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3асновник ! видавець
хАРк|вськи й ндц:онАлБ ний
Ёконом!чний ун!вЁРситЁт
Ёауковшй э!сурнал "Бконотп!ка ро3вшпч'' вц0асупься
з 6ерезня 2002 роц, перереес/прованцй у зв'язц з!
зла!ною сферш розповсюёасення ! назвц э|ч)рна.!!у
''Б[снцк" з 1997 р. (Рессгпроц]йншй номер св10оцгпва -
кв ]у! 16780_5352 |7Р. в]0 25.05.2010 р.)

!!ауковшй нцрнал "Ёконом[ка ро3вн/пч" включено
0о перел!ц науковцх фаховшх вш0ань |ща1нш, в якцх
]у1оэ!ц,пь публ!цвапцся ретль!папц 0шсергпац!йншх

роб!п на з0обугп/пя науковтлх спупен!в 0окгпора 1 кан-
ёшёапоа наук (Бтоле,пень 8А!{ |кро[нш, !!!: б' 2010)'

1ер[оёинне вцёання |{ауковшй о!{урнал " Бконо;л!ка
розвшгпку" включено ёо [{апалоц вш0ань |кра[нш
з 0осгпавкою. !нёекс вц0ання 49222.

7е 0-сайгп науково2о ]|сур налу :
йтср : //тмттш. е 4. Б це. е 4ш. ца/ Ё Р/(]Б Р/ !п4ех. йстп !

Ёкон.м|кА

рш$ш]!т]ш

Бсо\.м! !сз
шг шпшп!.шРшпшт

вересень 2011 р. ]{9 3(67)
3аповер0хсено на зас!йанн] внено[ раёш ун!версш!пе!пу.
!1рогпокол ]1гу 1 в1ё 30.08.2011 р.

7е0-сайупш' на якшх пре0стпавлено науковшй }!сурнш.:
/ Ёац1ональна б!бл!отека }фа|ни !мен| Б' 1. Бернадоького: |апр://шшш.п6шт.3от'ша/рогта!/5ос-6шпа/Ёсогоэ/!п]ех.йсп!
/ |1ауцная электронна'{ библиотеказ йсср://е!!6гагу.гш/т!!!е-а6ош[.охр?!а:328б9
/ поА] _ }!гес[оц о[9реп Ассезз }оцгпа1з: |эпр://шшш.4оа}'ощ/4оа}?фпс:орепшг!&3епт9:}ошгпа!&!з:п:!681!942
/ вА5в _ Б!е1е{е16 Аса0_егп1о 5еагс}п 8,п9|пе: йср://шттто'0а;е-зеагс|т'пес/5еагсй/Резш!тз?|оофг:цг!,%1Ае|.!вце.е4ц.ца&ге!4:4с|!пЁ
7' !/ог|0€а\ |тттр://тошуу.шог!4са!.ог3/с![!е/есопоп!св-о|-4ете!орпепт/ос!с/774086872&гфгег:0г!фгезц![з
7' 1п6ех [орегп{сшз 1п{егпа{|опа1 $.А': йпр://}ошгпа|в.!п1ехсореуп!сцз.соуп/разврог[.р|эр?!ё:7897
/ !Бе Аз1ап Б_фса|1оп 1п0ех: йсср://шшн.ав!ап-е*шсат1оп-!п4ех'соп/0шх1пе:з !п4ех'Б.рйр
/ {-]]г|с}:зтцеьтм с1оьа| 5ег!а1з )!гессоц: йстр://ш!г!сйвууе0.зег!а!зхо|ц!сопз.сой

Редакц1йна колег!я
[[оноттошренко в. с. _ 0окуп. екон. н(]ук'
професор хнву (еоловншй ре0акпоор)
Афанасьсв л[. в. _ кан0' екон. наук, пр9фесор-/ЁБ-|
Бйукова |]. [у|, - ёокп. екон. наук, професор хнБу
|ршньова в. м. - ёокп. екон. наук, професор хнБу
[1кань л. в. _ кан0. екон. наук, професор /|7Ё!
!орон!на /у!. с. _ 0окп. екон. наук, професор хнву
!орохов о. в. _ кан0. упехн. наук, професор хнЁу
]вонов ]о. Б. * ёокп. екон. наук, професор Рауково-ёосл!0ноео
ценпру !нёуспр!альншх проблем ро3вшпку 17АЁ |кра1|нш
|(цзцм м. о, _ ёокп' екон. наук, професор [1ауково-)осл!0ноео
ценпру !н|успр!альншх проблем розвшпку [{А[! |кра|нш
!(ле6онов/ т. с. * 0окп. екон. наук, професор хнЁу
Ёозьлоенко о. в. - 0окгп. екон. наук, професор |кра1нсько1'
ока0ем!1' банк!всько[ справи Ёац!ональноео банку !кра1нш
1(ршворогпов Б. Б. - ёокп. экон. наук, профессор |рольскоео
феёерально2о ун11версцпеша ш.менц перво2о |7резиёенпа
Россцц Б' [7' Ёльцшна (Россшя)
!1евцк!н в. м. - 0окп' пехн' наук, професор 1арк!вськоео
нац!ональноео ун!версипе пу раё!оелекпрон!кш
/1уптай л, А. * 0окш. екон. наук, професор,\онецько2о
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|[алярець л. м. - 0окп. екон' наук, професор хнву
|{азарова г, в. - 0окп. екон. наук, професор хнЁу
9рлов п, А. - 0окп. екон. наук, професор хнБу
17цлипенко А, А. - ёокп' екон. нйук' професор хнБу
(заспупник 2оловно?о ре0акпора)
|1опов о. €, _ 0окп. екон. наук, професор хнБу
[7ушлкор о. !, - ёокп. екон. наук, професор хнБу
€с0ова л, м. - в!ёпов!ёальншй секрепар
1ернов в. г, _ 0окп. экон. наук, профессор Бла0ш;,сшрскоео
е о су ё ар с тп в е нн о е о уншв е рсц7п е гпа ( Р о с с шя)

