîñëóгè òà ÷èñòèé åêñïîðò íà 
òîâàðè ³ ïîñëóгè íà îäíó îñîбó 
(â³äïîâ³äàюòü ïàðàìåòðó зîâí³ш-
íüîåêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³);

– зàгàëüíà ñóìà âèòðàò íà 
³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü òà ïèòîì³ 
âèòðàòè íà ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü 
(â³äïîâ³äàюòü ïàðàìåòðó ³ííîâà-
ö³éíîї ä³ÿëüíîñò³);

– зàéíÿòå íàñåëåííÿ òà 
ð³âåíü зàéíÿòîñò³ (â³äïîâ³äàюòü 
ïàðàìåòðó ñòàíó ðèíêó ïðàö³).

Сàìå ö³ ïîêàзíèêè âèзíàíî 
÷èííèêàìè, щî ìàюòü ïðÿìèé 

âïëèâ íà ö³ëüîâèé ïàðàìåòð – ðåзóëüòàòè фóíêö³-
îíóâàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè.

Çà ð³âíåì êîåф³ö³єíòà êîðåëÿö³ї ñåðåä óñ³х 
ïåðåðàхîâàíèх ÷èííèê³â âèбåðåìî ò³, ÿê³ ìàюòü 
ñèëüíèé âïëèâ íà ðåзóëüòàòè фóíêö³îíóâàííÿ 
ñèñòåìè (êîåф³ö³єíò êîðåëÿö³є є ñèëüíèì), à з 
óðàхóâàííÿì зíàêó зà êîåф³ö³єíòîì êîðåëÿö³ї – 
êîíñòðóêòèâíèé (äîäàòíå зíà÷åííÿ) ÷è äåñòðóê-
òèâíèé (â³ä’єìíå зíà÷åííÿ).

Êîåф³ö³єíòè êîðåëÿö³ї ì³ж ÷èííèêàìè ïðÿ-
ìîгî âïëèâó òà ö³ëüîâèì ïàðàìåòðîì фóíêö³îíó-
âàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè, âèзíà÷åí³ 
íà îñíîâ³ äàíèх [9], íàâåäåíî â òàбë. 3.

Яê âèäíî з òàбëèö³, äî ÷èííèê³â, щî ìàюòü 
ñèëüíèé âïëèâ íà ïàðàìåòð ðåзóëüòàò³â фóíêö³î-
íóâàííÿ ñèñòåìè, íàëåжàòü êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї, 
ïèòîì³ êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї, ÷èñòèé åêñïîðò òîâà-
ð³â òà ïîñëóг; ÷èñòèé åêñïîðò òîâàð³â òà ïîñëóг íà 
îäíó îñîбó; зàгàëüíà ñóìà âèòðàò íà ³ííîâàö³éíó 
ä³ÿëüí³ñòü òà ïèòîì³ âèòðàòè íà ³ííîâàö³éíó ä³ÿëü-
í³ñòü. Сàìå ö³ ÷èííèêè ìîжíà ââàжàòè òàêèìè, щî 
ïåðåхîäÿòü â ³ìïóëüñè. Пðè öüîìó ñåðåä ïåðåðàхî-
âàíèх ÷èííèê³â ëèшå êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї, ïèòîì³ 
êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї, зàгàëüíà ñóìà âèòðàò íà 
³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü òà ïèòîì³ âèòðàòè íà ³ííî-
âàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü ìàюòü êîíñòðóêòèâíèé хàðàê-
òåð, òîбòî íàëåжàòü äî ³ìïóëüñ³â ðîзâèòêó, à íå 
³ìïóëüñ³â êîëèâàíü. Òîбòî ñàìå àêòèâ³зàö³ÿ ³íâåñ-
òèö³éíîї òà ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ ìîжå ñòâîðèòè 
îñíîâó äëÿ ïîäàëüшîгî ðîзâèòêó ñèñòåìè.

Íà ðèñ. 2 â³äîбðàжåíî ðåзóëüòàòè ³äåíòèф³êà-
ö³ї ³ìïóëüñ³â ðîзâèòêó.  

Âðàхîâóю÷è, щî âñ³ ³ìïóëüñè ìàюòü ïðèбëèзíî 
îäíàêîâó ñèëó âïëèâó íà ö³ëüîâèé ïàðàìåòð, 
ìîжíà ââàжàòè їх ð³âíîзíà÷íèìè.

