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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. За умов світової глобалізації досягти помітних успіхів у 

реалізації своїх конкурентних переваг та в розв’язанні на цій основі завдань 
економічного і соціального розвитку суспільства можуть лише країни з ефективною 
ринковою економікою та сучасними державними і недержавними інститутами, що 
додержуються адекватної економічної політики. А отже, найважливішою 
проблемою, яку намагаються вирішувати уряди країн за цих умов, є розробка 
обґрунтованої та виваженої стратегії і тактики для забезпечення цілеспрямованого 
впливу держави на процес формування сучасної моделі розвитку національної 
економіки з метою підтримки високих і сталих темпів економічного зростання  та 
підвищення її конкурентоспроможності. 

Якісно нові завдання, пов’язані з розв’язанням цієї проблеми, посилили 
вимоги до статистичної інформації та зумовили необхідність перебудови системи 
статистики. Це потребує відповідного теоретико-методологічного підґрунтя, 
рівноцінного умовам розвитку ринкових відносин та міжнародним стандартам у 
галузі статистики. У концептуальних засадах Стратегії розвитку державної 
статистики на період до 2008 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 
України № 910 від 13 липня 2004 р., наголошується, що ефективне управління 
процесами, які відбуваються у соціально-економічному житті країни, неможливе без 
побудови сучасної, гнучкої та прозорої статистичної системи, здатної оперативно та 
об’єктивно надавати інформацію про темпи і пропорції економічного зростання. 

Перехід статистики України на міжнародні стандарти  загострює проблему 
статистичного забезпечення національної програми економічного зростання та 
конкурентоспроможності, оскільки за відсутності адекватної системи статистичного 
оцінювання цих явищ неможливо здійснити коректне позиціювання країни (так 
званий benchmarking) у міжнародному розподілі за рівнем конкурентоспроможності, 
як того потребують міжнародні організації. Розв’язання цієї проблеми вимагає 
формування нового напряму статистичної науки, основним завданням якого є 
розробка методології статистичного оцінювання економічного зростання та 
конкурентоспроможності країни. Результати такої оцінки мають стати фундаментом 
стратегічних рішень на різних рівнях та етапах розвитку економіки.  

У сучасній макроекономічній науці сформувалися високорозвинені економічні 
школи, які досліджують проблеми економічного і соціального розвитку національних 
економік, тенденції їх зростання та конкурентоспроможності. У наукових працях 
представників цих шкіл, як класиків (Дж. М. Кейнс, М. Д. Кондратьєв, А. Маршалл, 
П. Самуельсон, Л. Столерю, М. Тодоро, М. І. Туган-Барановський, М. Фридман, 
Й. Шумпетер, Ф. Хайєк), так і сучасників (Л. І. Абалкін, А. Г. Аганбегян, О. І. Амоша, 
О. Г. Білорус, П. Г. Бунич, Д. В. Валовой, В. М. Геєць, Б. М. Данілішин, М. І. Долішній, 
О. С. Ємельянов, А. М. Колот, Е. М. Лібанова, Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий, 
В. С. Найдьонов, В. Є. Новицький, О. Г. Осауленко, А. Ф. Павленко, Ю. М. Пахомов, 
А. М. Поручник, С. І. Пирожков, А. О. Філіпенко, А. А. Чухно, В. В. Юрчишин та інші) 
розглядаються теоретичні питання економічного зростання та конкурентоспро-
можності, системного підходу до вивчення сутності цих економічних категорій, 
закономірностей їх формування та змін. 
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Вагомий внесок у розробку різних аспектів теорії і методології статистичного 
оцінювання економічного зростання та конкурентоспроможності національної еконо-
міки зробили В. Ю.  Андрієнко, С. С.  Герасименко, А. В.  Головач, В. А.  Головко, 
А. М.  Єріна, В. Б.  Захожай, І. Г. Лук’яненко, Р. М. Моторин, А. П. Ревенко, 
А. В. Сидорова, Н. А. Парфенцева, В. Г. Швець, Ю. С. Цал-Цалко, О. Г. Янковий та інші. 

Віддаючи належне результатам творчого пошуку зарубіжних і українських 
економістів та статистиків у царині теорії економічного зростання та 
конкурентоспроможності, потрібно визнати, що проблема статистичного 
дослідження цих економічних явищ здебільшого залишається відкритою. 
Особливий науковий інтерес становить розробка методології статистичного аналізу 
ефективності функціонування економіки, оцінювання її динамічності та 
конкурентоспроможності. З позицій практики роботи органів державного 
управління важливим є формування системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення регулювання економіки, яке сприятиме розробці ефективних 
управлінських рішень, спрямованих на досягнення сталого та динамічного розвитку 
економіки з одночасним підвищенням рівня її конкурентоспроможності.  

Наведене вище свідчить про актуальність дослідження методологічних 
проблем статистичного оцінювання економічного зростання та 
конкурентоспроможності країни. У дисертації ретельному науковому розгляду 
піддано узагальнення теоретичного і практичного характеру стосовно 
методологічних підходів і результатів статистичного аналізу використання ресурсів, 
інституційних умов функціонування економіки та ефективності державних і 
ринкових важелів її регулювання у контексті можливостей досягнення високого 
рівня конкурентоспроможності національної економіки та її сталого і пропорційного 
зростання. Також аналізується рейтингова позиція України в міжнародному 
розподілі країн за рівнем конкурентоспроможності національних економік.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано як складову плану робіт Migration in CIS countries Міжнародної 
організації з міграції, підрозділу статистики та аналізу Міжнародної організації 
праці – Decent Work Agenda-ST 81-6 та відповідно до плану науково-дослідних робіт 
кафедри статистики КНЕУ за темою “Методологія статистичного дослідження 
економічного розвитку та конкурентоспроможності країни в умовах 
трансформаційної економіки” (номер державної реєстрації 0106U004339). 

Особисто автором у рамках організації і проведення досліджень зазначених 
тем розроблені теоретико-методологічні засади статистики економічного зростання 
та конкурентоспроможності, здійснено аналіз ефективності використання 
внутрішніх і зовнішніх факторів зростання економіки України та оцінка її 
рейтингової позиції у розподілі країн за рівнем конкурентоспроможності.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
опрацювання засад статистики економічного зростання та конкурентоспроможності 
країни, розробка теоретико-методологічних основ та проведення комплексного 
статистичного аналізу функціонування української економіки, оцінювання її 
динаміки, конкурентоспроможності, факторів та резервів підвищення ефективності 
в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості, формування пропозицій і рекомендацій, 
спрямованих на забезпечення стійкого економічного зростання та підвищення рівня 
конкурентоспроможності економіки України. 
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Відповідно до поставленої мети визначені та розв’язання такі наукові завдання 
методологічного, теоретичного та  практично-методичного характеру: 

― теоретичне визначення сутності економічного зростання та 
конкурентоспроможності як об’єктів статистичного дослідження, а також розробка 
концептуальних засад методології їх статистичного аналізу та оцінювання; 

− теоретичне обґрунтування методологічної основи нового напряму 
статистичної науки – статистики економічного зростання та 
конкурентоспроможності; визначення її мети, завдань, предмета, об’єкта, місця в 
системі статистичних наук та формування інформаційно-аналітичного забезпечення; 

− типологія факторів економічного зростання та конкурентоспроможності 
країни, розкриття механізму їхньої взаємодії в умовах трансформаційної економіки; 

− удосконалення системи статистичних показників економічного зростання та 
конкурентоспроможності країни, розкриття сутності, взаємозв’язку і 
взаємозалежності цих показників; 

− розробка методичних підходів та здійснення статистичного аналізу 
формування та ефективності використання внутрішнього потенціалу економіки 
України і на цій основі статистичного забезпечення державного регулювання ринку 
праці й капіталу та пріоритетних напрямів інвестиційно-інноваційної, бюджетної, 
податкової, монетарної та регуляторної політики; 

− обґрунтування засад статистичної оцінки впливу зовнішніх факторів на 
розвиток національної економіки та макроекономічну рівновагу і формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення державного регулювання зовнішніх 
фінансових потоків та боргового навантаження економіки; 

− розробка методичних підходів до статистичного оцінювання міжнародної 
інвестиційної позиції, ліквідності та платоспроможності країн у контексті 
економічного зростання; 

− узагальнення теоретичних засад та міжнародної практики рейтингового 
розподілу країн за рівнем конкурентоспроможності їх національних економік та 
розробка на цій основі авторських методичних підходів до багатовимірної статистичної 
оцінки конкурентоспроможності країн як індикатора економічного розвитку; 

− адаптація методичних положень статистичного оцінювання конкуренто-
спроможності країн до системи державної статистики України та оцінка на цій 
основі рейтингової позиції України у розподілі країн за рівнем конкуренто-
спроможності національних економік; 

− адаптація методології SWOT-аналізу до завдань оцінювання складових 
конкурентної позиції України у контексті забезпечення динамічного і 
пропорційного економічного розвитку; 

− обґрунтування за результатами проведеного статистичного дослідження  
стратегічних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення стійкого еконо-
мічного зростання та підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України. 

Об’єктом дослідження обрано економіку України в глобальному 
міжнародному конкурентному середовищі. 

Предметом дослідження є методологічні засади статистики економічного 
зростання та конкурентоспроможності країни. 
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Методи дослідження ґрунтуються на загальнонаукових і фундаментальних 
положеннях економічної теорії та статистичної науки. Специфіка предмета 
дослідження та конкретні дослідницькі завдання обумовили застосування як 
загальнонаукових, так і спеціальних методів пізнання. У процесі дослідження 
застосовувалися методи системного аналізу, узагальнення і систематизації, 
статистичного аналізу динаміки, варіації та взаємозв’язків, багатовимірних оцінок, 
балансовий метод тощо, що дало можливість оцінити інтенсивність економічного 
зростання України та визначити її позицію в міжнародній системі рейтингових 
оцінок конкурентоспроможності національних економік та обґрунтувати 
управлінські рішення, спрямовані на підвищення ефективності використання 
ресурсного потенціалу у трансформаційний період.  

