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Процеси економічного зростан�
ня та економічні флуктуації віддав�
на вважаються спорідненими явища�
ми. Однак впродовж тривалого часу
ці два явища досліджувалися окре�
мо: з одного боку, аналізувалися ча�
сові ряди макроекономічних показ�
ників, позбавлені трендових складо�
вих і, як наслідок, тренди вважалися
екзогенними стосовно флуктуацій. З
іншого боку, теоретики економічно�
го зростання зосереджували свою
увагу на дослідженнях довгостроко�
вих траєкторій зростання та їх ста�
більності. Загальноприйнятий підхід
до досліджень макроекономічних
явищ полягав в окремому моделю�
ванні економічного зростання та
економічних циклів.

В моделях часові ряди ВВП (ва�
лового внутрішнього продукту) та
інших макроекономічних показників
розкладаються на трендову та цик�
лічну складові з використанням ста�
тистичних методів, таких, наприк�
лад, як лінійний тренд, метод квад�
ратичного поліному, фільтри Годрі�
ка�Прескотта та Бакстера�Кінга, та
інших. Зокрема, використання
лінійного тренду та методу квадра�
тичного поліному дає можливість
розкласти часовий ряд на детерміні�
стичну трендову та циклічну компо�
ненти. Але, малоймовірно, щоб де�
терміністичний тренд чи, краще ска�
зати, тренд�стаціонарний процес
репрезентував реальну перехідну

економіку з її постійними структур�
ними змінами. В зв'язку з цим
більшість досліджень, які проводять�
ся в рамках теорії макроекономічних
флуктуацій, використовують фільтра�
цію вихідних часових рядів за допо�
могою фільтрів Годріка�Прескотта
та Бакстера�Кінга, оскільки вони
після усунення тренду залишають
циклічну компоненту на відповідних
частотах [2].

Абстрагаючись від процесу еко�
номічного зростання з метою кон�
центрації всієї уваги на досліджен�
нях флуктуацій, формують моделі
циклів ділової активності. І, навпа�
ки, зосереджуючи всю увагу на дов�
гостроковій динаміці економічної
діяльності, моделюють зростання
продуктивності факторів виробниц�
тва та процесу зростання ВВП, не
аналізуючи флуктуаційну поведінку
макроекономічних показників.

Однак існує висока ймовірність
існування тісної взаємозалежності
між явищами зростання та флукту�
ацій, тобто ймовірність ендогенного
впливу одного явища на інше. Всі мо�
делі, в яких ці явища аналізуються
окремо, втрачають важливі зв'язки і,
таким чином, для глибшого розумін�
ня цих явищ необхідно аналізувати
макроекономічні показники без вико�
ристання процедури детрендингу.

Невирішеними питаннями про�
блеми визначення взаємозв'язку та
взаємовпливу економічного зрос�

тання та економічних флуктуацій є
з'ясування їх природи. Дана стаття
є спробою показати, чому ендоген�
ний підхід до економічного зростан�
ня і, зокрема, шумпетерівські моделі
(вертикальних) технологічних змін
формують природну конструкцію
для кращого розуміння причинних
взаємозв'язків між трендами та
флуктуаціями.

Особливості трансформаційних
економік не дають можливості без�
посередньо та в повній мірі викори�
стовувати моделі макроекономічних
флуктуацій, розроблених для розви�
нутих ринкових економік. Для країн
з перехідною економікою, політич�
на та економічна системи яких про�
тягом тривалого часу характеризу�
валися відсутністю ринкових інсти�
тутів, дослідження економічних
флуктуацій є, до певної міри, невла�
стивим. Циклічність економічного
розвитку вважалася виключно озна�
кою ринкової (капіталістичної) еко�
номіки. Однак більш, ніж десяти�
річний трансформаційний період
ринкових реформ свідчить про те,
що підйоми та спади ділової актив�
ності є характерними також для
країн з перехідною економікою. Їх
детермінанти важко визначити в
зв'язку із значними структурними
реформами, які можуть відігравати
роль, так званого, перехідного шоку.
Однак, в ряді праць вітчизняних еко�
номістів, присвячених проблемам
економічного зростання та економ�
ічному розвитку, можна знайти до�
тичні аспекти до бізнес�циклів та
макроекономічних флуктуацій [20,
21, 23].