 

П1

П2 П3

П4

П5

П6

П7П9

П10

П11

П8

Безпосередні факторно зумовлюючі зв’язки 

Безпосередні взаємно зумовлюючі зв’язки 

Опосередковані факторно зумовлюючі зв’язки 

Опосередковані взаємно зумовлюючі зв’язки 

П1 Ключовий параметр 
функціонування системи 

Пі Параметри функціонування 
системи 

Ðис. 1. Âізуалізація ланкової реакції соціально-економічної системи 
на зміну параметру результатів її функціонування

Джерело: побудовано автором 
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Òàбëèöÿ 3
Êоефіцієнти кореляції між чинниками прямого впливу  

та цільовим параметром функціонування соціально-економічної системи

Чинник прямого впливу Значення коефіцієнта 
кореляції

Чинники, що мають 
сильний вплив

Чинники, що мають 
конструктивний характер

êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї +0,749 * *

ïèòîì³ êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї +0,727 * *

÷èñòèé åêñïîðò íà òîâàðè ³ ïîñëóгè -0,749 * -

÷èñòèé åêñïîðò íà òîâàðè ³ ïîñëóгè  
íà îäíó îñîбó -0,704 * -

зàгàëüíà ñóìà âèòðàò íà ³ííîâàö³éíó 
ä³ÿëüí³ñòü +0,753 * *

ïèòîì³ âèòðàòè íà ³ííîâàö³éíó 
ä³ÿëüí³ñòü +0,744 * *

зàéíÿòå íàñåëåííÿ +0,201 – *

ð³âåíü зàéíÿòîñò³ +0,176 – *
Джерело: складено автором на основі [9]

 

Чинники, що впливають на цільовий параметр соціально-економічної системи:

капітальні інвестиції; питомі капітальні інвестиції; чистий експорт товарів та послуг; 
чистий експорт товарів та послуг на одну особу; фонд оплати праці працівників 
національного господарства; середньорічна зарплата одного працівника; загальна сума 
витрат на інноваційну діяльність; питомі витрати на інноваційну діяльність; зайняте 
населення; рівень зайнятості; витрати на освіту; витрати на освіту на одну особу; приріст 
населення; коефіцієнт приросту населення; кількість нещасних випадках на виробництві; 
кількість нещасних випадків на 1000 працівників; кількість осіб, що мають тривалі 
проблеми зі здоров’ям; частка осіб, що мають тривалі проблеми зі здоров’ям,  витрати на 
охорону довкілля цілому та на одну особу

Чинники прямого впливу: 

капітальні інвестиції; питомі 
капітальні інвестиції; чистий 

експорт товарів та послуг; чистий 
експорт товарів та послуг на одну 

особу; загальна сума витрат на 
інноваційну діяльність; питомі 

витрати на інноваційну діяльність; 
зайняте населення; рівень зайнятості

Чинники опосередкованого впливу: фонд оплати 
праці працівників національного господарства; 

середньорічна зарплата одного працівника; витрати 
на освіту; витрати на освіту на одну особу; приріст 

населення; коефіцієнт приросту населення; кількість 
нещасних випадках на виробництві; кількість 

нещасних випадків на 1000 працівників; кількість 
осіб, що мають тривалі проблеми зі здоров’ям; частка 

осіб, що мають тривалі проблеми зі здоров’ям,
витрати на охорону довкілля цілому та на одну особу

Чинники, що переходять в імпульси:
капітальні інвестиції; питомі капітальні 

інвестиції; чистий експорт товарів та 
послуг; чистий експорт товарів та послуг 
на одну особу; загальна сума витрат на 

інноваційну діяльність; питомі витрати на 
інноваційну діяльність

Чинники, 

що не переходять 

в імпульси:; зайняте 
населення; рівень 

зайнятості населення

Імпульси 
коливань: чистий 
експорт товарів та 

послуг; чистий 
експорт товарів та 

послуг на одну 
особу

Імпульси розвитку:
капітальні інвестиції; питомі 

капітальні інвестиції; загальна 
сума витрат на інноваційну 

діяльність; питомі витрати на 
інноваційну діяльність

Ðис. 2. Ðезультати ідентифікації імпульсів розвитку 
Джерело: побудовано автором
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Âисновки. Òàêèì ÷èíîì, ³äåíòèф³êàö³ÿ ³ìïóëü-
ñ³â ðîзâèòêó ìàє âêëю÷àòè â³äб³ð ÷èííèê³â зà êðè-
òåð³ÿìè ïðÿìîгî хàðàêòåðó âïëèâó, âèñîêîї ñèëè 
âïëèâó òà ïîзèòèâíîї éîгî ñïðÿìîâàíîñò³ òà фîðìó-
âàííÿ íà ö³é îñíîâ³ ñóêóïíîñò³ ³ìïóëüñ³â ðîзâèòêó.

Òàêà ïîñë³äîâí³ñòü ïîòðåбóє ïîєäíàííÿ ìåòîäó 
ìåðåжåâîгî ìîäåëюâàííÿ з åêñïåðòíèì ìåòîäîì, 
щî äàє зìîгó âèÿâèòè âзàєìîзâ’ÿзêè, ÿê³ ³ñíóюòü 
ì³ж ïàðàìåòðàìè фóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíîї 
åêîíîì³êè ÿê ñèñòåìè, òà ³äåíòèф³êóâàòè íà ö³é 
îñíîâ³ ³ìïóëüñè її ðîзâèòêó. 