Інформаційною базою дослідження є офіційні публікації та методичні 
матеріали Держкомстату, міністерств та відомств України, інших країн та 
міжнародних організацій, рекомендації міжнародних статистичних організацій, 
дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених та спеціалістів, власні розрахунки та 
результати наукових досліджень автора тощо, 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв’язанні таких 
органічних складових важливої наукової проблеми:  

• опрацювання концептуальних та теоретико-методологічних засад статистич-
ного оцінювання економічного зростання та конкурентоспроможності країни; 

• проведення на цій основі комплексного статистичного аналізу напрямків та 
інтенсивності економічного зростання України, визначення її конкурентної позиції в 
глобальному міжнародному середовищі; 

• виявлення резервів підвищення ефективності функціонування національної 
економіки та розробці відповідних управлінських рішень; 

• розбудови основ статистики економічного зростання та конкуренто-
спроможності як нового наукового напряму статистичної науки. 

Найбільш ваговими теоретичними та практичними результатами, які характери-
зують наукову новизну дослідження та особистий внесок автора, є такі. 

Вперше: 
− розкрито сутність економічного зростання та конкурентоспроможності як 

об’єктів статистичного дослідження, що дозволило розробити засади методології  
статистичного вимірювання, проаналізувати закономірності їх формування та динаміки; 

− теоретично обґрунтовано концептуально-методологічні засади статистики 
економічного зростання та конкурентоспроможності, що дало можливість 
ідентифікувати її як новий напрям та визначити місце в системі статистичних наук; 

− запропоновано концептуальну модель взаємозв’язку економічного 
зростання та конкурентоспроможності країни у контексті економічної політики 
держави, спрямованої на підтримання високих і сталих темпів економічного 
зростання за умов зростаючої конкурентоспроможності національної економіки;  

− розроблено методологію статистичного аналізу впливу факторів 
ефективності використання внутрішнього потенціалу на економічне зростання і 
рівень конкурентоспроможності країни, що дало можливість системно оцінити 
закономірності їх формування та потенційні можливості підвищення; 
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− визначено методологічні принципи статистичного забезпечення державного 
регулювання внутрішніх факторів економічного зростання з метою підвищення 
ефективності використання ресурсного потенціалу економіки країни; 

− обґрунтовано методологію статистичного оцінювання зовнішніх факторів 
економічного зростання, що сприяло формалізації взаємозв’язків показників 
платіжного балансу з макроекономічними показниками внутрішньої економіки та 
дало можливість сформувати інформаційно-аналітичне забезпечення державного 
регулювання зовнішніх фінансових потоків та боргового навантаження економіки; 

− на основі узагальнення теоретичної бази та міжнародної практики 
рейтингового розподілу країн за рівнем конкурентоспроможності національних 
економік розроблено методичні підходи до визначення позиції України в цьому 
розподілі, адаптовані до інформаційно-аналітичних особливостей системи 
державної статистики; 

− теоретично визначено та методологічно обґрунтовано систему 
управлінських рішень, спрямованих на забезпечення стійкого економічного 
зростання та підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України. 

Удосконалено:  
− типологію факторів економічного зростання та конкурентоспроможності 

країни, яка на відміну від існуючих класифікацій більш системно розкриває 
механізм взаємодії факторів з відповідними показниками та з урахуванням 
специфічних особливостей економічного зростання країни в умовах глобалізації; 

− систему статистичних показників економічного зростання та 
конкурентоспроможності, що дозволяє здійснити поглиблений аналіз 
закономірностей формування та динаміки цих явищ; 

− загальну схему інформаційних потоків, що характеризують стан і динаміку 
національної економіки та її конкурентоспроможність; 

− методологію статистичного оцінювання впливу бюджетної, податкової, 
монетарної та регуляторної політики на економічне зростання, що дає можливість 
реалізувати завдання відповідного статистичного забезпечення управління; 

− методичні положення статистичної оцінки міжнародної інвестиційної 
позиції країни, її міжнародної ліквідності та платоспроможності. 

Дістали  подальшого розвитку:  
− теоретичні узагальнення щодо визначення місця економічного зростання та 

конкурентоспроможності у системі економічних категорій; 
− концептуальні положення теорії управління та регулювання економіки, що 

дало можливість намітити способи підвищення ефективності регулювання 
економіки на основі удосконалення його статистичного забезпечення; 

− методологія індексного аналізу, що дозволило розробити багатофакторні 
моделі залежності динаміки ВВП від ефективності використання ресурсів праці та 
капіталу, демографічних факторів, ефективності реалізації бюджетної та податкової 
політики; 

− методологія SWOT-аналізу стосовно оцінки складових конкурентної позиції 
України та визначення шляхів реалізації конкурентних переваг. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 
теоретичні положення автора доведені до рівня їх практичного використання в 
діяльності міністерств і відомств України, міжнародних організацій тощо. 
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Наукові напрацювання та рекомендації здобувача використовуються Міжна-
родною організацією праці (МОП) у здійсненні низки широкомасштабних проектів, 
які вивчають різноманітні аспекти праці у контексті економічного розвитку та 
реалізуються у багатьох країнах – членах МОП (довідка № ST 81-6 від 3.04.06). 

Науково-практичні результати дисертації покладені Державним комітетом 
статистики України (довідка № 01/4-316 від 17.05.06) в основу заходів стосовно 
удосконалення методології та організації спостереження у статистиці зовнішньої 
торгівлі товарами і послугами. 

Методика і здійснений на її основі аналіз впливу факторів ефективності викорис-
тання праці та капіталу, підвищення рівня зайнятості населення тощо на динаміку ВВП 
використані Міністерством економіки України під час розробки стратегії забезпечення 
макроекономічної стабільності та економічної безпеки і концепції підвищення 
конкурентоспроможності економіки України (довідка № 14-48/6 від 01.06.06). 

Наукові результати дисертації застосовані Міністерством фінансів України 
(довідка № 2500-07/184/2 від 14.04.06) у ході розробки концепції бюджетної 
політики та Державного бюджету України.  

Результати статистичного дослідження рівня збалансованості елементів 
виробничого потенціалу впроваджені в практику роботи Міністерства праці та 
соціальної політики (довідка № 4279/0/14-06/026 від 17.02.06) під час розробки 
проектів Програми зайнятості населення на 2006–2009 рр. та Державної стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2013 р. 

Методичні розробки здобувача використовувалися в практичній роботі 
Державного центра зайнятості (довідка № ДЦ-01-103р/6-06 від 12.01.06), зокрема, 
методика аналізу впливу різних факторів на закономірності формування і тенденції 
зміни трудового потенціалу України використана у процесі розробки Прогнозу 
економічного та соціального розвитку України на 2006—2009 рр. 

У практичній діяльності Державного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва методичні положення дисертації покладені в основу 
розробки державної концепції регуляторної політики, національної програми 
розвитку підприємництва та заходів щодо входження України власним сегментом до 
Європейського реєстру бізнесу (EBR) – довідка № 2065 від 17.03.06. 

Результати дослідження з питань розробки системи статистичних показників 
оцінювання економічного зростання та конкурентоспроможності країни використані 
Науково-технічним комплексом статистичних досліджень Держкомстату України 
(довідка № 24-03/257 від 05.12.05) у ході виконання наукових робіт на замовлення 
Державного комітету статистики України. 

Теоретичні та методологічні положення впроваджуються у навчальний процес 
та наукову діяльність кафедри статистики Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана (довідка від 29.05.06). 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в 
одноосібно виконаному науковому дослідженні, яке відображає авторський підхід 
до вирішення важливої наукової проблеми, а саме – розробки методологічних та 
організаційних основ статистики економічного зростання та 
конкурентоспроможності. Дисертація містить наукові ідеї та методологічні 
напрацювання здобувача, впроваджені у практичну діяльність органів державної 
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статистики, міністерств та відомств України, міжнародних організацій. У дисертації 
не використовувались ідеї і розробки, що належать співавторам, разом з якими були 
опубліковані наукові праці, а також не використано матеріали та висновки 
кандидатської дисертації здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертації доповідались на міжнародних і національних науково-практичних 
конференціях і семінарах, зокрема: 

− Республіканській науково-практичній конференції “Совершенствование 
деятельности местных органов по обеспечению комплексности развития регионов 
на основе сочетания территориально-отраслевого планирования” (м. Київ, 1985 р.); 

− Workshop “International Experience of State Migration Administrative 
Structures: Problems and Solutions” (Kyiv, Ukraine, June 23–24, 1997); 

− Workshop on Mediation Techniques (Pretoria, RSA, September 16–18, 1997); 
− Round-table session “War Consequences on Family economies and Businesses” 

(Pristina, Serbia and Montenegro, December 9, 1999); 
− Round-table session “War Consequences and SME Development” (Pristina, 

Serbia and Montenegro, January 19, 2000); 
− Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми 

розвитку статистики” (м. Ялта, АРК, Україна, 21–23 вересня 2004 р.); 
− ІІ науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики 

“Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” 
(м. Київ, 2004 р.); 

− 11th Ukrainian-Polish-Slovak scientific conference “Statistics in manadgement of 
sosial and economic development” (Kyiv, Ukraine, 2004); 

− Міжнародній науково-практичній конференції “Демографічний розвиток 
України та пріоритетні завдання демографічної політики” (м. Київ, 2005 р.); 

− ІІІ науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики 
“Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” 
(м. Київ, 2005 р.); 

− Науково-практичній конференції “Бюджетна політика – стимулювання 
економічного зростання та механізми її реалізації” (м. Київ, 2006 р.); 

− 28th Polish Symposium “Spatial Econometric Methods in Economics and 
Forecasting” (Zakopane, Poland, April 18–21, 2006). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 38 наукових праць 
загальним обсягом 91,63 друк. арк., з них особисто автору належить 62,53 друк. арк., 
у тому числі 3 монографії, серед яких 2 одноосібні обсягом 22,78 та 8,75 друк. арк., 
навчальний посібник обсягом 19,6 друк. арк., в якому особисто здобувачу належить 
4 друк. арк., 26 статей у наукових фахових виданнях, 9 наукових праць у виданнях 
спеціалізованих агенцій Організації Об’єднаних Націй, інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Структура дисертації 
віддзеркалює логіку дослідження та особливості характеру розробки поставленого 
наукового завдання. Загальний обсяг роботи – 399 сторінок друкованого тексту, 
який включає 65 рисунків, 49 таблиць та 15 додатків. Список використаних джерел 
містить 247 найменувань на 23 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі розкрито актуальність теми дисертації, сформульовано мету та 
завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, надано характеристику 
наукової новизни, практичного значення результатів дослідження та інформацію 
щодо їх апробації. 