Для економік із розвинутими
ринковими структурами перша за�
вершена модель бізнес�циклів — так
звана модель акселератора�мульти�
плікатора — була створена в розви�
ток кейнсіанської парадигми про не�
гнучкість цін, в якій нерівноважність
між попитом та пропозицією усу�
вається завдяки змінам ВВП, а саме
через інвестиції в нові потужності
[16]. Виходячи із припущення, що
поточні інвестиції є рівними між за�
планованим рівнем капіталу на на�
ступний період Кt+1 та поточним
рівнем Кt, (інвестиції вимагають од�
ного лагового періоду для транс�
формації їх у капітал) та із припу�
щення, що запланований рівень кап�
італу є пропорційним очікуваному
агрегатному попиту на наступний
період Y

t+1
, можна зробити висно�

вок, що I
t
 = Y

t+1
 — K

t
 =  (Y

t+1
 — Yt).

Ця формула визначає реакцію з боку
пропозиції на очікування зростання
агрегатного попиту, яка, в свою чер�
гу, визначає необхідний рівень інве�
стицій — це і є так званий ефект ак�
селератора.

В той же час поточне зростання
інвестицій є чинником, який сприяє
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зростанню агрегатного попиту в на�
ступний період згідно з мультипліка�
тивним ефектом Y

t+1
 = (It—I

t�1
) / (1—

c), де с — гранична схильність до спо�
живання.

Усунення показника It із цих
двох рівнянь веде до отримання відо�
мого рівняння другого порядку, яке
описує осциляторну модель П. Са�
муельсона. Водночас, як зауважив
Кальдор [9], осциляторна модель не
включає трендову компоненту. "Як
виключно циклічна модель, вона, та�
ким чином, мало нагадує циклічні
флуктуації в реальному світі, в яко�
му результатом послідовних фаз
піднесення є виробництво на по�
слідовно вищих рівнях".

Відсутність компоненти зростан�
ня в осциляторній моделі видається,
до певної міри, парадоксальною,
якщо пригадати першу модель зба�
лансованого економічного зростан�
ня [3], яка також була сформульо�
вана з використанням теорії мульти�
плікатора�акселератора. Головною
метою відомої моделі Домара було
отримання необхідних та достатніх
умов, за яких зростання виробничих
потужностей згідно з акселератор�
ним механізмом повинно точно уз�
годжуватися із зростанням попиту,
викликаного ефектом мультипліка�
тора. Однак наявність постійної
траєкторії зростання залишалася не
поясненою. Така ж критика сто�
сується і пізнішої версії осцилятор�
ної моделі Гікса [8], яка модифіку�
вала ідею П. Самуельсона шляхом
включення тренду у початкову мо�
дель без зміни її основних характе�
ристик. Однак, і в цій моделі тренд
залишився непоясненим, а скоріше
привнесеним із зовні; або наявність
тренду пояснюється на основі при�
пущення про лінійне процентне зро�
стання населення, або шляхом вклю�
чення в модель екзогенного джере�
ла технічного прогресу.

Модель Гудвіна [5] є, очевидно,
першою моделлю циклічного зрос�
тання, в якій наявність економічних
флуктуацій моделювалася як детер�
міністичний супровiд процесу еконо�
мічного зростання, а точніше, варі�
ацій в розподілі доходу (між зарпла�
тою та прибутком), які є результатом
процесу зростання.

Описані вище посткейнсіанські
моделі відносяться до нерівноваж�
них моделей, в яких економічні
флуктуації є наслідком або по�
слідовних корекцій кількості вироб�
леного продукту на ринку товарів (а
не цін), або послідовних корекцій
рівнів зайнятості на ринку праці в
моделі Гудвіна. Наступні моделі зро�
стання або бізнес�циклів позбавля�
ються від припущення про нерівно�
важність, однак, тим не менше, уни�
кають пояснення складної проблеми
про взаємозв'язки між трендом зро�

стання та бізнес�циклами. Це сто�
сується і відомої моделі економічно�
го зростання Р. Солоу (а також всіх
пізніших версій цієї моделі аж до
появи досліджень про ендогенне
зростання), в яких, як і раніше, дов�
гостроковий тренд був результатом
або зростання населення або екзо�
генного технічного прогресу.