Òàê, íà îñíîâ³ ìåðåжåâîї ìîäåë³ зâ’ÿзê³â ì³ж 
ïàðàìåòðàìè ñèñòåìè ñåðåä íèх бóëî âñòàíîâëåíî 
ö³ëüîâèé ïàðàìåòð, зì³íà ïîêàзíèê³â зà ÿêèì ìàòèìå 
бàгàòîêðàòíèé ïîзèòèâíèé âïëèâ íà ïîêàзíèêè зà 
³íшèìè ïàðàìåòðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè.

Пîäàëüшå äîñë³äжåííÿ äàëî зìîгó ñåðåä ïîêàз-
íèê³â, щî хàðàêòåðèзóюòü ³íш³ ïàðàìåòðè ñîö³-

àëüíî-åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè, âèÿâèòè òàê³, щî 
є ³ìïóëüñàìè, ñóêóïí³ñòü ÿêèх ïðåäñòàâëåíî 
³ìïóëüñàìè ðîзâèòêó òà ³ìïóëüñàìè êîëèâàíü. 

Бóëî âñòàíîâëåíî, щî ³ìïóëüñàìè ðîзâèòêó 
ìîжóòü ñòàòè ïîêàзíèêè зà ïàðàìåòðàìè ³íâåñòè-
ö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ (êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї âñüîгî òà 
íà îäíó îñîбó) òà ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ (âèòðàòè 
íà ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü зàгàëüí³ òà ïèòîì³). 

У ïîäàëüшîìó з óðàхóâàííÿì âèÿâëåíèх 
³ìïóëüñ³â ìàюòü ðîзðîбëÿòèñÿ äðàéâåðè óïðàâ-
ë³ííÿ ðîзâèòêîì – â³äïîâ³äí³ óïðàâë³íñüê³ ìåхà-
í³зìè, ñïðÿìîâàí³ íà àêòèâ³зàö³ю ³ìïóëüñ³â òà 
зàбåзïå÷åííÿ ïðèñêîðåíîгî ðîзâèòêó ñèñòåìè. 

Îòжå, âèÿâëåííÿ ³ìïóëüñ³â ðîзâèòêó ñëóжèòü 
ï³äґðóíòÿì äëÿ âèбîðó ìåхàí³зì³â óïðàâë³ííÿ, щî 
ïîâèíí³ зàñòîñîâóâàòèñÿ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ фóíê-
ö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè з ìåòîю ñòâî-
ðåííÿ íàéб³ëüш ñïðèÿòëèâèх óìîâ äëÿ її ðîзâèòêó.
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Ðезюме 
Сòàòüÿ ïîñâÿщåíà èññëåäîâàíèю ïàðàìåòðîâ фóíêöèîíèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîé эêîíîìèêè Уêðàèíы 
äëÿ âыÿâëåíèÿ èìïóëüñîâ åå ðàзâèòèÿ. Иññëåäîâàíî âзàèìíîå âëèÿíèå ïàðàìåòðîâ фóíêöèîíèðîâàíèÿ 
íàöèî íàëüíîé эêîíîìèêè äðóг íà äðóгà, ðàññ÷èòàí êîэффèöèåíò ÷óâñòâèòåëüíîñòè íàöèîíàëüíîé эêîíî-
ìèêè êàê ñëîжíîé ñîöèàëüíî-эêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìы îò èзìåíåíèÿ êàжäîгî èз ïàðàìåòðîâ åå фóíêöè-
îíèðîâàíèÿ è âыбðàí öåëåâîé ïàðàìåòð ðàзâèòèÿ íàöèîíàëüíîé эêîíîìèêè. С ó÷åòîì âëèÿíèÿ íà èзìå-
íåíèå öåëåâîгî ïàðàìåòðà äðóгèх ïàðàìåòðîâ фóíêöèîíèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîé эêîíîìèêè âыÿâëåíы 
èìïóëüñы åå ðàзâèòèÿ.
Êлючевые слова: ñîöèàëüíî-эêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, íàöèîíàëüíàÿ эêîíîìèêà, ðàзâèòèå, ïàðàìåòð, ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü, èìïóëüñ.
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DETECTION OF PULSES OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Summary 
The article is devoted to the study of the parameters of the functioning of the national economy of Ukraine in 
order to identify the impulses of its development. The mutual influence of the parameters of the functioning 
of the national economy on each other is investigated, the coefficient of sensitivity of the national economy 
as a complex socioeconomic system from the change of each of the parameters of its functioning is calcu-
lated, and the target parameter of the development of the national economy is selected. Taking into account 
the influence on the change of the target parameter of other parameters of the functioning of the national 
economy, the impulses of its development were revealed.
Key words: socio-economic system, national economy, development, parameter, sensitivity, impulse.