Розділ 1 “Теоретико-методологічні засади статистичного оцінювання 
економічного зростання та конкурентоспроможності країни” присвячено аналізу 
наукових поглядів на сутність категорій економічного зростання та 
конкурентоспроможності, визначено методологічні основи нового напряму 
статистичної науки – статистики економічного зростання та конкурентоспромож-
ності. Для досягнення зазначеної мети розроблено та  реалізовано концептуальну 
схему дослідження (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концептуальна схема статистичного дослідження  

економічного зростання та конкурентоспроможності 
 
За результатами аналізу сучасних теорій економічного та соціального розвитку 

і методологічних проблем статистичного оцінювання економічної динаміки 
одержані такі наукові та практичні результати. 

Способом узагальнення теоретичних положень визначено місце економічного 
зростання у системі категорій економічної динаміки, дано його трактування як 
органічної складової і однієї з важливих кількісних характеристик еволюції, 
прогресу, трансформації та економічного розвитку. 

Доведено, що економічне зростання відображає значно вужче коло зв’язків і 
відносин, ніж будь-яка з цих категорій економічної динаміки, проте саме економічне 
зростання, яке характеризується кількісними змінами в обсягах виробництва і 
споживання, є визначальною фазою у процесі невпинних економічних змін та 
господарської еволюції людського суспільства.  
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Введено в науковий обіг нове визначення конкурентоспроможності країни, яка  
трактується як здатність національної економіки адаптуватися до мінливих умов 
конкурентного середовища, виготовляючи та реалізуючи товари, що за своїми 
властивостями є привабливішими для внутрішнього та зовнішнього попиту, ніж 
товари країн-конкурентів. 

Доведено, що економічне зростання і конкурентоспроможність є органічними 
складовими економічного розвитку. При цьому економічне зростання розглядається 
як кількісна характеристика економічного розвитку, тоді як 
конкурентоспроможність економіки є його якісною складовою, а збалансований 
економічний розвиток передбачає високі й сталі темпи економічного зростання при 
високому (бажано, – зростаючому) рівні конкурентоспроможності. 

У дисертаційному дослідженні сформульовані основні завдання статистики 
економічного зростання та конкурентоспроможності. Це такі, як розробка 
теоретико-методологічних засад даного напряму статистичної науки та системне 
дослідження закономірностей формування рівня та динаміки складних за своєю 
природою соціально-економічних явищ і процесів, що являє собою предмет 
дослідження.  

Теоретичний аналіз сутності зазначених економічних категорій дозволив 
розробити методологічні засади статистичного оцінювання економічного зростання 
та конкурентоспроможності країни. Методологічні засади ґрунтуються на 
концептуальній схемі системного дослідження цих явищ у їх  взаємозв’язку з типом 
економічного відтворення (інтенсивного та екстенсивного), ефективністю вико-
ристання ресурсного потенціалу та умовами функціонування економіки (рис. 2). 

Інвестиційна
та технологічна

політика

Економічне
зростання

та конкуренто-
спроможність

економіки

 

Рис. 2. Концептуальна схема статистичного дослідження  
економічного зростання та конкурентоспроможності 
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Обґрунтовано нову типологію факторів економічного зростання, до складу 
якої (на відміну від існуючих) входять фактори пропозиції, попиту, розподілу та 
перерозподілу ресурсів і кінцевого продукту; дається характеристика функцій 
кожної групи факторів відповідно до напрямів конкуренції. При цьому в науковий 
обіг введено поняття умов перетворення ресурсів на фактори виробництва стосовно 
моменту, коли здійснюється факт купівлі-продажу цих ресурсів.  

Для оцінювання економічного зростання та конкурентоспроможності країни 
запропоновано систему статистичних показників, яка розроблена з урахуванням 
положень діючої СНР та підпорядкована вимогам достовірності, актуальності і 
своєчасності інформаційної бази, здатності до розвитку та адаптації у разі зміни 
умов функціонування, багатоцільового використання, взаємодії з системами різних 
користувачів.  

Розділ 2 “Статистичне забезпечення державного регулювання 
внутрішньої економічної політики” присвячено розробці методології 
статистичного аналізу стану та ефективності використання факторів внутрішнього 
потенціалу та впливу цих факторів на економічне зростання та 
конкурентоспроможність національної економіки.  

Доведено, що в історії розвитку економіки незалежної України послідовно 
склалися три етапи у формуванні відтворювальних пропорцій: 

1) стійкого трансформаційного спаду із структурними дисбалансами (1991–
1994 рр.). Протягом цього етапу спостерігалося суттєве та систематичне погіршення 
усіх макроекономічних індикаторів як кількісних, так і якісних; 

2) депресивної стабілізації (1995–1999 рр.), коли продовжувалися негативні 
тенденції спаду виробництва та погіршення якісних відтворювальних пропорцій, але 
динаміка деяких макроекономічних індикаторів, перш за все – кількісних, набула 
певних ознак виходу з глибокої та системної кризи; 

3) економічного пожвавлення (2000–2005 рр.), коли середньорічний темп 
зростання ВВП дорівнював 7,4 %, обмінний курс гривні залишався стабільним; 
країна зберегла конкурентоспроможність експорту; зростало позитивне сальдо 
платіжного балансу, що призвело до нагромадження валютних резервів, підвищення 
рівня монетизації економіки, зміцнення міжнародної інвестиційної позиції України 
та її ліквідності, поліпшення інших як кількісних, так й якісних характеристик 
економічного розвитку. За оцінками відомих міжнародних організацій протягом 
2000–2004 рр. Україна вважалась однією з найдинамічніших з позицій розвитку 
економіки країн світу (табл. 1)1. Суттєве погіршення економічної динаміки було 
зафіксовано у 2005 р., коли темп  приросту ВВП знизився до 2,1 %, проте Україна і 
за цих умов не втратила статус країни, що достатньо динамічно розвивається. 

Сучасні економічні реалії зумовили необхідність проведення статистичного 
дослідження причин виникнення згаданих вище дисбалансів та розробити на цій 
основі рекомендації, реалізація яких має сприяти унеможливленню трансформації 
траєкторії економічного зростання на криву системного спаду чи стійкої депресії. 

 
1 За даними Всесвітнього банку, протягом 1995–2000 рр. тільки 7 країн світу, а саме – Індонезія, Чилі, Ботсвана, 
Сінгапур, Південна Корея, Китай та Таїланд, мали середньорічні темпи зростання ВВП 6 % і вище. Це дає підстави 
високо оцінити успіхи України у розбудові національної економіки та досягненні високих темпів економічного 
зростання. 
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Таблиця 1 
Макроекономічні показники розвитку країн ЄС, Росії та України 

 за період 2002–2004 рр., % до попереднього року 

Рік  
ВВП  

(у порівняльних 
цінах ) 

Обсяг 
промислової 
продукції (у 

порівняльних 
цінах ) 

Ціни 
виробників 

промислової 
продукції   

Рівень 
споживчих 

цін  

Дефіцит (–), 
профіцит (+) 
державного 
бюджету, 
% до ВВП 

Курс 
національної 

валюти стосовно 
долару США 

Країни ЄС 
2002 100,9 100,2 99,6 102,3 –2,4 0,9536 
2003 100,5 100,3 101,4 102,1 –2,7 0,7918 
2004 101,8 101,9 102,3 102,1 –2,9 0,7342 

Росія  
2002 104,7 103,8 117,1 115,1 1,4 31,7844 
2003 107,3 107,1 113,1 112,0 1,7 29,4545 
2004 107,1 106,1 123,8 110,9 3,2 27,7487 

Україна  
2002 105,2 107,0 105,7 99,4 0,7 5,3324 
2003 109,6 115,8 111,1 108,2 –0,2 5,3315 
2004 112,1 112,5 124,1 112,3 –3,4 5,3054 

Розраховано за даними: Річний звіт Національного банку України за 2004 рік // www.bank.gov.ua.  
Статистичний аналіз та розробка на цій основі управлінських рішень стосовно 

підтримки високих темпів економічного зростання здійснювались за 
концептуальною схемою, зображеною на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Концептуальна схема статистичного аналізу  

внутрішніх факторів економічного зростання  

Спираючись на різні класифікації ресурсів та факторів економічного 
зростання, в дисертації проведено аналіз стану, динаміки та ефективності 
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використання головних з них. По кожній зі складових внутрішнього потенціалу 
наведено відповідну систему показників, сформульовані умови та критерії ефек-
тивного функціонування, адекватні класифікації, напрями статистичного аналізу, які 
дозволили висвітлити особливості використання складових внутрішнього 
потенціалу в Україні, визначити відповідні способи їх ефективного використання.  

За результатами аналізу доведено, що ринок праці України упродовж останніх 
років розвивається під впливом сприятливих макроекономічних тенденцій, але 
незначного підвищення зайнятості населення, такого, що не відповідає цим 
тенденціям. Індекси рівня зайнятості населення фіксованого складу і структурних 
зрушень наведено у табл. 2. За період 2000–2005 рр. середній рівень зайнятості 
підвищився усього на 3,4 % (з 55,8 до 57,7 %), а за рахунок змін у віковій структурі 
населення – знизився на 1,1 %. Найбільш високими темпами (16,9 %) зростала 
зайнятість серед осіб пенсійного віку, водночас серед людей у віці 40–49 та 50–59 
років ці показники зайнятості знизилися на 0,9 та 23,3 % відповідно.  

Таблиця 2 
Індекси рівня зайнятості населення України у віці 15–70 років, 2000–2005 рр., % 

Показники 
Індекси 

змінного складу фіксованого складу структурних зрушень 

Рівень зайнятості 103,4 104,5 98,9 

Розраховано за даними: Статистично-аналітичний огляд стану ринку праці у 2005 році. – Офіційний сайт 
Держкомстату України // www.ukrstat.gov.ua.  