1ухрай н. !. - 0окп' екон. наук, професор [{ац!ональноео
ун!версшпепу ".[7ьв!вська пол!птехн1ка''
$сгпре;пська 9, Р1, - ёокп. екон. наук, професор хнЁу
€!сацс|оа! |еап-Ётл9иез * Ргфззешг (|{4Р) ёе !'()п!уегз!сё |-шп!ёге
!,уоп2 (Ргапсе)
€!оеп |!уе!- Рпо' Ргфв;ог, Ёе6е! 0п!тегз!ц о[ 5с!епсе
ап4 7-есйпо!о9 (А!па)
6оп3 Рап * Рг., Ргфзвог, 6га4цасе 3сйоо! о{€|т!песе Аса4епу
о/' \ос!а! 5с!епсе;,' Б!уес!ог о/ €й1па'з |''/а!!опа! Ёсопоп!с Ревеагсй
]пхт1сш!е (€й!па)
[{о|в}о!а0!ег |{аппе: - Ргфввог, (}ррег Ацз|г!а 0п!тегз!ц
о/ Арр|!е4 5с!епсез (Ашв!г!а)
[{о!|пег [{е!потл! - Р|1-Рго/. |[, Рг 7есйп 0п!тегз!ф о/Арр!!е|
5с!епсев РЁ "|ес|эп]*шп 7!епп" (Ашвтг!а)
[{йав&п!*от !:1!а[!у _ Ёсопопу Рос[ог (БР), Ав:!:[ап[ Рго/езвог,
(/п1уегз!ёаё Ац!бпопа 4е |'/шеуо |,е6п (А4ех!со)
9|ог!гпепсо 5ег9йе1 - Рг. $с, (Бсоп.), Рго|еззог, Аса4епу о/ Бсопоп!с
3ссц4/ез (йо|4ота)
Рис!оег &.о6ег! * Р|1-Рго/, Р[ Рг 7есйп, (-/п!тегв|ф о{ Арр!!её
5с!епсев Р[{ "[есйп!Ёшп |[/!епп" (Ашз!г!а)
$аг*!вулп Авор - Рпо, о.А'' 7зепоу Аса4епу
о{ Бсопоп1.сз (Бшфог!а)
5о[агс 1ап [?сувасо! - Рго/. па4эш. 4г йа6.' А!са4еп!а!папзош,
Р'агзааша (Ро!ап4)
{/ш|апоу!с Р[]!оз - Рпо, Азз!з[ап[ Ргфзхог о{ Р!папсе, |1/ев!еуп
|'/ето Бп3|ап4 (/п!тегз!ц (ц5А)
7ас*ойз*1 !@ц!па]ега- Рго{. птш. 4г йа0'' Ро!|тесйп!Ёа
0агзаашз*а (Ро|ап4)
!о&п {ас*) 0![|!агп *{с[\{е]!! - Рпо, Ргфззог о! Ап!|тгоро!щу
ап7 |п!егсц|тцга! 3сц41ев, Руоу]4епсе (!п]уегз!Ф со|!еве (€апа4а)
[г!па [о!в*!у - Рг. 3с. Бп3., [/1се гес|оу, Ргфззог' [гап;рог!
ап4 7е!есоппцп1са[!оп [пв[![ш!е (|ап!а)
|цго Беп]с - Рпо' Рш|! Ргф:зог ш]!й /еп11ге, (/п|тегз!ц
о/ РшБготп1Ё (€гоас!а)

|]т!в ]в ап ореп ассевс }ошгпа| ш!о!сА ,пеап$ /|оа/ а|[ соп!еп! !с

|гее!у ауа|!а6!е р!/]аош! с|аг3е !о !!се ц$е/ о/ !о!в/}тег |пв!!сцс1оп,
(!зеус аге а[!оц'е4 !о геа4, ёои:п!оа4, сору, 4!в!г!6и[е, рг!п!,
веагс|, ог !!п* !о /|ое /и[! сехсв о! с1е аг!|с!ев !п /|а!в !ошгпа!
н!(|ооц! ав*!п9 рг!ог ре|по1зз!оп/гопа !}те ри6|!зйег ог !йе ош!Аог.
[!о!в !: !п ассогёапсе н!/!т !]ое Б9А! йе|1п1с1оп о! ореп оссе58.

||аунньой 1!сурнал являеп'ся ъ]сурналом с о'пкрь,,пь.м
0осгпупом' чп'о ознанаегп, ч,по все соёеракшмое нахо0цупся
в свобо0ном бесплап'ном 0осгпупе 0ля пользовап,еля цлц
е?о учре}к0енця. [1ользовопац.ям ра3рец1ае,пся чц,па!пь' 3а2ру-
\ка!пь' копцровап'ь' распрос,проняп'ь' печс!п'ап1ь' шска,пь цл!1

0опаупь ссь'лкц но полнь'е !пексп'ь! супаупей в эп'ом }юурна.|.е'
не 3апрац414вая пре]'сёе эпооео р(х]ре'цен!1я у шз0агпаэя шлш

авгпор * !каз анно е соо,пв е!пс?пву егп о пр е0е-]!ен.! ю воА! оп'но-
ец п1е./! ь н о о !п кр ь! 

'по 
2 о 0 о с гпу п а.

| €папп1 0ля публ!кац!1' в науковому эюурнал! в!ёбшраюп!ься
на умовах конкурсу.

Р Б!ёпов!ёальн1спь за ёоспов!рн1-стпь факп!в, ёап, назв, йен, пр!з-
вшщ, цшфровт:х ёаншх, як! навоёяупься, нецпь авпор11 спапей.

) Ре0акц!я моэюе публ!кувагпц спапп! в поряёц обеоворення,
не поё!ляюч1г ]почкц зору автпорав.

| прн переёрукуванн! мапер1ал!в посшлання на ''Бконом!ку
ро3 вшпку" о б о в' яз кове'

@ хуо кфс ь кшй н оц|о н 0./. ь ншй
економ!чншй ун!версш'пцп, 201 3.