Впродовж 50 та 60�хх років ми�
нулого століття відома модель Ро�
берта Солоу сприймалася більшістю
економістів як одна з найдоверше�
ніших теорій економічного зростан�
ня, в якій наголос був поставлений на
аналізі довгострокової траєкторії
зростання та досягнення його ста�
більного стану. Циклічні характерис�
тики процесів зростання в більшості
випадків залишалися поза увагою
дослідників. Однак на початку 80�хх
років в зв'язку із створенням теорії
реальних бізнес�циклів (РБЦ), спос�
терігається зміщення акцентів дос�
ліджень від аналізу процесів зростан�
ня до аналізу флуктуаційної поведі�
нки економічної діяльності. Якщо
взяти до уваги, що в основу теорії РБЦ
покладено модель зростання Р. Солоу,
не дивно, що економічні флуктуації
пояснюються екзогенними шоками
до Загального Фактору Продуктив�
ності (ЗФП), який є основною руш�
ійною силою зростання. Аналогічно
тому, що довгострокове зростання
пояснюється екзогенними фактора�
ми в моделі Р. Солоу, короткостро�
кові флуктуації в дослідженнях те�
оретиків РБЦ пояснюються також
екзогенними чинниками. Хоча кано�
нічна модель РБЦ стосується лише
аналізу флуктуацій, які трактують�
ся як оптимальні реакції (відгуки)
господарських суб'єктів на екзогенні
реальні шоки, довгострокова динам�
іка економічного зростання зали�
шається поза увагою. Традиційна ди�
хотомія між циклами та зростанням,
таким чином, не усувається із цієї но�
вітньої теорії економічних флукту�
ацій, якій на сьогоднішній день при�
свячуються окремі розділи в підруч�
никах із макроекономіки.

Тим не менше, пiдхiд теорії ре�
альних бiзнес�циклiв є дуже близь�
ким до виявлення причинних вза�
ємозв'язкiв мiж зростанням продук�
тивностi факторів виробництва та
економiчними флуктуацiями. Вико�
ристовуючи стохастичну версію еко�
номічного зростання, наголошуючи
на реальних шоках продуктивностi
як на чи не єдиному джерелi еко�
номiчних флуктуацiй для того, щоб
пояснити проциклiчну поведiнку
споживання та зайнятостi, викорис�
товуючи залишок Р. Солоу для того,
щоб вимiрювати варiацiї використан�
ня капiталу та працi впродовж
перiодiв бiзнес�циклiв, творці теорії
РБЦ торували шлях до наступного
перелому в дослiдженнях зростання

та макроекономічних флуктуацій.
Такий перелом, дiйсно, мав мiсце,
коли автори в працях [10], та [18],
незалежно один від одного моделю�
вали наявність ендогенного тренду в
теорії реальних (чи монетарних)
бiзнес�циклiв.

Справа в тому, що, як в дослі�
дженнях зростання, так і в дослід�
женнях флуктуацій, тривалий час
макроекономічні часові ряди вважа�
лися стаціонарними, що означало,
що економічна система не може
відхилятися від її рівноважної трає�
кторії зростання перманентно після
впливу того чи іншого шоку; такі
відхилення вважалися тимчасовими.
Однак праця Нельсона — Плосера
[14] про стохастичний характер ос�
новних макроекономічних показ�
ників з її висновком про те, що тим�
часові шоки можуть мати перманен�
тний вплив на довгострокову дина�
міку економічних процесів, виявила
гостру потребу у реформулюванні
існуючих зв'язків між зростанням та
флуктуаціями та наданні цим зв'яз�
кам статусу явної інтеграції.

Клас ендогенних моделей врахо�
вує інтеграцію зростання та флукту�
ацій, оскільки темп зростання в та�
ких моделях залежить від коротко�
строкових флуктуацій. Однак основ�
на увага в цих дослідженнях знову
зосереджується на довгострокових
характеристиках моделі. Деякі
фахівці, беручи до уваги існування
ефектів навчання досвідом [18] чи
позитивних зовнішніх ефектів [15],
роблять висновок, що шоки мають
довгостроковий вплив на економіч�
ну динаміку, а негативні шоки, аку�
мулюючись, можуть започаткувати
фазу рецесії; інші автори роблять
наголос на ефектах розміщення фак�
торів виробництва або на науково�
дослідній діяльності [1].

Зокрема, Стадлер в 1990�му році
запропонував рівноважну циклічну
модель, в якій технічний прогрес ен�
догенізується через механізм на�
вчання досвідом. Потім він демонст�
рує, як тимчасові шоки (технологічні
чи монетарні) впливають на довго�
строкову динаміку ВВП. В цій моделі
стійке зростання є наслідком проце�
су акумуляції людського капіталу,
який разом з механізмом навчання
досвідом та раціоналізацією продук�
тивної діяльності господарських
суб'єктів підвищує продуктивність
праці.