У ситуації, коли зайнятість населення підвищується незначними темпами, 
суттєвого приросту обсягів ВВП як індикатора зростання економіки можна досягти 
лише за рахунок підвищення продуктивності суспільної праці. Починаючи з 2000 р. 
в Україні спостерігалися відносно високі темпи зростання продуктивності праці – за 
2000–2004 рр. у 2,1 раза. Водночас результати аналізу свідчать, що в Україні рівень 
продуктивності праці значно нижчий порівняно з країнами Центральної, Східної 
Європи, Балтії та Росією.  

Результати дослідження свідчать, що основною причиною такого рівня 
продуктивності праці є вкрай низька ефективність використання основних засобів та 
інвестиційних ресурсів. За 2000–2004 рр. середній по країні рівень капіталовіддачі 
зменшився на 21,5 %. Це відбувалося на тлі значного збільшення обсягу інвестицій, 
завдяки чому рівень технічної будови капіталу зріс у 2,7 раза. 

Доведено, що така незбалансованість динаміки показників технічного рівня та 
ефективності використання основних засобів та інвестиційних ресурсів є 
результатом недосконалої технічної та інвестиційної політики, зокрема: 

• коефіцієнт оновлення основних засобів у 9,6 раза нижчий за коефіцієнт 
зносу; 

• лише 5 % інвестицій мають інноваційний характер, тобто спрямовані в V та 
VI технологічні уклади, які забезпечують інноваційний розвиток економіки. Значно 
домінує III уклад, в який спрямовується ¾ обсягу інвестицій. 

Розроблено методику дослідження інноваційної спрямованості інвестицій, на 
основі якої здійснено аналіз ефективності інвестиційного процесу в Україні.  
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У процесі аналізу виявлено тенденції міжнародного економічного 
співробітництва і доведено, що із глобалізацією руху капіталу темпи зростання 
міжнародних інвестицій за останні десять років істотно перевищили темпи 
зростання міжнародної торгівлі товарами. Оскільки рух капіталу у вигляді 
міжнародних інвестицій є вигідним як для країн-донорів, так і для країн-реципієнтів, 
то у більшості країн прибутковість прямих іноземних інвестицій  набагато вища 
порівняно з іншими формами вкладання капіталу. 

У дисертаційному дослідженні доведено, що існують значні резерви щодо 
залучення і використання прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України. 
Як свідчать дані табл. 3, темпи приросту іноземних інвестицій перевищували темпи 
приросту загального обсягу інвестицій в основний капітал, проте абсолютний 
приріст ПІІ стосовно ВВП у 2004 р. становив лише 2,0 % і на 1 % приросту ПІІ 
припадало 0,50 % приросту ВВП. До того ж зазначені показники ефективності  
інвестиційного процесу не є стабільними.  

 
Таблиця 3 

Статистичні характеристики інвестиційного процесу в Україні 

Рік 

Темпи приросту, в % до попереднього року 
Коефіцієнт еластичності 
ПІІ відносно приросту 

ВВП, % 
Валовий 

внутрішній 
продукт 

Інвестиції  
в основний  

капітал 

Приріст ПІІ  
в економіку 

України 
1 2 3 4 2 : 4 

2000 5,9 14,4 18,1 0,32 
2001 9,2 20,8 17,6 0,52 
2002 5,2 8,9 20,1 0,26 
2003 9,6 27,7 21,7 0,43 
2004 12,1 28,0 24,2 050 

Розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2004 рік. – К.: Консультант, 2005. – С. 28, 283.  
 
Взаємозв’язок між сальдо платіжного балансу,  що характеризує економічну 

рівновагу, і приростом прямих іноземних інвестицій описується макроекономічним 
співвідношенням: 

CA
I

Q
CA

Q
І ∆

×=
∆    або   

CA
I

Q
I

Q
CA ∆∆

= : ,                                        (1) 

де СА – сальдо платіжного балансу; І∆  – приріст прямих іноземних інвестицій; Q – 
валовий внутрішній продукт. При цьому обидва компоненти (відношення приросту 
прямих іноземних інвестицій до ВВП та відношення приросту прямих іноземних 
інвестицій до сальдо платіжного балансу) виступають, з одного боку, індикаторами 
інвестиційного процесу, з другого – є характеристиками фінансової глобалізації. На 
основі цих індикаторів здійснено порівняльний аналіз ефективності іноземного 
інвестування розвитку національних економік у країнах Центральної і Східної 
Європи. 

Спираючись на результати статистичного аналізу ефективності залучення і 
використання іноземних інвестицій у цих країнах у контексті впливу інвестицій на 
економічне зростання, в дисертації розглядаються можливі сценарії розвитку 
інвестиційного процесу. З одного боку, зміна впливу інвестицій на економічне 
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зростання, а з другого – зміна інтенсивності залучення іноземних інвестицій під 
впливом  низки регуляторних факторів. 

Залежність економічного зростання від обсягів інвестицій в цілому за 
економічними показниками України не виявлена. Причина цього криється у тому, 
що в більшості регіонів обсяг інвестицій був настільки малий, що його 
використання не дало імпульсу до зростання обсягів виробництва. Так, у 2004 р. на 
1 грн ВДВ припадало лише 0,31 грн інвестицій в основний капітал. Водночас у тих 
регіонах України, де місцевим органам влади завдяки поліпшенню регуляторного 
середовища вдалося залучити  масштабніші за розмірами ресурси інвестицій 
(Черкаська, Київська, Одеська області тощо), вплив інвестицій на економічне 
зростання регіонів виявився істотним.  

Ступінь впливу інвестиційного клімату на обсяги зовнішнього інвестування Y 
характеризують параметри  регресійної моделі Y = a + bx, де х — інвестиційний 
рейтинговий бал регіону в проміле, розрахований як інтегральна оцінка, що усереднює 
стандартизовані значення певної множини показників2 (табл. 4). 

Таблиця 4 
Параметри регресійної моделі впливу інвестиційного  

клімату на обсяги ПІІ  
 Коефіцієнт  

регресії 
Стандартна 

похибка t-статистика 

y-перетин – 265,106 66,66 – 3,977 
x-рейтинговий бал 
регіону  1,5983 0,2560 6,243 

 
За результатами аналізу сформульовані рекомендації стосовно підвищення 

ефективності використання ресурсів капіталу та підпорядкування інвестиційної 
політики інтересам збалансованого економічного зростання.  

Основні напрями статистичного забезпечення державного регулювання 
економічного зростання розроблено з метою підвищення ефективності 
використання внутрішнього потенціалу економіки та з урахуванням об’єктивно 
існуючих потенційних можливостей (резервів) економічного зростання.  

Обґрунтовано засади статистичного забезпечення управління економічним 
зростанням на макро- і мікрорівнях у взаємозв’язку функцій планування, організації, 
контролю та управління. Функції управління органічно поєднані з функціями 
статистичного забезпечення регулювання економіки. 

Доведено, що статистичне забезпечення регулювання економіки стає 
невід’ємною частиною впливу керуючої системи на процес формування необхідних 
умов, які спроможні забезпечити високі й сталі темпи поступу економіки та її 
орієнтацію на досягнення високого рівня конкурентоспроможності. 

З метою формування відповідного статистичного забезпечення у дисертації 
здійснено статистичний аналіз ефективності таких напрямів державного 
регулювання, як інноваційна, бюджетна, монетарна, регуляторна політика тощо. На 
основі відповідних систем показників та застосування статистичних моделей аналізу 

 
2 Загальний рейтинг інвестиційної привабливості областей України: Економічне есе / Інститут реформ. — К., 2003. — Вип. 3. 
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впливу факторів економічного зростання на результати господарювання визначено 
зміст державної економічної політики.  

Розроблено систему статистичних моделей, серед яких найбільше теоретичне і 
практичне значення мають моделі формування виробничих можливостей; 
залежності зростання ВВП від ефективності використання ресурсів праці та 
капіталу, демографічних факторів; ефективності реалізації бюджетної та податкової 
політики; співвідношення паритету купівельної спроможності та обмінного курсу 
валют; взаємозв’язку динаміки валютного курсу та доларизації економіки. 

Доведено необхідність визначення оптимального розміру податкового 
навантаження, що відповідає як тактичному завданню наповнення бюджету, так і 
довгостроковим стратегічним інтересам розвитку бізнесу як передумови 
економічного зростання.  

Введено в науковий обіг термін “ширина смуги прийняття рішень”, за межами 
якої подальше зростання податкового тиску призводить до зниження активності 
бізнесу і як наслідок – зменшує обсяг виробництва. За результатами аналізу 
зроблено важливий з практичних позицій висновок, що ставка оподаткування не є 
чинником, який сам по собі формує ефективність податкової системи. Значною 
мірою на ефективність цієї системи впливає оперативність, з якою держава реагує на 
наближення ставки оподаткування до граничних податкових навантажень і 
стабільність податкової системи.  

Як свідчать результати проведеного в дослідженні аналізу, в Україні органи 
державного управління не оперативно реагують на наближення ставки 
оподаткування до критичної межі, за якою траєкторія економічного зростання 
змінюється на депресивну, в результаті чого країна втрачає темпи економічного 
зростання та витрачає в 6–7 разів більше часу на подолання негативних наслідків 
перевищення ставки критичної межі податкового навантаження. 

Доведено, що крім межі податкового навантаження, велике значення має 
інтенсивність зміни її значень у динаміці. Зміна частки фіскальних платежів в ВВП 
та ВДВ тісно пов’язана з варіацією норми прибутку (рентабельності), що є одним з 
показників конкурентоспроможності країни та стабільності темпів її економічного 
зростання. Застосування на практиці статистичного показника, що діагностує зміну 
фіскального клімату, дозволяє одержувати аналітичну інформацію про напрями 
інституційної перебудови економіки. 