@ [|цковшй о:црнш,с
" Бконом!ко ро3вшупц", 2 0 ] 3.

@ Бшёавншц!пво ю{ву,
ётхзайн обклаёшнкц, 20 1 3.
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в|дтвоРювАльнот стРуктуРи Ёконом!ки кРАтн св!ту

удк 1 65.63:339. 1 37'2(477) - 047.52 !ейнека т. А.
Базавлук н. г.

8изначено специф!ку в3аомообумовленостп та суперечливосг! процес!в формування макроеконом!чнот

концрентоспроможносг!, зумовлених станом ! динамткою в!дтворювальнот струкгури 83!-1. Аосл1джено сучасн!тен-

денц!т в!дтворювальнот сгрукгури 38|-1 пров!дних кра'[н св!ту, кра]н !з перех!дною економ!кою та кратн, що ро3ви-
ваються. Фб/рунтовано, що сг!йке економ!чне зростання в умовах глобально'[ конкуренц!] мохииве лише 3а вико-

ристання !нновац|йно ор!0нтованот модел. економ|ки. 8изначено, що мо)кливост! сусп!льсгва продукувати :

впроваджувати !нновац!т бе3посередньо пов'язан! 3 нагромадженням кап!талу та пропорц!ями в!дтворювальнот

струкгури-в31_|. ФбЁрунтовано необх!дн|сгь забезпечення оптимального сп!вв!дношення м!ж опоживанням ! нагро-

мадженням кап!талу в межах в1дтворювальнот сгрукгури 83[1 як ви3начальнот передумови формування конкурен-

тоспроможносг! кра1н на основ! !нновац!й'

$ючов! олова: нац!ональна конкурентоспроможн:сгь, в!дтворювальна сгрукгура 8Б[1, споживання, нагро-

мадження кап !талу, економ|чн! суперечносг!.

конкуРЁнтоспосоБность в контЁкстЁ пРотивоРЁчии
воспРои3водствЁнной стРуктуРь| экономики стРАн миРА

удк 165.63:339' 137.2(477) _ 047.52 !ейнека т. А.
Базавлук н. г'

Фпределена специфика в3аимообусловленности и противоречивости процессов формирования макроэко-

номической конкурентоспособности' которь!е обусловлень| состоянием и динамикой воспроизводственной струк-

турь; 8Б!-1. йоследовань! оовременнь!е тенденции воспрои3водственной сгруюгурь: 83[-1 ведущих сгран мира, сгран с

@ дейнека 1. А', Базавлук Ё. [-, ''Ёконом!ка розвитку'' (Ёсопоп!сз о{ 9еуе!орпеп1)' |х!е 3(67)' 2013
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переходной экономикой и развивающихся сгран. Фбосновано, что усгойнивь:й экономический росг в условиях
глобальной конкуренции возможен только при исполь3овании инновационно ориентированной модели экономики.
Фпределено, что возможности общества прои3водить и внедрять инновации непосредственно связань! с накоп_
лением капитала и пропорциями воспроизводственной сгру:сурь: 88|-1. Фбоснована необходимость обеспечения
оптимального соотношения мещ4у потреблением и накоплением капитала в рамках воспроизводственной струк_
турьт 88[! как определяющей предпось!лки формирования конкурентоспособности стран на основе инноваций.

Фючевьге слова: национальная конкурентоспособность, воспРоизводственная сгрукгура 88['1, потребле-
ние' накопление капитала' экономические противоречия.
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1[е эрес!{|с!1у о| !п{егёереп6епсе ап0 соп{га0!с{!оп о{ пасгоесопоп!о сопре1!1!мепеээ |огпа[!оп 6е1егп!пе0 Бу
([е соп0!1!оп ап0 ёупап!сз о{ 1[е гергоёшс1!ме э1гцс1цге о{ 69Р аге 0е{!пе0. 9цггеп{ 1гепёэ !п герго0шс1!уе э1гшс1цге о{
69Р о[ !еа0!п9 ооцп{г!е5, ооцп1г!еэ ш!{}'т {гапз!1!опа{ есопопу апё 0еме!ор!п9 ооцп1г!еэ аге !пмеэ{!9а1е0' !1 !э ргоме0 {[та{

эцэ{а!паБ|е есопоп!с 9гой[ цпёег {!:е 9|оба! сопре{!1!оп !э оп!у роэв!0!е ш!1}'т ап :ппоуа{|оп-ог!еп1е0 есопоп!о по0е!. !1

!з 0е1егп!пеё 1[а{ {[е аБ!!|1у о{ а эос!е1у 1о рго6шсе ап0 !пр!епеп{ !ппоуа{|опэ !э 0|гес1!у ге!а{её {о 1[е ассшпц|а1!оп о{
сар!1а! ап6 1Бе ргорог[!опз о| 11'те 6РР гергоёцс1!уе э1гцс1цгеэ. [бе песеээ!1у о{ ргом!0[п9 ап ор{!па! 0а!апсе бе|шееп
сар!1а! сопэшпр1!оп ап6 ассцпц!а{|оп !п {[е гергоёшс1|ме э[гцс1цге о{ €9Р аэ {бе ргегечш!з!1ев о{ 1[е сошп1у'э
оопре[!1!мепеээ {огпа1!оп [[гош9['т !ппоуа1!оп !з эцБз1ап{!а1её.

!{еушогёз: па1!опа! сопре{!{!мепе55, герго0цй|уе э1гшйцге о{ 6РР' сопзшпр{!оп, сар!1а! ассцпц!а1!оп, есопоп!с
соп[га6!с1!опз.

6унасний етап св!тового ро3витку безпосередньо пов'я3а-
ний !з використанням !нновац!й у вс|х сферах економ!чного життя
сусп!льства. |-|ерех!д до економ!ки знань, який е пр!оритетним
завданням для б!льшост! кра|н св!ц' реал!3уеться через вт!лення
|нновац!й. !нноватизац!я е !нструментальною основою сучасних
трансформац!й, що наочно в|дображас практика пров1дних дер-
жав св!ц, таких, як €!]|А, !пон!я' кра|ни 66. |х досв!д св!днить, що
ст!йке економ!чне 3ростання в умовах глобально1 конкуренц!1
можливе лише 3а використання !нновац!йно ор!ентовано| модел!
економ!ки' }ому проблема забезпечення !нновац|йного розвитку
нац!онально] економ!ки, 11 струкцрних трансформац!й у контекст!
досягнення високого р!вня концрентоспромохност! 0 актуальною
науково-практичною проблемою, яка потребус досл!дження.