Оскільки людський капітал вра�
ховує трендову компоненту техно�
логічного прогресу, технологічний
шок, в даному випадку, можна трак�
тувати як стаціонарну складову за�
лишку Солоу. Оскільки темп зрос�
тання людського капіталу є ендоген�
ним, дана модель інтегрує процес
зростання та флуктуацій. Гіпотеза
про ендогенне зростання свідчить
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про те, що основні макроекономічні
часові ряди характеризуються наяв�
ністю в них одиничного кореня, тоб�
то, що вони є стохастичними. Кож�
ний імпульс, який впливає на корот�
кострокову динаміку, обов'язково
впливатиме і на довгострокову дина�
міку економіки.

Правомірнiсть традиційного
поділу макроекономічної теорії на
трендову та циклічну складовi була
поставлена пiд сумнiв у 80�хх роках,
коли з'явилися працi про реальнi
бізнес�цикли [11], в яких наголошу�
валося на тому, що шоки продуктив�
ності є головною рушійною силою
циклічних флуктуацій. Це стало
пiдставою для відродження шумпе�
терівського погляду на зростання та
цикли як на єдине економічне явище.

Це ж саме можна сказати i про
інші моделi бiзнес�циклiв, якi форму�
валися в рамках ринкової рiвноваги
або на основi непрогнозованих мо�
нетарних шокiв чи інформаційної
негнучкостi [12,13], або явних
нелiнiйностей в мiжчасових префе�
ренцiях [6]; однак жодна з цих мо�
делей не давала чіткої картини щодо
існування тренду в його відношенні
(можливо, причинному) до флукту�
ацiй.

Iснуючi моделi бiзнес�циклiв, в
основу яких було покладено екзо�
геннi шоки продуктивностi чи мо�
нетарнi шоки, були незадовiльними
з декiлькох причин: по�перше, вони
не враховували наявностi стохастич�
них трендiв; по�друге, агрегатнi
шоки попиту не могли мати тривалих
впливiв на технологiю та зростання;
по�третє, грошi мали залишатися
нейтральними в довгостроковiй
перспективi з монетарними шоками,
повнiстю iзольованими в довгостро�
ковому планi вiд реальних техноло�
гiчних шокiв (явна дихотомiя): реаль�
на економіка — номінальна еконо�
міка.

Роль грошей в економіці, їх від�
ношення до економічних циклів та до
зростання до цього часу належить до
дискусійних питань. Сьогодні біль�
шість макроекономістів погоджу�
ються, що через інформаційну, ном�
інальну або інші типи негнучкості
гроші мають вплив на короткостро�
кову динаміку економіки, оскільки
вони впливають на формування
флуктуацій. Однак через їх чисто
номінальну природу, монетарний
шок не може бути причиною будь�
яких впливів на реальну динаміку
економіки в довгостроковому пері�
оді. Ось чому часто можна зустріти
твердження про те, що гроші є нейт�
ральними в довгостроковій перспек�
тиві. Це означає, що гроші впливають
на економічні флуктуації, але не
впливають на трендову компоненту
економічної динаміки, яка є вира�
женням зростання як ВВП, так і про�

дуктивності факторів виробництва.
Однак якщо явища флуктуацій

та зростання є ендогенно спорідне�
ними, будь�який шок, який впливає
на одне з них, буде впливати на інше.
В зв'язку з цим концепція довгост�
рокової нейтральності грошей ста�
виться під сумнів. Монетарний шок,
який впливає на флуктуації, може
мати перманентні наслідки для про�
цесу зростання. Більше того, цей
ефект залежить від причинних на�
прямів між флуктуаціями та еконо�
мічним зростанням і може бути або
незначним, або, навпаки, досить
значним. І з вищенаведених мірку�
вань можна прийти до висновку про
важливість грошей в економіці з оче�
видними можливостями використан�
ня їх в довготермінових макроеконо�
мічних політиках.

Ендогенiзацiя процесу зростан�
ня через включення iнвестицiй в
людський капiтал або через навчан�
ня досвiдом [10] фактично усувала
вищенаведенi обмежувальнi чи як
такi, якi суперечать реальним фак�
там, припущення на цiлком природ�
них пiдставах [15,12,13]

80�ті та 90�ті роки також харак�
теризуються відновленням інтенсив�
ного інтересу економістів до теорій
економічного зростання в зв'язку з
появою теорій ендогенного зростан�
ня [15,12,13], в яких темп зростання
ендогенізується та робиться залеж�
ним від внутрішніх структурних па�
раметрів самої моделі.