Практичне значення для органів статистики і державного управління має 
оцінювання впливу внутрішніх факторів на економічне зростання, що  здійснено в 
роботі на основі багатофакторної індексної моделі залежності продуктивності 
суспільної праці (ВВП на душу населення) від факторів, що характеризують 
ефективність капіталу (фактори А, В), ефективність праці (фактори C, D, E) та 
ефективність використання трудових ресурсів (фактори F, G, H, I). Інтенсивність 
впливу кожного з цих факторів зображено на рис. 4. 

Найбільш інтенсивний позитивний вплив має фактор С – виробництво ВДВ у 
розрахунку на одного найманого працівника (темп зростання за 2000–2004 рр. 
становив 2,1). Зростання обсягів ВВП та ВДВ відбувалося та тлі зменшення 
кількості найманих працівників, що в свою чергу прискорило підвищення рівня 
технічної будови капіталу – фактора В. Це вказує на існування в економіці України 
успадкованого ще з радянських часів капіталомісткого типу економічного 
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відтворення, який не відповідає вимогам часу та тенденціям розвитку економіки 
розвинутих країн та таких, що розвиваються динамічно. 

Фактор A

Фактор B

Фактор CФактор D

Фактор E

Фактор F

Фактор I

Фактор H

Фактор G

-240 -160 -80 0 80 160 240
 

Рис. 4. Аналіз впливу факторів на показник суспільної продуктивності праці  
(ВВП на душу населення) за період 2000–2004 рр., %: 

Фактор A ВВП/Валове нагромадження основного капіталу 
Фактор B Валове нагромадження основного капіталу/Кількість найманих працівників  
Фактор C ВДВ/Кількість найманих працівників 
Фактор D ВДВ/Оплата праці  
Фактор E Оплата праці/Кількість найманих працівників  
Фактор F Кількість найманих працівників/Кількість зайнятого населення 
Фактор G Рівень зайнятості 
Фактор H Рівень економічної активності 
Фактор I Трудовий потенціал/Кількість населення 

 
Найбільш негативний вплив фактора Е пояснюється тим, що в економіці 

України високими темпами зростала заробітна плата (за 2000–2004 рр. номінальна – 
в 2,6, реальна – в 1,7 раза). Ураховуючи той факт, що питома вага заробітної плати в 
ВВП та собівартості продукції в Україні майже у 3 рази нижче, ніж у країнах ЄС, та 
є одним з найнижчих показників у країнах СНД, зростання заробітної плати слід 
класифікувати як позитивну тенденцію. Водночас викликає занепокоєння та 
обставина, що значною мірою зростання фонду оплати праці і динаміка середнього 
її рівня пояснюється найбільш суттєвим підвищенням зайнятості серед осіб у віці 
60–70 років. Рівень безробіття цієї категорії зменшився у 2005 р. порівняно з 2000 р. 
у 6 разів. 

Це свідчить про те, що роботодавці мотивовані брати на роботу персонал 
пенсійного віку і відповідного статусу. Саме ці працівники, не поступаючись за 
своїми професійно-кваліфікаційними характеристиками іншим категоріям 
персоналу, готові прийняти набагато гірші пропозиції роботодавців, що не 
відповідають рівню їхньої професійної підготовки. Це сприяє зменшенню зайнятості 
молоді і працівників середнього віку, примушуючи їх займатися некваліфікованою 
працею або емігрувати чи незаконно від’їжджати за кордон у пошуках гідної праці, 
що породжує цілу низку не тільки економічних, але й соціальних проблем. До того 
ж є підстави стверджувати, що саме з особами пенсійного віку, які вже мають 
офіційний статус пенсіонера, роботодавцям легше здійснювати тіньові оборудки, 
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виплачуючи заробітну плату, яка не обкладається податками. Це зменшує обсяги 
податкових надходжень і виплат до фондів соціального забезпечення.  

Розділ 3 “Статистичне оцінювання зовнішніх факторів економічного 
зростання” присвячено розробці методології статистичного аналізу зовнішніх 
факторів економічного зростання та формуванню інформаційно-аналітичного 
статистичного забезпечення державного регулювання зовнішніх фінансових 
потоків. Оцінювання здійснено за відповідною концептуальною схемою (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Концептуальна схема статистичного оцінювання  

зовнішніх факторів економічного зростання 
 
Статистична оцінка впливу зовнішніх факторів на економічне зростання 

здійснена на базі платіжного балансу. При цьому на відміну від існуючого підходу, 
платіжний баланс у процесі дослідження розглядається не тільки як статистична 
модель, що характеризує специфіку зовнішньоекономічних операцій країни з іншим 
світом, але й як агрегована макроекономічна модель підтримки зовнішньої та 
внутрішньої рівноваги. 

На основі класичної макроекономічної моделі відкритої економіки, яка 
описується таким рівнянням: 

Q  = С + І + G + (Х – М),                                                   (2) 
де  Q – ВВП; C – внутрішнє приватне споживання; І – внутрішні інвестиції;  

G – державні витрати; (Х – М) – торговельний баланс; 
доведено, що дефіцит рахунка поточних платежів – це еквівалент приватних 
перевитрат, коли (І > S), та/чи бюджетного дефіциту, коли (G > Т), де S – I – 
приватні заощадження; Т – сума податків. 
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Отже, сполучними ланками між внутрішньою та зовнішньою рівновагою є 
оптимальне співвідношення чотирьох ключових макроекономічних характеристик, а 
саме – динаміки ВВП, рівня інфляції, рівня процентних ставок та обмінного курсу 
валюти. Взаємозв’язок між макроекономічними показниками внутрішньої та 
зовнішньої рівноваги схематично подано на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Взаємозв’язок сальдо рахунка поточних платежів  
з макроекономічними показниками внутрішньої економіки  

Цілком закономірно, що збалансованість поточних платежів розглядається як 
основа фінансової стабільності і водночас як фактор економічного зростання. 
Очевидно також, що зрівноваження платіжного балансу є неможливим без 
державного врегулювання низки макроекономічних проблем у сфері фінансів, 
грошового обігу і валютного курсу, яке своєю чергою потребує відповідного 
статистичного забезпечення.  

Доведено, що на відміну від більшості країн Центральної і Східної Європи та 
Балтії, які виходили з економічної кризи вже з позитивним сальдо платіжного 
балансу, в Україні динаміка платіжного балансу практично відтворює траєкторію 
економічного розвитку. Визначено, що від’ємне сальдо поточних платежів за 1994–
1998 рр. поєднується зі спадом виробництва, а в 1999–2004 рр. зростання реального 
ВВП відбувалося одночасно з поліпшенням сальдо платіжного балансу, динаміка 
якого значною мірою пояснюється зміною складових торговельного балансу. 

Криза платіжного балансу, зафіксована протягом 1994–1998 рр., виникла в 
результаті того, що спад виробництва в попередні роки виснажив офіційні державні 



 

 

19 

 

валютні резерви, що призвело до спекулятивного попиту на іноземну валюту і 
втрати довіри міжнародних кредиторів до політики уряду і Національного банку. В 
наступні роки піднесення виробництва, зміна обсягів заощаджень та інвестицій і 
раціональна бюджетно-податкова політика привели до збільшення рахунка 
поточних операцій і практично нульовому бюджетному дефіциту. На рис. 7 чітко 
простежується взаємозв’язок тенденцій сальдо поточних платежів (у % до ВВП), 
бюджетного дефіциту (ліва шкала) і реального ВВП (права шкала). 

 

Рис. 7. Взаємозв’язок між сальдо рахунка поточних операцій, 
дефіцитом бюджету і темпами зростання ВВП 

 
Позитивна динаміка рахунка поточних операцій призвела до зростання 

міжнародної інвестиційної позиції України (МІП), яка характеризується балансом 
активів і пасивів країни. Резервні активи, як складові МІП, є одними з об’єктів 
державного регулювання, які спрямовані на підтримку мінімально необхідного їх 
обсягу, оптимальної структури та раціонального розміщення за кордоном.  

Починаючи з 1999 р., в Україні спостерігається стійка тенденція 
випереджального зростання активів МІП порівняно з її пасивами. Активи за 2001–
2005 рр. зросли у 3,7 раза, тоді як пасиви – у 1,7. Найбільш динамічним складником 
активів є офіційні золотовалютні резерви, обсяг яких за 2001–2004 рр. збільшився у 
6,3 раза і на кінець 2004 р. сягнув рівня 9,5 млрд USD.  

Зміцнення міжнародної інвестиційної позиції сприяло покращенню 
міжнародної ліквідності економіки України. На кінець 2004 р. резервні активи 
країни змогли забезпечити фінансування імпорту товарів та послуг протягом 13,0 
тижнів, що майже у 6 разів перевищує мінімальний рівень ліквідності, який було 
зафіксовано у 1998 р. Тенденція міжнародної ліквідності України за цей період 
описується параболою П-го порядку 

Y = 0,2694 t2 – 1,5421 t + 5,1357,  
де t – змінна часу. 

У разі збереження виявленої тенденції міжнародної ліквідності її очікуваний 
рівень наприкінці 2006 р. сягне 19,6 тижнів.  



 

 

20 

 

З метою формування відповідного статистичного забезпечення процесу 
регулювання зовнішньої рівноваги в Україні проаналізовані валютні, фінансові та 
грошово-кредитні заходи, які державні органи застосовують для відновлення 
рівноваги платіжного балансу через ліквідацію його надлишку чи дефіциту. 

Розроблено методологічні принципи статистичного забезпечення ефективного 
державного регулювання процесу зовнішнього фінансування економіки України. 
Визначено склад джерел фінансування економічного зростання та проілюстрована 
роль держави у залученні прямих іноземних інвестицій. 

Аналіз сальдо платіжного балансу стосовно ВВП вказує на те, що існують 
два перехідні етапи розвитку української економіки. Перший з них (1995–1998 рр.) 
характеризується від’ємним сальдо платіжного балансу і збільшенням обсягів 
зовнішніх запозичень, другий (1999–2004 рр.) – перехід на траєкторію 
бездефіцитності платіжного балансу і певну стабілізацію обсягів зовнішнього 
боргу.  

