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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

1. Екстенсивні та інтенсивні фактори розвитку  

Економічний розвиток - процес взаємодії багатьох факторів, серед яких 

важливо розрізняти екстенсивні та інтенсивні. Поєднання цих двох груп 

факторів визначає тип економічного зростання. Екстенсивне зростання - це 

збільшення виробництва виключно за рахунок кількісного збільшення ресурсів 

попередньої якості. Інтенсивне зростання - це зростання виробництва виключно 

за рахунок його вдосконалення (в тому числі і підвищення якості ресурсів) при 

незмінних кількісних обсягах ресурсів. У реальній економіці здебільшого ознаки 

екстенсивного та інтенсивного розвитку поєднані. Залежно від переважання 

екстенсивних чи інтенсивних факторів розвитку можна говорити про переважно 

екстенсивний чи переважно інтенсивний типи економічного розвитку. 

Зрозуміло, що екстенсивний чи переважно екстенсивний шлях розвитку може 

бути використаний лише в обмежені періоди часу, оскільки він призводить до 

неминучого вичерпування джерел зростання. Необхідною умовою збереження 

високих темпів розвитку при збільшенні ролі інтенсивних факторів є підвищення 

ефективності використання виробничих ресурсів - збільшення виходу продукції 

на одиницю затрат. 

З огляду на це важливими задачами економічної динаміки є вимірювання та 

прогнозування ефективності виробництва. Основними частковими показниками 

економічної ефективності є: продуктивність праці, фондовіддача, випуск 

продукції на одиницю витраченої сировини та матеріалів і т.п. Загальною 

властивістю всіх цих показників є те, що вони характеризують дію кожного 

виробничого фактора зокрема (однофакторний підхід). Методологія визначення 

сукупної (інтегральної) ефективності факторів грунтується на вивченні процесу 

їхньої взаємодії (багатофакторний підхід). 

2.2. Однофакторні моделі економічного зростання  

Однофакторна модель економічного зростання виражає залежність 

динаміки обсягу виробництва y{t) від динаміки одного із виробничих факторів 

xit: 

                           (1) 

 Функція є динамічним варіантом виробничої функції, основаної на 

припущенні про взаємодоповнення виробничих факторів. Ця функція умовно 

„приписує” результат виробництва якомусь одному виробничому фактору 

залежно від його кількості, якості, ефективності використання. Для дослідження 

динаміки виробництва у залежності від виробничих ресурсів, природних 

ресурсів, тощо будують особливі однофакторні моделі.  

З функцією (1) пов’язані такі часткові показники використання ресурсів:  

1) середні 

 
2) граничні 



 
 

Очевидно, що середні та граничні показники ефективності ресурсів є 

змінними величинами: вони змінюються у часі, і залежать від величини ресурсу. 

При аналізі економічної динаміки часто виникає питання щодо частки приросту 

продукції, одержаної за рахунок екстенсивних та інтенсивних факторів. Для 

відповіді на це питання в рамках однофакторного підходу обсяг виробництва 

подамо у вигляді добутку двох величин - кількості однорідного ресурсу та 

ефективності його використання: 

 

 
Приріст цієї функції за будь-який проміжок часу At становить: 

 

 
 

Отже, приріст виробництва розкладають на три складові, економічний зміст 

яких можна інтерпретувати так:  

1) приріст, одержаний за рахунок приросту витрат ресурсу (екстенсивна 

складова);  

2) приріст, одержаний за рахунок приросту ефективності використання 

ресурсу (інтенсивна складова);  

3) приріст, одержаний за рахунок взаємодії приростів кількості та 

ефективності використання ресурсу (спірна складова).  

Наведемо геометричну інтерпретацію розкладання приросту виробництва 

на три складові: екстенсивну, інтенсивну та спірну. 

 

 
 

Загальний приріст виробництва дорівнює всій заштрихованій площі. 

Чистий приріст за рахунок збільшення кількості ресурсу (екстенсивна складова) 

рівний площі прямокутника ABFE, чистий приріст за рахунок збільшення 

ефективності використання ресурсу (інтенсивна складова) рівний площі 



прямокутника CDGE. Приріст, одержаний за рахунок взаємодії обох факторів 

(спірна складова) рівний площі прямокутника EFHG.  

Формально спірну складову уже не можна розкласти на частини. Найбільш 

поширена методика, яку, зокрема, використовували у минулому в СРСР, цілком 

приєднує її до інтенсивної складової (наприклад, при розрахунку приросту 

виробництва, одержаного за рахунок зростання чисельності робітників та за 

рахунок збільшення продуктивності праці весь отриманий ефект відносили до 

фактора зростання продуктивності праці).  