Зміщення акцентів в намаганнях
економістів зрозуміти джерела дов�
гострокового зростання на внутріш�
ні механізми самих моделей, зроста�
юче переконання у тому, що поясни�
ти процес зростання можна еконо�
мічними стимулами господарських
суб'єктів, а не тільки технологічни�
ми чинниками, неминуче привело до
спроб пояснення економічних флук�
туацій також ендогенними фактора�
ми. Тобто має місце мотивація еко�
номістів працювати в напрямі макси�
мальної ендогенізації рушійних сил
макроекономічних флуктуацій. А в
ширшому розумінні — це мотивація
пояснити короткострокові флукту�
ації та процес довгострокового зро�
стання в єдиній теоретичній конст�
рукції.

Шумпетерiвський погляд на бiз�
нес�цикли (особливо, на рецесії) як
на механiзм для зменшення (або по�
вного усунення) органiзацiйних не�
досконалостей чи неефективних
розмiщень факторiв виробництва
знайшов своє вiдновлення в працях
декiлькох авторiв [7] та [1]. Цей по�
гляд подано самим Шумпетером в
наступнiй фразi: "(Рецесiї) є лише
тимчасовими. Вони є засобом для
реконструкцiї економічної системи
на бiльш ефективнiй основi в кожний
перiод часу" [24].

Можна, звичайно, назвати
декiлька причин, чому рецесії мо�
жуть мати позитивний ефект на
продуктивнiсть. На першу вказав сам
Шумпетер, згiдно з якою менш
продуктивнi фiрми усуваються впро�
довж періодів рецесiй i, таким чином,
середня продуктивнiсть зростає. Цей
ефект, однак, може бути анульований
тим, що темп входження нових ефек�
тивнiших фiрм в ринок є нижчим пiд
час рецесії, що, в свою чергу, обме�
жує ступiнь виходу iз ринку неефек�
тивних фiрм.

Друга причина, чому рецесії мо�
жуть мати позитивний вплив на дов�
гострокову продуктивнiсть, лежить
в основi пiдходу "затрати на альтер�
нативу" та пiдходу мiжчасового
замiщення: економiчна активнiсть,
спрямована на пiдвищення продук�
тивностi, зокрема, така як реор�
ганiзацiя виробництва чи проведен�
ня тренiнгiв має мiсце часто за раху�
нок безпосередньо виробничої
активностi. Оскiльки виробнича
активнiсть є нижчою в перiоди ре�
цесії через нижчий попит на продук�
ти виробництва, затрати на такi
реорганiзацiйнi заходи можуть бути
меншими в перiоди рецесії, нiж в
перiоди експансії.

Ця iдея була формалiзована ав�
тором в праці [7], який побудував
модель, в якiй постiйна кiлькiсть ро�
бочої сили розподiляється мiж ви�
робництвом та створенням органiза�
цiйного капiталу (на вiдмiну вiд мо�
делей РБЦ, де альтернативнi ак�
тивностi розподiляються мiж вироб�
ництвом та вiдпочинком). Результа�
том вище наведеного пiдходу "затра�
ти на альтернативу" є те, що накопи�
чення "органiзацiйного капiталу"
має мiсце пiд час рецесiй.

Аналізуючи літературу про моде�
лювання економічних процесів, в якій
короткострокові флуктуації та дов�
гострокове зростання розглядають�
ся як єдине явище, автор в публікації
[19] вживає поняття "природна вола�
тильність", наголошуючи на тому, що
флуктуації є природним явищем в
економічних процесах; вони є внутр�
ішньо притаманними для будь�якої
зростаючої економіки. Економіка в
процесі зростання обов'язково де�
монструватиме флуктуаційний про�
цес свого розвитку. Можна говори�
ти, що зростання та флуктуації є
"двома сторонами однієї медалі", та
що найважливіше, природа їх зарод�
ження одна і та ж: нові технології.