Здійснено аналіз боргового навантаження української економіки. Як 
свідчать дані, порівняно з 1999 р., коли вперше було одержано позитивне сальдо 
платіжного балансу, боргове навантаження помітно змінилося. Обсяг 
зовнішнього боргу стосовно ВВП і експорту товарів і послуг зменшився на 40 і 
37 %, тоді як платежі з погашення і обслуговування боргу, навпаки, зросли. 
Особливо стрімкими темпами збільшувалися частки коштів державного бюджету, 
які спрямовувалися на обслуговування зовнішнього боргу. Так, у 2004 р. платежі 
з погашення і обслуговування зовнішнього боргу досягли 1,5 млрд USD. На 
виконання зовнішніх боргових зобов’язань було витрачено майже 13,8 % дохідної 
частини бюджету. У 2004 р. загострюється ситуація у сфері державної 
заборгованості через необхідність виплати реструктурованих боргів. Боргові 
платежі звужують джерела внутрішнього інвестування і зменшують обсяги 
фінансування соціальних програм. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що зміцнення  міжнародної 
фінансової позиції України і реалізація стратегії європейського вибору можливі 
лише за умови виходу національної економіки на траєкторію стійкого 
економічного зростання та підтримання рівноваги платіжного балансу у 
гармонійному поєднанні із внутрішньою рівновагою та платоспроможністю 
країни.  

Логічним завершенням дослідження є розробка методологічних засад 
статистичної оцінки конкурентоспроможності країн як індикатора економічного 
розвитку, аналіз позиції України в міжнародному рейтинговому розподілі країн за 
рівнем конкурентоспроможності їх національних економік та впливу факторів 
різного рівня на узагальнюючий показник конкурентоспроможності та його 
складові, пошук резервів, реалізація яких сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності України та її позиції у міжнародному середовищі. 

Для досягнення зазначеної мети у дисертації розроблена та покроково 
реалізована концептуальна схема дослідження, зображена на рис. 8. Результати 
дослідження викладені в 4-му та 5-му розділах дисертації. 
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Рис. 8. Концептуальна схема статистичного забезпечення програми  
підвищення конкурентоспроможності національної економіки 

 
Розділ 4 “Статистичний аналіз конкурентоспроможності як якісної 

складової економічного розвитку” присвячено розробці методології 
статистичного оцінювання конкурентоспроможності країн.  

На основі узагальнення світового досвіду та результатів дослідження сформульо-
вано визначення конкурентоспроможності національної економіки як об’єкта 
статистичного дослідження. Запропонована класифікація факторів конкуренто-
спроможності з їх розподілом на порівняльні (компаративні) та конкурентні.  

Доведено, що на сучасному етапі розвитку економічна стратегія країни має 
бути трансформована в політику підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки за рахунок використання як порівняльних, так і, в першу чергу, 
конкурентних переваг. 

Здійснено порівняльний аналіз методичних підходів до рейтингової оцінки 
розподілу країн за рівнем їх конкурентоспроможності, розроблених такими 
відомими міжнародними організаціями, як Інститут стратегії та 
конкурентоспроможності при Гарвардському університеті (США), Міжнародний 
інститут розвитку менеджменту (Швейцарія) та Світовий економічний форум у 
Давосі (Швейцарія). На основі узагальнення сильних та слабких сторін цих трьох 
методик запропоновано авторський підхід до аналізу конкурентоспроможності країн 
як якісної складової економічного розвитку та її рейтингової оцінки. 
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Запропоновано систему показників конкурентної позиції національних 
економік. При цьому доведено, що конкурентоспроможність національної еконо-
міки визначається рівнями макроекономічного, технологічного та інституційного 
розвитку країни. На основі цього узагальнення сформовано модель інтегрального 
показника конкурентоспроможності країни (рис. 9). 

 
Інтегральний показник конкурентоспроможності країни

Загальний показник
макроекономічного

розвитку

Загальний показник
технологічного

розвитку

Загальний показник
інституційного

розвитку

Фактори конкурентоспроможності національної економіки

Загальні показники конкурентоспроможності

Частинні показники конкурентоспроможності

 

Рис. 9. Система показників конкурентоспроможності країни 
 
Інтегральний показник конкурентоспроможності країни розраховується як 

середня арифметична зважена зі значень трьох індикаторів конкурентоспроможності: 

∑
=

=
m

i
iijj dzG

1
,                                                            (3) 

де Gj – інтегральний показник, що відображає узагальнюючий рівень 
конкурентоспроможності j-ї країни; 

zij – значення кожного і-го індикатора у кожній j-й країні; 

dі – вагомість і-го індикатора, за умови, що 1
1

=∑
=

m

i
id  (вагомість кожного 

індикатора визначається експертними оцінками). 
Множина узагальнюючих інтегральних показників конкурентоспроможності 

по сукупності країн, що підлягають статистичному дослідженню, утворює вектор 
nGGGG ,...,, 21= , який виступає основою для проведення порівняльного аналізу 

рівня конкурентоспроможності країн та їх рейтингового розподілу за значеннями 
інтегрального показника конкурентоспроможності та його окремих індикаторів.  

Для розрахунку кожного з трьох індикаторів, що формують модель 
інтегрального показника конкурентоспроможності країни, використовується 
множина статистичних показників ϕ нижчого порядку, а саме – частинних 
показників конкурентоспроможності, стандартизованих варіаційним розмахом. 

Запропонована модель розрахунку інтегрального показника 
конкурентоспроможності національної економіки адаптована до системи державної 
статистики України. 
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У розділі 5 “Статистична оцінка рейтингової позиції України в 
міжнародному розподілу країн за рівнем конкурентоспроможності” визначено 
місце України за рівнем конкурентоспроможності національних економік серед  
117-ти країн світу. 

Здійснено декомпозицію оцінок конкурентоспроможності країн, визначених  
експертами Світового економічного форуму в Давосі у 2005 р. за 
макроекономічними показниками розвитку (ВВП, індекс споживчих цін, дефіцит 
державного бюджету, курс національної валюти стосовно долару США, 
функціонування ринку праці, спроможність економіки застосовувати результати 
науково-технічної діяльності, інституційні зміни тощо). У табл. 5 наведено значення 
індикаторів та інтегрального показника конкурентоспроможності окремих країн, які 
належать до різних груп за рівнем економічного розвитку. 

Таблиця 5 
Рейтинг окремих країн за рівнем конкурентоспроможності у 2005 р. 

Країни 

Інтегральний 
показник 

конкуренто-
спроможності 

Індикатори конкурентоспроможності  

макроекономічного 
розвитку  

технологічного 
розвитку 

інституційного 
розвитку 

Оцінка  Рейтинг  Оцінка Рейтинг Оцінка  Рейтинг  Оцінка  Рейтинг 
Фінляндія 5,94 1 5,52 4 6,02 2 6,19 5 
США 5,81 2 5,07 23 6,19 1 5,77 18 
Швеція 5,65 3 5,24 12 5,78 4 5,82 17 
Данія 5,65 4 5,64 3 5,30 5 6,35 2 
Тайвань 5,58 5 5,15 17 5,85 3 5,47 26 
Чехія 4,42 38 4,31 46 4,31 22 4,63 48 
Угорщина 4,38 39 3,91 63 4,08 30 5,15 34 
Латвія 4,29 44 4,48 38 3,83 38 4,55 50 
Польща 4,00 51 4,09 53 3,77 39 4,14 64 
Росія  3,53 75 4,02 58 3,01 73 3,55 91 
Україна 3,30 84 3,52 78 2,82 85 3,56 90 

Розраховано за даними: The Global Competitiveness Report., 2005 //www.weforum.org.  
Проаналізовано зміни рейтингової оцінки міжнародної позиції України за рівнем 

конкурентоспроможності її національної економіки в динаміці. Доведено, що останніми 
роками ця позиція є відносно стабільною. Так, у 2004 р. Україна посіла 86-те місце зі 104 
обстежених країн, у 2003 р. — 84-те зі 102 країн. Беручи до уваги, що перелік країн, 
характеристики яких підлягають дослідженню, розширюється переважно за рахунок 
бідних та відносно неконкурентоспроможних країн, які традиційно посідають останні 
позиції рейтингового розподілу, а отже, досить сумнівними є висновки українських 
науковців та міжнародних організацій стосовно існування чітко вираженої тенденції 
підвищення рейтингу України за рівнем конкурентоспроможності.  

Проаналізовано вплив складових інтегрального показника конкурентоспро-
можності, а саме, індикаторів макроекономічного, технологічного та інституцій-
ного розвитку на формування узагальнюючої оцінки конкурентоспроможності  
(рис. 10). 
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Рис. 10. Узагальнююча оцінка конкурентоспроможності України  
та її складових у 2001—2005 рр. 

Доведено, що на оцінку рівня конкурентоспроможності країн, здійсненої 
міжнародними організаціями, певним чином впливають політичні фактори та 
ідеологічні преференції країн Заходу. Так, дещо дискусійною виглядає оцінка 
Світовим економічним форумом конкурентоспроможності Грузії, яка в 2005 р. 
значно поліпшила свою конкурентну позицію, перемістившись з 94 на 86-те місце 
(табл. 6). Це найбільш суттєве підвищення рейтингової позиції будь-якої країни, 
зафіксоване за останні десять років. Значною мірою це пояснюється впливом 
інституційного розвитку, оцінка якого базується на експертних оцінках і є більш 
суб’єктивною порівняно з іншими факторами. Це свідчить про бажання Заходу, 
який позитивно оцінює перетворення 2004 року в Грузії, надати їй більш високу 
рейтингову позицію, стимулюючи тим самим розвиток демократії в інших країнах. 

Таблиця 6 
Рейтинг рівня конкурентоспроможності економіки Грузії за період 2004– 2005 рр. 

Рік  

Узагальнюючий 
показник конкуренто-

спроможності  

Індикатори конкурентоспроможності  
макроекономічного 

розвитку  
технологічного 

розвитку 
інституційного 

розвитку 
Оцінка  Рейтинг  Оцінка Рейтинг  Оцінка  Рейтинг  Оцінка  Рейтинг 

2004 3,14 94 3,07 92 3,18 80 3,17 101 
2005 3,25 86 3,25 90 2,84 84 3,65 84 

Розраховано за даними:  The Global Competitiveness Report., 2005 //www.weforum.org. 