!осл!дженню науково-пракгинно| проблеми сгрукгурних
трансформац!й нац!онально| економ!ки в контекст! забезпечення
економ!чного 3ростання присвячен| науков| прац! в!домих в!тчиз-
няних та заруб|>оних науковц!в, таких, як 8' [-еець' Б. (васнюк,
Ё. !унинська, Б. 6еминоженко, 11' Федулова, А' 9ухно' [1роблеми
управл!ння конкурентоспроможн!стю, а також роль !нновац!й у
формуванн! нац!онально| конкурентоспроможносг! розглядаються
у працях }1. Антонюк, 8' Базилюк' 8. Брублевського, Ф. [р!шново|,
Ё. }(ал!ла, Ф' 9урс!на.

! пер!од становлення економ!ки знань конкуренц!я набу-
вас особливих о3нак п!д впливом поширення !нновац!й у вс!х сфе-
рах життя сусп!льства. (онкурентоспроможн!сть кра1н !стотним
чином ви3начае технолог!чний р!вень сеггор!в та галузей економ!-
ки, передус!м промисловост|. ,!о найважлив!ших чинник!в нац!о-
нально] конкурентоспроможност! також сл!д в[днести наявн!сть
квал!ф!кованих кадр!в, д!евий !нтелекгуальний потенц!ал, створе-
ний у сусп!льств1, !нформац!ю, системи управл!ння, кульцру п!д-
приемництва тощо. Разом !з цим забезпечення умов формування
конкурентоспромохоо| економ!ки кра|ни потребуе !нвестиц!й. йож-
ливост! сусп!льства продукувати ! впроваджувати !нновац|1 безпо_
середньо пов'язан| з нагромадженням кап!талу та пропорц|ями
в!дтворювально| струкцри 3Б!-1.

йетою досл!дження е ви3начення сучасно| специф!ки вза-
смообумовленост! та суперечливост| процес1в формування мак-
роеконом!нно| конкурентоспроможност!, зумовлених станом ! ди-
нам!кою в!дтворювально!' струггури 88!-1.

! пер!од становлення економ!ки знань в!дбуваються як!сн!
зм!ни у струкцр! нац!онально| економ1ки, як! визначають можпи-
вост! та подальш! перспективи зростання. ,!осл!дження джерел

конкурентоспроможност! нац!онально] економ!ки передбанае,
передус!м, анал!з в!дтворювально| срукцри економ!ки, яка ви_
3начасться сп!вв!дношенням фонду нагромадження та фонду
споживання у склад1 88!-!' йодель збалансовано1 в!дтворювально[
та галу3ево| струкгури нац!онально1' економ!ки властива б!льшост|
пров!дних кра1н св!ц' як! харакгери3уються високим р|внем конку-
рентоспроможност! економ!ки'

,!осл!дх9юни в!дтворювальну стру]сшру, сл!д зазнанити'
що Б8!-1 кра1н становить сума к!нцевих споживчих витрат, валово-
го нагромадження та чистого експорц. Анал!з (табл. 1) показуо в
динам|ц! струкгурн! зм!ни, що в!дбуваються у в!дтворювальному
цикл! св!тово| економ!чно| системи. Ёайб|льшу частку ББ!-! станов-
лять к|нцев! споживч| витрати - у струкгур! св!тово| економ!ки цей
пока3ник коливаеться у межах 75'7 _77'7 % в!дпов!дно до пер!оду
2000 - 2010 рр. Розвинрим кра}нам притаманна найвища частка
к!нцевих споживчих витрат у 881-1 (82'42 % у 2010 р.). ! кра|нах !з
перех!дною економ!кою та кра|нах, щ0 розвиваються, частка к|н_

цевих споживчих витрат у Б3!-1 3начно н0!$.а - 72'39 та 65'88 %
в!дпов!дно. €л!д зазнанити, що частка к!нцевих споживчих витрат
у 38[-| у ро3винених кра}нах та кра!нах !з перех!дною економ!кою
посцпово 3роста0' а в кра}нах, що ро3виваються, спостер!гасться
[[ посцпове 3ниження'

1аблиця 1

8|дтворювальна струкцра економ!ки, 2000 - 2010 рр.*

|-ру-
пи

кра-
1н

[1оказник 2000 р. 2008 р' 2009 р 2010 р

1 2 3 4 5 6

.ь
Ф

ввп' % '100,00 '100,00 100,00 100,00

[емп приросц 3Б!-1, % х 9,57 -5,34 8,81

(!нцев! споживч! витрати, о/о 77,47 75,74 77,96 76,70

8алове нагромадження
кап!талу, %

22,42 23,68 21,51 22,7з

3алове нагромадження
основного кап!талу, %

2'1,65 22,72 21,83 21,92
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3ак!нчення таблиц!

*6кладено авторами за даними роботи [1].

3-пом!ж струкгурних характеристик в!дтворення 88[1 най-
б!льше 3начення мае оптим!зац!я генерально| в!дтворювально]

макроеконом|чно| пропорц!! - сп!вв!дношення м|ж нагромаджен-
ням ! споживанням у 38!-1. 6аме оптимальний прир!ст нагрома-
дження кап|талу визнача0 темпи економ!чного та соц!ального про-
гресу, забезпенуючи ст!йкий стан макросистеми !з найвищим р!в-
нем споживання в сусп!льств!. 3б!льшення норми нагромадження
кап!талу зазвичай п!двищуе техн!чний р!вень кап}тальних ресурс!в,
що пол!пшуе так1 як!сн! характеристики в1дтворювального процесу,
як кап!талоозброен!сть та продукгивн!сть прац!, 3 одного боку, !