В ендогенних моделях зростання
та флуктуацій нестабільність в еко�
номічній діяльності формується пев�
ним механізмом; останній, в свою чер�
гу, формується рішеннями економіч�
них суб'єктів. В детерміністичних мо�
делях циклічного зростання економі�
чна діяльність супроводжується флук�
туаціями або через те, що господарські
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агенти інвестують в процеси науково�
дослідних робіт або в процеси нако�
пичення капіталу чи через те, що фірми
вважають більш вигідним для себе зат�
римувати використання створених
інновацій. В стохастичних моделях
інвестиційні рішення агентів щодо на�
уково�дослідних робіт визначають, з
якою частотою будуть спостерігати�
ся в економіці технологічні зміни та
якою буде тривалість очікуваних
циклів. З певним наближенням можна
сказати, що стохастичні версії моде�
лей "природної волатильності" мо�
жуть розглядатися як розширені мо�
делі РБЦ в тому розумінні, що еконо�
міка не підлягає ударам зовнішніх
шоків в кожний даний момент часу, а
що ймовірність, з якою економіка заз�
нає їх впливів, залежить від рішень
економічних агентів.

Зрозуміло, що не можна будува�
ти теорію лише на великих шоках до
ЗФП, які не завжди легко ідентифі�
кувати. Тому дослідження в рамках
ендогенних підходів до виявлення
взаємозв'язків між трендовою та
циклічною складовими економічно�
го розвитку намагаються відповісти
на питання, в який спосіб незначні
зміни в технології можуть виклика�
ти значні ефекти. Існує декілька на�
прямів досліджень з цією метою. В
праці [4], використовуючи ідею праці
[17] про формування кластерів інно�
вацій для їх впровадження, наголо�
шується на тому, що існує багато га�
лузей, в яких підвищення ефектив�
ності науково�дослідних робіт чи
покращення процесів виробництва
мають місце завдяки певним реорга�
нізаційним заходам. Ці реорганізації
реалізовуються повністю лише тоді,
коли аналогічні організаційні зміни
відбудуться в інших галузях. Має
місце своєрідна рівновага, коли інно�
вації створюються неперевно, а їх
впровадження має місце лише в дис�
кретні моменти часу. В цей спосіб
незначні вдосконалення на галузево�
му рівні трансформуються у значні
стрибки на агрегатному рівні.

Інший тип моделей стосується
нових видів капіталу [19]. Продук�
тивність праці з використанням ста�
рих видів капіталу не змінюється од�
ночасно із запровадженням нових
технологій. Як наслідок, ЗФП зрос�
тає, скоріш за все, поступово, пара�
лельно із розширенням використан�
ня нових технологій. Коли деякі дуже
великі фірми домінують в економіці,
зміни в технологіях на цих фірмах
мають, як правило, масштабний вплив
на економіку на агрегатному рівні.

Увага економістів до питань ен�
догенізації як короткострокової, так
і довгострокової динаміки економі�
чних процесів є значною. Кількість
досліджень постійно зростає. За
свідченням автора публікації [22],
наприкінці 90�х років було опубліко�

вано майже 1000 досліджень з про�
блем ендогенного зростання, в
більшості з яких аналізу діалектики
взаємозв'язків між трендовою та
циклічною складовими економічних
процесів приділяється належна ува�
га. Можна говорити про те, що про�
грес в економічній науці часто набу�
ває форми пояснення тих фактів та
процесів, які до цього часу залиша�
ються не поясненими. Зокрема, мак�
роекономічні змінні, які раніше трак�
тувалися як екзогенні, стають ендо�
генними, тобто визначення їх пара�
метрів проводиться в рамках безпо�
середньо самої моделі.

Специфіка сучасного стану еко�
номіки країни, нерівномірність і пе�
реважно нестаціонарний розвиток
більшості соціально�економічних
процесів на фоні розгортання нової
хвилі глобалізації та перерозподілу
сфер впливу у світовій економіці, її
реструктуризації та формування но�
вих економічних систем вимагають
нових підходів до реалізації стратегії
ефективного соціально�економічно�
го розвитку України на середньо� та
довгостроковий період.

Як напрям розгортання ефектив�
ної економічної політики забезпе�
чення стабільного розвитку економ�
іки України на початку ХХІ�го сто�
ліття пропонується нова ендогенно
орієнтована стратегія, спрямована
на пошук умов і механізмів забезпе�
чення економічного зростання за
умов нестабільності. Внутрішній
кінцевий попит, розширення внутрі�
шнього ринку, посилення внутріш�
ньої конкуренції мають стати визна�
чальними в забезпеченні динаміки
економічного росту. В цілому ендо�
генізована модель розвитку повинна
бути орієнтована на оптимальний
ступінь ефективного використання
внутрішніх ресурсів і факторів роз�
витку, на захист національних інте�
ресів в умовах глобалізації на основі
впровадження інновацій, на форму�
вання інтелектуального капіталу і
рівноправних зовнішньоекономічних
взаємовідносин [21].
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