Вивчаючи особливості формування рівня конкурентоспроможності України, 
слід зважати на ці обставини і більш критично підходити до високої оцінки 
Світовим форумом інституційних перетворень в Україні (підвищення рейтингової 
позиції на 8 пунктів), що є результатом подій кінця 2004 р. Таке підвищення 
значення індикатора інституційного розвитку слід розглядати як аванс, який Захід 
дає Україні в очікуванні подальших системних інституційних перетворень у 
розвитку ринкової економіки та суспільства загалом. 
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Для пошуку резервів підвищення рівня конкурентоспроможності запропоно-
вані методичні підходи з використанням методології SWOT-аналізу3, тобто аналізу 

• сильних і слабких сторін конкурентної позиції; 
• потенційних можливостей її зміцнення; 
• можливих загроз та небезпек, що при цьому виникають. 
Результати SWOT-аналізу конкурентної позиції України у 2005 р. в розподілі 

за факторами макроекономічного, технологічного та інституційного розвитку та 
умовами функціонування економіки подано у табл. 7. 

Таблиця 7 
Результати SWOT-аналізу конкурентної позиції України у 2005 році 

 I. Макроекономічний розвиток II. Технологічний розвиток III. Інституційний розвиток 

С
ил

ьн
і (

S)
 

1. Високий рівень розвитку 
ринку праці. 
2. Велика кількість та високий 
рівень освіти випускників ВНЗ. 
3. Високі заощадження насе-
лення. 
4. Стабільний обмінний курс 
національної валюти 

1. Високий рівень технічної 
грамотності населення. 
2. Здатність до інновацій. 
3. Високий рівень технічної 
оснащеності традиційних галу-
зей промисловості. 
4 Високий рівень розвитку 
інфраструктури 

Наявність передумов удоско-
налення інституційного роз-
витку у формі існування плю-
ралізму форм власності з 
домінуванням приватної, за-
хисту прав власників, розви-
нутих та ефективних інсти-
тутів ринкової економіки  

С
ла

бк
і (

W
)і 

1. Нестабільність економічного 
зростання. 
2. Високий рівень інфляції. 
3. Високий рівень безробіття. 
4. Високий  рівень процентної 
кредитної ставки. 
5. Низький рівень залучення ПІІ 

1. Недостатній рівень фінан-
сування науки. 
2. Неефективна система впро-
вадження результатів НДДКР. 
4. Недостатній рівень засто-
сування ІКТ 

1. Недосконалий рівень зако-
нодавства. 
2. Незахищеність прав влас-
ності. 
3. Нерозвинутий фондовий ри-
нок. 
4. Високий рівень корупції. 
5. Нестабільна система опо-
даткування  

М
ож

ли
во

ст
і (

O
) 

1. Збереження високого рівня 
розвитку ринку праці. 
2. Збереження великої кількості 
та підвищення рівня освіти 
випускників ВНЗ. 
3. Зменшення рівня інфляції. 
4. Зменшення рівня безробіття. 
5. Зниження  рівня процентної 
кредитної ставки. 
6. Підвищення рівня залучення 
ПІІ 

1. Підвищення рівня технічної 
грамотності населення. 
2. Підвищення рівня технічної 
оснащеності традиційних та но-
вітніх галузей промисловості. 
3. Збереження високого рівня 
інфраструктури. 
4. Підвищення рівня фінансу-
вання науки. 
5. Удосконалення системи впро-
вадження результатів НДПКР. 
6. Ефективне застосування ІКТ 

1. Вдосконалення законодав-
ства. 
2. Підвищення рівня захище-
ності прав власності. 
3. Підвищення рівня розвитку 
фондового ринку. 
4. Зниження рівня корупції. 
5. Удосконалення системи опо-
даткування 

За
гр

оз
и 

(T
) 1. Знецінення заощаджень насе-

лення. 
2. Зниження рівня стабільності 
обмінного курсу національної 
валюти. 
3. Підвищення рівня інфляції 

1. Зниження здатності до за-
провадження інновацій. 
2. Технологічна криза 

1. Корумпованість суспільства. 
2. Погіршення системи опо-
даткування 

 

Результати проведеного в дисертаційному дослідженні аналізу свідчать, що 
найбільш вагомими резервами зміцнення конкурентної позиції України є 
підвищення ефективності використання інноваційно-інвестиційного потенціалу 
економіки та реалізація інституційних перетворень суспільства. За результатами 
аналізу розроблено рекомендації стосовно реалізації цих резервів. 

 
 

3 Термін “SWOT-аналіз” — англійська абревіатура від “сильні та слабкі сторони, 
можливості та загрози” (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
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ВИСНОВКИ 
У дисертації на основі теоретичного узагальнення міжнародного та 

вітчизняного досвіду запропоновано методологічні розв’язання актуальної науково-
практичної проблеми статистичного оцінювання рівня економічного зростання та 
конкурентоспроможності та аналізу закономірностей їх формування. Методологічні 
засади, обґрунтовані у дисертації, в теоретичному плані являють собою основу для 
розбудови та послідовного удосконалення статистики економічного зростання та 
конкурентоспроможності як окремого напряму статистичної науки; а в практичному 
– мають велике значення для підвищення ефективності діяльності органів 
державного управління і статистики у контексті формування нової моделі розвитку 
української економіки, спрямованої на забезпечення сталого розвитку 
конкурентоспроможної економіки. 

Проведені дослідження дозволили сформулювати такі висновки 
концептуального, методологічного та науково-прикладного характеру. 

 
А. У галузі розвитку статистичної науки 

1. Економічне зростання як визначальна фаза процесу постійних економічних 
змін посідає особливе місце у системі категорій економічної динаміки. 
Відображаючи кількісні аспекти соціально-економічного розвитку, економічне 
зростання пов’язане з якісною характеристикою змін – конкурентоспроможністю 
економіки, її здатністю пристосуватися до мінливих умов конкурентного 
середовища 

2. Економічне зростання і рівень конкурентоспроможності національної 
економіки є масовими і за своєю природою надзвичайно складними економічними 
процесами, які формуються під впливом багатьох факторів різноспрямованої дії, що 
веде до невизначеності і непередбачуваності кінцевого результату. Таким чином, 
закономірності формування економічного зростання та конкурентоспроможності 
слід розглядати як закономірності масового процесу, а власне явища – як предмет 
статистичного дослідження. Саме цим і визначається необхідність розробки 
методологічних основ статистичного забезпечення державного управління 
соціально-економічним розвитком. 

3. Опрацювання системи управлінських рішень передбачає наявність 
інформаційно-аналітичної бази управління для вирішення питань стосовно рівня, 
динаміки і взаємозв’язків визначених процесів. А отже, виникає нагальна потреба у 
розробці нового напряму статистичної науки – статистики економічного зростання 
та конкурентоспроможності, мета якої – комплексне статистичне дослідження 
закономірностей формування темпів економічного зростання та 
конкурентоспроможності економіки у їх взаємозв’язку з типом економічного 
відтворення, станом та ефективністю використання ресурсного потенціалу, умовами 
функціонування економіки тощо. 

4. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності досліджує 
кількісні аспекти економічного зростання та конкурентоспроможності у 
нерозривному поєднанні з якісними властивостями цих соціально-економічних 
явищ, механізм їх формування та тенденції змін під впливом відповідних факторів 
та управлінських рішень. 
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Об’єктом статистики економічного зростання та конкурентоспроможності є 
національна економіка та геоекономічне (геофінансове) середовище, в якому вона 
діє, предмет – кількісні аспекти закономірностей формування темпів і пропорцій 
економічного зростання, рівня і тенденцій ефективності використання ресурсного 
потенціалу і зовнішніх умов функціонування економіки. 

 
Б. В галузі розробки методології статистичного оцінювання  

економічного зростання та конкурентоспроможності 

5. Комплексний статистичний аналіз закономірностей формування темпів 
економічного зростання та конкурентоспроможності економіки має ґрунтуватися на 
сукупності взаємозв’язаних факторів, серед яких фактори пропозиції, попиту, 
розподілу та перерозподілу, порівняльні та конкурентні тощо. В роботі 
запропонована типологія факторів, дана детальна характеристика функцій кожної 
групи у взаємозв’язку з формами прояву конкуренції. 

6. Статистичне оцінювання стану і перспектив розвитку національних 
економік здійснюється за допомогою системи макроекономічних показників, у якій 
центральне місце посідає валовий внутрішній продукт. В дисертації запропонована 
система показників з урахуванням положень діючої СНР та вимог достовірності, 
актуальності і своєчасності інформаційної бази, здатності до розвитку і адаптації в 
разі зміни умов функціонування, багатоцільового використання, взаємодії з 
системами різних користувачів інформації тощо 

7. Обґрунтована методологія статистичного аналізу ефективності 
використання внутрішнього потенціалу економіки України, яка слугує базою 
інформаційно-аналітичного забезпечення державного регулювання системи 
функціонування ринків праці та капіталу, визначення основних параметрів 
технічної, інвестиційно-інноваційної, бюджетної, податкової, монетарної, валютно-
курсової та регуляторної політики тощо. 