кап!талоемн!сть та матер!алоемн!сть проду|сш _ з !ншого [2' с. 5]'
Фднонасно це сп!вв!дношення м!ж споживанням ! нагро-

мадженням визначае передумови конкурентоспроможност! кра|ни.
Б!дм!нн!стю сучасних конкурентних в!днооин 0 створення переваг
на основ! !нновац!й. ! межах функц!онування макросистеми цей
процес стае можпивим 3а ро3ширеного в!дтворення, виокремлен-
ня сусп|льством достатньо| частки кошт!в на нагромадження та
перетворення цих кошт!в на реальний кап!тал. ! свою нерц, вт!-
лен! !нновац!| забезпечують у новому в!дтворювальному цикл!
прир!ст 3Б!-1. 9тже, для забе3печення конкурентоспроможност:
нац|онально1' економ!ки сусп!льство е зац!кавленим у прирост!
фонду нагромадження, [1роте, зважаючи на необх!дн!сть не т!льки
3аощад)увати, але й споживати, 3авхци !снувала й буде !снувати
певна межа' що ви3начао оптимальну частку нагромадження.
}еоретинно нагромадження вважа0ться достатн!м, якщо його
норма становить близько 25 % ввп. ]аким чином, одна з ви3на-
чальних умов забезпечення ст!йко] (довгостроково|) конкуренто-
спроможност! та сама, що й макроеконом!чного розвитц кра|ни в

ц!лому: важливим е паритет м!ж струкцрним сп!вв1дношенням
фонду споживання та фонду нагромадження'

Ёорма нагромадження кап!талу ви3нача0ться як частка
валового нагромадження кап!талу у 381_!. Фбчислена для св!тово}
економ!ки в ц!лому (2000 _ 2010 рр'), вона 3находиться в межах
20'9 - 23,7 о/о (середне 3начення за пер!од _ 22,26 %)' 4е дещо
нш!+]е в!д зазнаненого оптимального значення (тобто менше 25 %).
Ёеотаб1льн!сть економ!чного ро3витку, 3умовлена останньою 3а
часом ф|нансово-економ!чною кризою, синхронно спричинила
в|дпов:дн! зм!ни в динам!ц! процес!в нагромадження кап!талу' &1я
пер!оду 2000 _ 2006 рр' властива була позитивна динам!ка щодо
норми нагромадження, у 2009 р. в|дбувся спад, проте вже у 2010 р'
даний показник знову зб!льшився'

! ц!лому описаний рух норми нагромадження в|дпов!дае
о3накам тепер}шньо)' фази економ!чного циклу: за !-' йеншем'
саме пер!од депрес|1 3апуска0 :нновац|йний процес, а зг1дно з
14. [|!умпетером, саме !нновац!] пород)9ють довг! цикли д|лово|
акгивност!. Фтже, потреби виходу з кри3и 3умовлюють !нтенсив_
н!сть упровадження !нновац!й, що в|дпов!дно по3начаоться на
показников! валово| норми нагромадження' який поступово 3ро-
стае як у св!тов!й економ!ц! в ц!лому, так | по вс|х групах кра|н.

!-!одо !нновац!й, як! в сучасних умовах економ!чного роз_
витку е ви3начальним джерелом конкурентоспроможност!, конкре-
тизац!| потребуе нагромадження основного кап!талу. !-1отр!бно
в!дзнанити, що динам!ка норми нагромадження основного кап!та-
лу дещо !нша, н!ж нагромадження в ц!лому: св|товий р!вень цього
показника у 2010 р. пор!вняно з 2009 р. зб!льшився приблизно на
0'1 п.п. [1ри цьому позитивний прир!ст забезпечили лише кра|ни,
що розвиваютьоя; в економ!чно ро3вингих кра|нах ! кра[нах !з

перех!дною економ!кою зм!ни були в|д'емними. Ёа думку автор!в'
це пов'язано, по-перше, !з компенсаторною повед!нкою домогос-
подарств, яка проявилась як реакц!я на кризов! явища в економ!ц!
та спричинила нагромадження майна в цьому секгор!' та, по-
друге, !з потребами в|дновлення страхових запас!в ! резерв!в, що
гаранцють неперервн!сть макроеконом!чного в1дтворення. 3 цих
причин динам!ка валового нагромадження кап!талу випереджае
нагромадження основного кап!талу, а отже, невиробнине нагро-
мадження зм!нюсться !нтенсивн!ше за виробнине.

6л[д зазнанити, що впд сунасно| кризи кра|ни з ро3вину-
тою економ!кою постращцали !стотн!ше, н!ж кра1ни' що ро3вива-
ються. } результат! цього, за прогно3ом Рг!сеша1ег[ошве6оорегз
(Рш6)' так! кра}ни, як Бразил!я, (итай, !нд!я, !ндонез!я, [т4ексика та
!нш|, будуть випереджати 3а темпами зростання !ндустр!альн!
держави 3аходу' об'еднан! у 67. ! зв'я3ку з цим постао питання
стооовно того, чи втрачають економ!чно розвинен| кра!'ни пр!ори-
тети конкурентоспромояоост!: якщо так, то якою м|рою ! як це
в!дображас динам!ка нагромадження кап!талу?

Факгично норма нагромадження основного кап!талу у гру-
п! розвинених кра|н у середньому за досл!дх9ваний пер!од стано-
вила 19'99 %. !о 2008 р. значних коливань норми нагромадження
основного кап|талу не спостер!галося, проте у 2009 р. в!дбулося

1 2 3 4 5 6

3м!на запас!в матер!альних
оборотних кошт!в' %

о'77 0,96 -о'32 0,81

Ёкспорт товар!в та послуг, % 24'в5 32,31 27,36 29,65

!мпорт товар!в та послуг, % 24,74 31,74 26,78 28,88

9истий експорт, % 0,'|'1 0,56 0,58 0,76

€татистичн а похибка, '/' -0,002 0,016 -0,062 -0,189

Ёфекгивн!сть
нагромадження

х 0,37 -о'26 0,36

5т:-б
о-у
'Ё
т5
Ф(9
о(!