У літературі пропонують і інші варіанти, наприклад, поділ спірної 

компоненти навпіл, розподіл її величини пропорційно до Δχ та Αμ тощо. 

Величину  

 
називають часткою екстенсивних факторів зростання, а величину  

 

 
 часткою інтенсивних факторів зростання. 

 

Підвищення ефективності використання виробничих факторів та 

інтенсифікація виробництва - взаємопов'язані, але не тотожні поняття. Зростання 

ефективності - необхідна умова інтенсифікації зростаючого виробництва. Проте 

не всяке зростання ефективності означає, що здійснюється інтенсифікація. 

Ознакою інтенсифікації є частка приросту, отриманого за рахунок збільшення 

ефективності виробничих факторів.  

3.Багатофакторні моделі економічного зростання  

Багатофакторна модель на відміну від однофакторної відображає взаємодію 

низки виробничих факторів із урахуванням зміни їхньої якості, ефективності 

використання, а також загальних наслідків науково-технічного прогресу та 

вдосконалення організації виробництва. Багатофакторна модель економічного 

зростання має вигляд: 

 

 
де X, - вектор фізичних об’ємів виробничих ресурсів; А, - вектор параметрів, 

які характеризують якість та ефективність ресурсів.  

Ця функція є динамічним варіантом виробничої функції із взаємозамінними 

ресурсами, але на відміну від статичної функції її параметри змінюються у часі і 

вона може явно включати змінну часу. Модель здебільшого будують 

використовуючи емпіричні динамічні ряди об’ємів виробництва і виробничих 

ресурсів, тобто як багатофакторне рівняння регресії. На основі функції 

визначають середні μ,, і граничні vit показники ефективності використання 

ресурсів: 

 



 
Перевага цих показників ефективності порівняно з аналогічними 

показниками однофакторної моделі, полягає у тому, що у них враховано 

поєднання всіх основних виробничих факторів. Завдяки цьому за їхньою 

допомогою можна дослідити поєднання виробничих факторів, які приводять, 

наприклад, до найбільшого зростання продуктивності праці чи до найбільшої 

економії деяких природних ресурсів і т.п. Ознакою підвищення ефективності 

використання виробничих факторів в динаміці виробництва є нерівності: 

 

 
Якщо середня ефективність /-го ресурсу зростає, то темп приросту 

виробництва буде вищим за темп приросту відповідного ресурсу. В основі 

багатофакторного аналізу ролі екстенсивних та інтенсивних факторів 

економічного зростання лежить розкладання повного приросту функції на 

складові та економічна інтерпретація цього розкладу. Проте формально повний 

приріст функції п змінних як суму п доданків, які відповідають приростам 

аргументів (якщо вони не прямують до нуля), представити не можна. З огляду на 

це неможливо отримати точних однозначних оцінок вкладу кожного фактора у 

приріст функції. Економічний зміст цього висновку очевидний: ефект взаємодії 

факторів не можна представити як суму ефектів дії кожного фактора зокрема, 

його досягають лише у сукупній взаємодії всіх факторів (властивість 

емерджентності будь-якої кібернетичної системи). 

4. Виробничі цикли. Лагові моделі 

Процес суспільного відтворення - це взаємне переплетення багатьох 

часткових циклічних процесів відтворення, що суттєво відрізняються своєю 

тривалістю. Тривалість циклу суспільного виробництва, який зв’язує в одне ціле 

всі часткові виробничі процеси, зазвичай, приймають рівним одному року. Проте 

це лише теоретичне припущення, прийнятне для аналізу відтворення валового 

внутрішнього продукту загалом. Виробничі цикли конкретних видів продукції 

суттєво відрізняються своєю тривалістю. Наприклад, у багатьох галузях 

промисловості, які створюють предмети праці і предмети споживання, 

тривалість виробничих циклів вимірюють хвилинами, годинами, днями, в 

будівництві - роками, лісовому господарстві - десятиріччями. 

Цикли, шо входять у систему суспільного відтворення - відтворення 

населення, основних фондів, природного середовища, - мають тривалість, яка 

багатократно перевищує тривалість процесів матеріального виробництва. 

Важливою характеристикою відтворення населення, основних фондів, елементів 

біосфери є тривалість життя. Це поняття належить до великих неоднорідних 

систем і має досить складну статистичну структуру. В процесі функціонування 

суспільного виробництва виникають задачі поєднання, синхронізації часткових 



циклів відтворення. Зміна в одному процесі відтворення здебільшого спричиняє 

зміну в динаміці інших процесів. Це потребує розроблення комплексних 

динамічних моделей, які характеризують взаємопов’язані процеси. 