ввп' % 100,00 '100,00 100,00 100,00

7емп приросту 3Б!_1, % х 6,00 -5,94 4,00

(нцев! спохсцвч! витрати, ,А 7в,99 80,5'1 82,в6 82,42

8алове нагромадження
кап!талу, %

21,во 20,66 17,44 18,12

Балове нагромадження
основного кап1талу, оА 21,24 20,43 18,30 17,90

3м!на запас!в матер!альних
оборотних кошт!в, %

0,56 0,23 -0,86 о'21

Бкспорттовар!в та послуг, % 21,68 28,36 24,18 26,37

!мпорт товар|в та поолуг, % 22,47 29,52 24,47 26,85

9.истий експорт, % -0,79 1,16 -0,29 -0,48

3татистична похибка, % 0,003 -0,002 -0,004 -0,057

Ёфекгивн!сть нагромадження х 0,27 -0,36 0,21

Ро
.х
=отох
Ф
яот
.$х
Ф
о-
Фс
с'

т:-
(б
о-у

ввп' % 100,00 100,00 100,00 100,00

[емп приросц 8Б[_1, % х 27,52 -23,6в 18,44

{!нцев| спо>оивч| витрати, ,А 68,89 68,86 76,22 72,39

3алове нагромадження
<ап!талу, %

19,37 26,39 20,60 22,99

3алове нагромадження
)сновного кап!талу, %

18,35 23,56 22,57 22,11

3м!на запас|в матер!альних
оборотних кошт!в, %

1'о2 2,83 1,98 0,8в

Ёкспорт товар!в та послуг, % 45'о2 36,33 32,38 34,75

мпорттовар!в та послуг, % 32,93 3о'44 27,91 28,55

9истий екопорт, % 12,о9 5,89 4,47 6,20

6татистична похибка, % -0,357 1,146 1,288 1,589

Ёфекгивн!сть на громадження х 0,82 1,51 0,68

кодЁ
я
Ф
(в
5
(!)
Фо
о-
о
з
=т:-б
о-у

ввп' % 100,00 '100,00 100,00 100,00

}емп приросц Б8!-1, % х '16,59 1,51 1в,59

(!нцев1 спо>юцвч! витрати, ,А 72,59 65,47 67,16 65,88

8алове нагромадження
кап!талу, %

24,81 30,41 30,77 31,77

8алове нагромадження
основного кап[талу, %

23,27 27,99 29'7о 29,80

3м!на запас!в матер!альних
оборотних кошт!в, %

'1,53 2,43 1'о7 1 ,97

Ёкспорт товар|в та послуг, оА з4'92 4'1,05 33,98 35,56

|мпорт товар!в та послуг, % з2'31 37,14 з1'в4 32,92

9истий експорт, % 2,61 3,91 2,14 2,65

татистична похибка, % -0,00'1 о'211 -0,065 -0,304

Ёфекгивн!сть цагромщження х о'47 -0,05 0,49
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1аблиця 2

Ёорма нагромадження кап!талу,оА [3, с. 107]

|-рупи кра|н 1990 р' 2000 р. 2010 р. 2020 р. 2030 р.

6в!т у ц!лому 23,7 22,2 22,1 22,0 20,в
Розвинут! кра|ни 2з'0 22,0 19,5 19,5 19,0

(ра|ни, що розвива-
ються, та кра1ни з пе
рех!дною е*о,о"'кою

26,0 23,0 27,5 26,0 23'о

суттеве 3ниження пока3ника до 17 
'44 % (результат св!тово1 ф!нан-

сово!' кризи)' у 2010 р. _ незначне 3ростання до 1 в,12 %' (ра|нам з
перех1дною економ!кою властива дещо вища норма нагрома-
дження основного кап!талу пор!вняно з розвинутими кра1нами *
середнс значення за пер!од становило 20'87 о/,' у 2000 _ 2008 рр.спостер!галось посцпове 3роотання з 16,35 до 23,56 %. у 2009 -2010 рр., як ! в розвинрих кра|нах, обсяг фонду нагромадження
3меншився: у 2010 р- норма нагромадження основного кап|талу
становила 22'11 %. 6т!йка позитивна динам!ка притаманна про_
цесам нагромадження основного кап|талу кра|н, що ро3вивають-ся: у пер!од 2000 - 2о10 рр. норма нагромадження основног0
кап!талу в ц!й груп! 3р0сла 1з 23,27 % у 2000 р. до 29,30 оА у 2010 р.Ёа майбутн: два десятил!ття прогно3уеться 3ниження св!-
тово!' норми нагромадження. [1ри цьому абсолютна величина
цього показника в кра!'нах, що ро3виваються, та кра}нах :з перех!д-
ною економ!кою буде вищою, н!ж у розвинутих кра|нах (табл. 2).
8!дпов1дно зворотний показник (кап!талов:ддача) до 2030 р' буде
вищим у ро3винутих кра}нах. !ля пор!вняння: 5,26 дол' 6!".!..!А _
розвинут!кра}ни св!ц; 4,35 _ кра!'ни, що розвиваються, та кра1ни з
перех!дною економ!кою.

норми нагромадження основного кап!талу, необх!дно п!дкреслити,
що оц!нка конкурентоспроможност! з ор|онтиром на цей показник,
на думку автор!в, в!дносна. Ёасамперед тому, що процеси в!дтво-
рення на макрор!вн! ол!д сприймати не т!льки з економ|чного по-
гляду, але й !з соц!ального. 3абезпечення зростання 83|_1, нагро-
мадження кап!талу, упровадження на ц!й основ! |нновац!й унапрям! забезпечення конкурентоспроможност! оц!нюються по3и-
тивно т!льки у випадку реал!зац!1 !нтерес}в соц!уму' й!ж тим, не-
3важаючи на зм!ни структури св!тового Б3]-! за групами кра!'н за
р!внем |х розвитку, м!ж розвинутими кра1нами та кра|нами, що
ро3виваються, збер!гаються !стотн| розб!нност1, особливо 3а пока3-
ником р!вня життя населення на користь перших.

|-!оказником, який до3воляе одночасно враховувати ! нор-
му нагромадження кап!талу, ! прир!ст Б8[-|, с коеф!ц!ент ефеюгив-
ност! нагромадження, тобто в!ддана з кожного долара 6!!А фондунагромадження у вигляд! приросц ББ[-1. 9им вища ефекгивн:сть
нагромадження, тим менша потреба у зб!льшенн! обсяг!в фондунагромадження для отворення одиниц! приросц 83!-1. 6ереднё
3начення пока3ника ефективност! нагромадження св!тово| еконо-
м!ки за д-осл!дх9ваний пер!од становило 0,28. 1аким чином,
1,00 дол' 6!]|А, !нвестований в основний кап|тал, зб!льшус обсяг
св!тового ББ!-1 на 0,23 дол' 6!!..!А. 3агалом просте}.уеться тен-
денц!я до 3ростання обсяг!в св!тового ввп _ середн"ор;чний темп
приросту у 2000- 2010 рр. становив 7,08 о/о, виняток 2ооэ р.: оо-
сяг св!тового 8Б[_1.пор!вняно з 2006 р. скоротився на 5,34 % п|д
впливом св!тово1' ф!нан_сово[ кри3и. Ёайвищий р!вень ефекгивно-
ст! нагромадження у 2010 р' (0,6в) * у груп! кра|н !з перех!дною
економ!кою. ! кра!'нах, що розвиваються, дещо ни}кчий показник
ефекгивност! нагромадження - 0,49' !!-]одо ро3винених кра1н, то
для них ефекгивн!сть нагромадження у 2010 р. становийа 0,21.
,!осить висок! пока3ники ефекгивност!_ нагройадження кра!н !з
перех!дною економ!кою та кра!н, що ро3виваються, пов'язан! !з
тенденц!ею до пост!йного 3начного зростання обсяг|в Б8|-]'

3!ставлення в!дносного показника ефекгивност! нагрома-
дження кап!талу за групами кра|н, безперечно, переконливо св!д-
чить на користь кра|н, що розвиваютьоя: вони набувають ознак
конкурентоспроможност! в час! швидше, н|ж економ!нно розвинщ!
держави. !еяк! |з сучасних кра!'н, що швидко зростають, станов_
лять !стотну 3агро3у для економ!нно розвинрих кра|н рке нин!
(передуспм (итай). !_1роте на уточнення по1ребують масштаби
економ|ки розвинутих.кра!н. у 2о10 р. частка ро3винутих кра|н у88[1 становила 51'7 % (у тому нисл| сшА - 19,7 %) й на ц! кратнй
припадало 60 % св!тового обсяц кап!таловос:адень [3, с. 106, 462]'
Фтже, забезпечення св!тово1' економ!ки кап|талом у'наш час 3али-
ша0ться сутт0во залежним в!д !нвестиц!йного процесу розвинутихкра|н. 3важаючи на це, о3наки послаблення конкурентоспромож-
ност! кра|н _ св!тових л!дер!в _ уже не здаютьс я такими одно3нач-
ними. 3арто також додати, що питоме значення одного процента
приросц 88|-1 у кра1нах |з високим р!внем економ!чного ро3виткуне т!льки к!льк!сно в!др!зняеться в!д аналог!чного показни*а !нших
кра!'н, а й як;сно оц1нюеться !накше. 6л!д зауважити, що створення
ро3винутими кра|нами великого за обсягам 33[1 дозволяе опосе-
редковано припускати наявн!сть досить збалансованого сп!вв!д-
ношення споживання та нагромадження й об/рунтованих зм!н ц!с|струкцри в!дпов!дно до приросц основного макроеконом!чного
показника. {оча, безперечно, абсолютно досконалого паритец усв!тов!й пракгиц; не заф!ксовано'

! багатьох кра|нах споживання перевищуе виробництво
або, навпаки' виробництво с б!льшим 3а споживання (Ё!меннина,
|пон|я, !{итай). Розм!щуюни тимчасово в:льн! резерви на св|тово-
му ринку' група кра1н |3 позитивним сальдо плат!жного балансу
перетворюеться на основних св!тових кредитор!в. 6аме |з цимпов'я3ана нер!вном!рн!сть у динам!ц! заощаджень ! нагромаджень
кап!талу, яка лежить в основ! формування глобального'д'сбала"-
су _ одн!е| з найва>клив!ших принин ф!нансово? кризи. Ёк заз,ача_
ють анал!тики [3, с. 109], у прогнозному пер!од! (тобто до 2030 р.)названий дисбаланс усунути повн!стю буде немо>+с:иво.

Фтже' можна зробити так! висн0вки 3 проведеного досл!_
дження:

1' 8!дпов!дно до мети досл!дження авторами з'ясован! ви-токи формування конкурентоспроможност! кра|н. йетодолог!я
анал!зу /рунцетьоя ' на поеднанн! фундаментальних наукових
положень пол!тично:' економ!1' щодо в!дтворювально)' стругцри
88!-|, основ макроеконом!ки щодо динам[ки Б8!-1 процес!в'спожи-
вання й нагромадження та здобутк!в прикладних економ|чних наук
щодо проблем нац!онального ! св!тогосподарського ро3витку, а
також стосовЁо проблем сунасно) специф!ки конкурентних в!дно-
син. 3азначен; аспекги широко, але нар!зно досл|дх9ються у ме-

3'ясовуюни конкурентоспроможний стан кра1н лз ураху-ванням [х групування 
_3а сцпенем розвитку, потр!бно звернутись