Взаємозв’язки між елементами соціально-економічного процесу, як правило, 

не є миттєвими. Між причиною і наслідком, стимулюючою дією та її ефектом, 

вкладенням ресурсів і одержанням продукції практично завжди існує певний 

проміжок часу, який називають часовим лагом (лагом запізнення, просто лагом). 

Найпростіша лагова модель має такий вигляд: 

 

 
де т - лаг. Величину y (t) в момент часу t визначають за значенням величини 

х у момент часу t — Т . Моделі такого типу широко використовують у 

ретроспективному динамічному аналізі та прогнозуванні. Якщо лагове 

співвідношення пов’язує значення одного і того ж показника у різні моменти 

часу, то така модель називається авторегресійною. 

Авторегресійна лінійна модель загального вигляду виражає значення 

показника у певний момент часу через значення цього ж показника у попередні 

моменти: 

 
де α τ - коефіцієнти лінійної регресії; Θ - найбільше значення авторегресійного 

лага; ε, - випадкова (залишкова) компонента.  

У схемі циклу суспільного відтворення лаги наявні у більшості зв’язків: - між 

вкладенням виробничих ресурсів та випуском продукції; - між розподілом 

продукції на розширення виробничих факторів і підвищення матеріального та 

культурного рівня життя населення і т.д.  

У моделюванні економічної динаміки розрізняють два основні види лагів: 

інвестиційні та демографічні. Інвестиційний лаг охоплює період часу від початку 

проектування об’єкта до його введення в дію на повну потужність. 

 У багатьох випадках в інвестиційному лазі виділяють будівельний лаг - від 

початку будівництва об’єкта до введення його у дію. Демографічний лаг 

охоплює період від народження людини до вступу у працездатний вік (16 років) 

або до початку трудової діяльності після одержання загальної освіти та 

професійної підготовки (17-23 роки).  

В більшості соціально-економічних процесів лаг не є строго визначеною 

величиною, а розподілений у часі. Якщо значення лага є чітко визначеним, то 

його називають зосередженим. Якщо лаг набуває значення з певного проміжку 

часу, то його називають розподіленим. Лінійна модель розподіленого лага має 

вигляд: 

 

 
де ωτ - невід’ємні параметри, сукупність яких називають структурою лага. 

 

 



5. Динамічна функція Кобба-Дугласа. 

Для вивчення зв’язку між загальним обсягом валового внутрішнього 

продукту (національного доходу) та двома найважливішими факторами 

виробництва (робочою силою та основними фондами) використовується функція 

Кобба-Дугласа: 

CL CaLy   ,     

де  L – витрати праці (labor), 

С – витрати виробничих фондів (capital), 

1 CL  . 

В теоретичному та прикладному динамічному макроекономічному аналізі 

найчастіше застосовують два види МВФ: мультиплікативну функцію Кобба-

Дугласа (ФКД) та функцію з постійною еластичністю заміни ресурсів (ПЕЗ). 

Порівняно з іншими, ці функції мають такі переваги:  

- чітка економічна інтерпретація; 

- показники економічної динаміки, ефективності та інтенсифікації, які 

відповідають цим функціям, мають зручну аналітичну форму.  

Загальними властивостями функцій Кобба-Дугласа і ПЕЗ є однорідність і 

постійна еластичність заміни ресурсів. 

Динамічна функція Кобба-Дугласа для двох виробничих факторів має вигляд:  

 

 
 

де а і - коефіцієнт еластичності випуску за працею; а к - коефіцієнт 

еластичності випуску за фондами. Подальшу динамізацію ФКД можна 

проводити шляхом включення до її складу динамічних коефіцієнтів 

еластичності. При побудові динамічної функції Кобба-Дугласа A(t) найчастіше 

беруть у вигляді: 

 
 Із врахуванням цього динамічна ФКД має вигляд: 

 

 
Степінь однорідності ФКД визначають сумою a L + а к . Для статичної ФКД 

приймають однорідність першого степеня: a L + а к - \ (постійна віддача 

ресурсів). Для динамічної ФКД приймають a L + а к > 1. Ця умова відображає 

зростання загальної ефективності виробничих факторів в економічній динаміці. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення поняття мультиплікатора в економіці. 

2. Дайте визначення поняття мультиплікатора в економіці. 

3. Що таке ефект мультиплікатора? 

4. Що показує мультиплікатор? 



5. Якою є ключова теза теорії Кейнса щодо впливу мультиплікатора? 

6. Що таке гранична схильність до споживання? 

7. Як впливає приріст капіталу нв приріст випуску продукції? 

 

 

 

Укладач:  ____________                                     доц.Стадник  Ю.А.,  

  (підпис)           (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 