до темп!в 3ростання 88!-1. 3а даними шшстАо, вих!д !з ф!н)нсово-
економ!чно| кризи супровод)0вався для економ!нно розвинутих
кра|н темпами приросту 3Б!-| (2010 р. до 2009 р.) 4,0 %, для кратн
з перех|дною економ!кою _ 10,44 оА, для кра|н' що ро3виваються,_ 1в'59 7о. Фтже, у вс!х групах кра|н заф!ксоване ейоном!нне зро-
стання. 3 огляду на руш!йн! сили прогресивно] макроеконом!чно1'
динам!ки потр!бно лочнити, що особливе 3начення для ро3витку
економ!ки мас, передус!м, зростання в сектор! промисловост!' Алй
б!льшост! кра|н, що розвиваються, саме випереджаюче зростання
промисловост! забезпечуе струкцрн! перетворення та тривале
економ1чне 3ростання. } склад! економ!ки кра|ни мае бути Ёт,оре-
ний високотехнолог|чний конкурентоспроможний промисловий
сектор' Ёкщо мова йде про !нновац!йний прорив, то для створення
таких умов' як 3азначають науковц! [4, с. 304_305], у на3ваному
секгор! прир!ст 88|-1 упродовж одного_двох десятил!!ь мао щри-муватись на р!вн! 10 %. 6аме тац законом!рн!сть у {,{ ст' проде-
монстрували' наприклад, так! кра|ни, як 8пон!я, Республ!ка (орея.
|-1ин! у десятил1тньому !нтервал! насу випереджаючими темпами
ро3виваються (атар (13 % приросту реального Б3!-1 за 2000 -2010 рр.)' а також (итай |з !-онконгом, (азахстан, !нд!я, 8'етнам [5].[аким чином' !ншою, не менш ва)}('1ивою умовою формування
конкурентоспромох+:о1 економ!ки кра|ни е забезпечення у довго-
тривалому !нтервал[ часу високих темп!в приросц виробництва,
що' у свою черц, т!сно пов'язано з р!внем валових нагромаджень
у 83|-!.

Бизначаючи тенденц!ю на майбрне, Рг|сеша1ег[тоцве-
6оорегз за3начае, що (итай та !нд!я стангь поряд !з 6!]|А найб!ль-
шими економ}ками св!ц; !ндонез!я, Ё!гер!я, 8'етнам демонструва-
тимугь переконливе економ!чне зростання; Бразил!я зможе об1йти
8пон!ю ! стати четвертою найб!льшою еконой!кою св!ту; економ!ка
[уреннини може стати одн!ею з найб|льших у €вроп!. Ёазом |з цим
експерти також констацють, що внасл|док негативного впливу
св!тово| економ!чно)' кризи кра}нам' що розвиваються, буде важко
зберепи висок! темпи зростання останн!х рок!в [6]. за прБгнозами
компан!] Ёгпз1 & }ошп9, середн!й пока3ник приросц економ!ки у
груп| кра|н, що швидко зростають, становитиме'э,ц 6А у 2013 р' та6'4% у 2014р', але при- цьому прогноз для ро3винутих ринк!вменш оптим!стичний, особливо для 0врозони, де передбанаоться
зниження темп!в економ!чного зростанняу 2013 р' на 0,3 % |5]'8[дзнанаюни у пор!вняльному анал!з[ (кра|ни, що розви-ваються/розвинут! кра1'ни) тенденц!ю випереджаючих темп!в
зб!льшення 83!_), а також переважання б!льш високих пока3ник:в



!9!ехан!з]у регул1}овання еконо|у ! ки

жах на3ваних економ!чних наук. !х пооднання' з одного боку, на-

дало можлив!сть пояснити 3а допомогою теор1| т! тренди, що фак-
тично склались у св!тов!й економ!ц| та економ!ц! окремих кра[н, а з
!ншого _ зб!льшйти меж! 3астосування канон!чних основ економ1ч-

но| теор!|, поширивши |х на сферу прикладно| анал|тики, зокрема
на феру знань !з сунасно| практики конкуренц!} м!ж кра}нами'

2. 3асновуючись на названих методолог!нних 3асадах' ав-
торами об/рунтовано, що утворення ви3начальних передумов

формування 
-конкурентоспроможност! 

кра|н на основ! |нновац!й

йоходить !з мох<пивост! сусп!льства нагромадхувати кап!тал !

забезпенувати в межах в!дтворювально| струкгури БЁ[1 опти-
мальне сп!вв!дношення м!ж споживанням та нагромадженням'

3. Анал!з, проведений авторами, до3волив констацвати'
що посттрансформац!йним кра|нам ! кра|нам, що розвиваються'
для забезпечення паритетних конкурентних в!дносин необх|дн!
так! умови ро3витку, як! забезпечують у довготривалому !нтервал!
насу висок! темпи приросц виробництва' що, у свою нерц, т!сно

пов'я3ано з р!внем валових нагромаджень у Б8[1 та спрямуванням
!нвестиц!й у !нновац![.

4. Ёа основ! теоретинних об/рунтвань та узагальнень
св1тогосподарських тенденц!й розвитку доведена суперенлив!сть
процес|в формування макроеконом|чно| концрентоспроможност!
й оптим!зац!| в|дтворювально] струкцри 88[1. Ёазвана супереч-
н!сть проявлясться в межах макроеконом|чних систем та св!тово1

системи господарювання в ц!лому. Ёа макрор|вн! суперечн!сть
поляга0 в тому, що, з одного боку, забезпечення конкурентних
переваг на осйов| |нновац!й потребуе в рамках розширеного в!д-

творення, виокремлення сусп!льством достатньо| частки кошт!в на

нагромадження та перетворення цих кошт!в на реальний кап!тал'
а з !ншого _ необх!дною умовою ро3витку сусп|льства е вид!лення
кошт!в на споживання. Ёазвана оуперечн1сть вир!шу0ться чере3

оптим!зац!ю споживання / нагромадження в стругшр1 88!-1 та ефек-
тивн!сть використання нагромадження кошт!в, Ёа св|тогосподар_
ському р!вн! суперечн!сть в!дтворювально| струггури Б8|-1 у к!нце-

вому п!дсумку 3находить вияв чере3 нер!вном!рн!сть у динам:ц!
3аощаджень [ нагромаджень кап!талу та набувао форми глобаль-
ного дисбалансу; по сут!, вона е одн!ою з найвах<лив!ших принин

ф:нансово1 кри3и.
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