8. Розроблена концептуальна схема статистичного оцінювання впливу 
зовнішніх факторів на економічне зростання та конкурентоспроможність, зокрема, 
методологія оцінювання рівноваги платіжного балансу як важливого орієнтиру при 
розробці програм макроекономічної стабілізації та завчасного коригування 
диспропорцій, методологія аналізу і оцінювання ефективності зовнішніх фінансових 
потоків, впливу інвестиційного клімату на імпорт капіталу тощо 

9. Адаптована до інформаційно-аналітичних особливостей системи державної 
статистики України методологія оцінювання рівня конкурентоспроможності країни 
дала можливість сформулювати відповідну систему показників, удосконалити 
методику розрахунку частинних індикаторів та інтегрального показника 
конкурентоспроможності, здійснити оцінку міжнародної позиції України в розподілі 
країн за рівнем конкурентоспроможності 

10. Методологія SWOT-аналізу, адаптована до завдань статистичного 
дослідження резервів підвищення конкурентоспроможності, дозволила визначити 
принципи статистичного забезпечення управління резервами макроекономічного, 
технологічного та інституційного розвитку в контексті їх впливу на рівень 
конкурентоспроможності національної економіки України. 
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С. У галузі розробки управлінських рішень,  
спрямованих на формування моделі розвитку  

української економіки, орієнтованої на підтримку високих  
і сталих темпів її зростання та підвищення конкурентоспроможності 

 
11. Оскільки Україна успадкувала ще з радянських часів неефективний та 

суперечливий капіталомісткий тип економічного відтворення, то найбільш вагомі 
резерви підвищення ефективності національної економіки криються у 
вдосконаленні технічної, інвестиційно-інноваційної, податкової, монетарної та 
регуляторної політики. Здійснена за результатами статистичного аналізу інтегральна 
оцінка впливу внутрішніх факторів на економічне зростання в Україні та параметри 
сконструйованих моделей розкривають варіанти стратегії сталого економічного 
розвитку і способи підвищення темпів економічного зростання та рівня 
конкурентоспроможності української економіки. 

12. Статистичний аналіз зовнішніх факторів економічного зростання, 
боргового навантаження, ситуації з обслуговуванням зовнішнього боргу, динаміки 
міжнародної ліквідності економіки та рівня платоспроможності України дозволив 
визначити шляхи підвищення ефективності використання залучених коштів. 
Доведено, що зміцнення міжнародної фінансової позиції України може відбутися 
лише за умови виходу національної економіки на траєкторію стійкого економічного 
зростання та підтримання рівноваги платіжного балансу у гармонійному поєднанні 
із внутрішньою рівновагою 

13. Визначено рейтингову позицію України в розподілі країн за рівнем 
конкурентоспроможності. Виявлено зміну цієї позиції стосовно використання 
конкурентних переваг, здійснено порівняльний аналіз цих переваг з іншими 
країнами. Результати аналізу свідчать, що зміни рейтингової позиції України 
пояснюються не стільки поліпшенням макроекономічної ситуації в країні, 
покращенням умов ведення бізнесу та більш суттєвим впливом інноваційної 
складової економічного зростання, скільки відносним погіршенням ситуації у тих 
країнах, які знаходяться з Україною в одній групі за рівнем 
конкурентоспроможності. 

14. За результатами SWOT-аналізу проілюстровано, які саме слабкі складові 
економічної системи України гальмують її розвиток та вимагають розробки та 
реалізації стратегічних системних заходів. Доведено, що підвищення 
конкурентоспроможності економіки України має стати ключовим завданням 
державної економічної політики. Для реалізації цієї стратегічної мети має бути 
розроблена науково обґрунтована національна програма відповідних законодавчих 
актів та управлінських дій, ядром якої має стати інноваційна модель економічного 
розвитку, що базується на розвинутих та ефективних інститутах ринкової системи, 
адаптованої до світових ринків. Усе це сприятиме успішному завершенню 
перехідного періоду, визнанню світовою спільнотою України як країни з 
економікою ринкового та інноваційного типу.  

15. Оскільки стратегічним курсом України є європейська інтеграція, 
національні програми та стратегії економічного і соціального розвитку мають бути 
розроблені з урахуванням передового досвіду країн ЄС та інших країн у реалізації 
політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності економіки. 
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Манцуров І. Г. Методологія статистичного оцінювання економічного 

зростання та конкурентоспроможності країни. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.03.01 – Статистика. – Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2006. 

У дисертаційний роботі на основі теоретичних узагальнень сутності категорій 
економічного зростання і конкурентоспроможності обґрунтовано концептуально-
методологічні засади статистики економічного зростання та 
конкурентоспроможності як нового напряму статистичної науки. Такий 
концептуальний підхід став науковим підґрунтям комплексного статистичного 
аналізу функціонування української економіки в міжнародному конкурентному 
середовищі, оцінювання її зростання та рівня конкурентоспроможності, факторів та 
резервів підвищення ефективності в їх взаємозв’язку та  взаємозумовленості. 

З урахуванням специфіки економічного розвитку в умовах глобалізації, 
теоретично обґрунтовано нову типологію факторів економічного зростання та 
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конкурентоспроможності. Удосконалено відповідну систему статистичних 
показників, що дало можливість оцінити параметри економічного зростання та 
конкурентоспроможності, закономірності їх формування та тенденції зміни. 

Розроблено методологію та здійснено статистичний аналіз ефективності 
використання внутрішнього потенціалу економіки України, що дозволило 
сформувати інформаційно-аналітичне забезпечення державного регулювання 
системи функціонування ринків праці та капіталу та визначити основні параметри 
інвестиційно-інноваційної, бюджетної, монетарної та регуляторної політики тощо. 

Теоретично обґрунтовано методичні підходи до статистичного оцінювання 
зовнішніх факторів економічного зростання та конкурентоспроможності, що 
дозволило проаналізувати вплив цих факторів та сформулювати методологічні 
принципи статистичного забезпечення державного управління зовнішніми 
фінансовими потоками.  

З урахуванням передового досвіду розроблено та адаптовано до інформаційно-
аналітичних особливостей системи державної статистики України методологію 
оцінювання конкурентоспроможності країни. Сформульовано відповідну систему 
показників та удосконалено методику їх розрахунку, що дозволило здійснити оцінку 
міжнародної позиції України в розподілі країн за рівнем конкурентоспроможності.  

Теоретично обґрунтовано застосування методологія SWOT-аналізу до 
специфічних завдань дослідження, що дозволило розробити принципи 
статистичного забезпечення управління резервами у контексті їх впливу на 
конкурентоспроможність національної економіки України. 

На основі викладеного вище розроблено відповідні методичні рекомендації та 
пропозиції щодо впровадження в практику роботи органів державного управління та 
статистики моделі розвитку української економіки, функціонування якої сприятиме 
підтримці високих і сталих темпів економічного зростання та підвищенню 
конкурентоспроможності країни.  

Ключові слова. Економічна динаміка, зростання економіки та її 
конкурентоспроможність, ресурсний потенціал, внутрішні та зовнішні фактори 
економічного зростання, статистичне забезпечення управління економічним 
зростанням, конкурентоспроможність економіки країни, SWOT-аналіз конкурентних 
переваг, резерви та шляхи підвищення конкурентоспроможності. 
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Манцуров И. Г. Методология статистического оценивания 

экономического роста и конкурентоспособности страны. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.03.01 – Статистика. – Киевский национальный экономический 
университет имени Вадима Гетьмана, Киев, 2006. 

В диссертационной работе на основе теоретических обобщений сущности 
категорий экономического роста и конкурентоспособности обоснованы 
концептуально-методологические основы статистики экономического роста и 
конкурентоспособности как нового  направления статистической науки. Такой 
концептуальный подход стал научной основой комплексного статистического 
анализа функционирования украинской экономики в международной конкурентной 
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среде, оценивания ее динамики и уровня конкурентоспособности, факторов и 
резервов повышения эффективности в их взаимосвязи и  взаимообусловленности. 

С учетом специфики развития экономики в условиях глобализации, 
теоретически обоснована новая типология факторов экономического роста и 
конкурентоспособности. Усовершенствована соответствующая система 
статистических показателей, что дало возможность оценить параметры роста 
экономики и ее конкурентоспособность, закономерности их формирования и 
тенденции изменения. 

Разработана методология и осуществлен статистический анализ 
эффективности использования внутреннего потенциала экономики Украины, что 
позволило сформировать информационно-аналитическое обеспечение 
государственного регулирования системы функционирования рынков труда и 
капитала и определить основные параметры инвестиционно-инновационной, 
бюджетной, налоговой, монетарной и регуляторной политики. 

Теоретически обоснованы методические подходы к статистическому 
оцениванию внешних факторов экономического роста и конкурентоспособности, 
что позволило определить степень влияния этих факторов и сформулировать 
методологические принципы статистического обеспечения государственного 
управления внешними финансовыми потоками. 

С учетом передового опыта разработана и адаптирована к информационно-
аналитическим особенностям системы государственной статистики Украины 
методология оценивания конкурентоспособности страны. Сформирована 
соответствующая система показателей и усовершенствована методика их расчета, 
что позволило осуществить оценку международной позиции Украины в 
распределении стран по уровню конкурентоспособности. 

Теоретически обосновано применение методологии SWOT-анализа для 
решения специфических задач исследования, что позволило разработать принципы 
статистического обеспечения управления резервами в контексте их влияния на 
конкурентоспособность национальной экономики Украины. 

На основе вышеизложенного разработаны методические рекомендации и 
предложения относительно использования в практике работы органов 
государственного управления и статистики модели развития украинской экономики, 
функционирование которой будет способствовать поддержке высоких и устойчивых 
темпов экономического роста и повышения конкурентоспособности страны.  
 Ключевые слова. Экономическая динамика, рост экономики и ее 
конкурентоспособность, ресурсный потенциал, внутренние и внешние факторы 
роста экономики, статистическое обеспечение управления ростом экономики, 
конкурентоспособность экономики страны, SWOT-анализ конкурентных 
преимуществ, резервы и пути повышения конкурентоспособности. 
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ABSTRACT  
 

 Igor G. Mantsurov.  Methodology of Statistical Assessment of the Economic 
Growth and Competitiveness of a Country.– Manuscript. 
 Thesis for the Doctor of Economic Science Scientific Degree, Speciality 08.03.01 – 
Statistics. –Kyiv National Economic University named after Vadym Getman, Kyiv, 2006. 

On the basis of theoretical generalization of the of economic growth and 
competitiveness essence, the Thesis substantiates the conceptual and methodological 
grounds for the statistics of economic growth and competitiveness, which makes it 
possible to identify the object, subject, specific objectives, functions and role of such 
statistics as a new school and area of focus in the science of statistics.  

This makes a theoretical basis for a comprehensive statistical analysis of the 
performance of the Ukrainian economy in the international competitive environment and 
assessment of the competitive strength of the Ukrainian economy as well as 
interdependent and inter-conditional factors and reserves for an enhancement of its 
efficiency. 

Accounting for the specific character of economic growth under the conditions of 
globalization, a theoretical basis for a new typology of economic growth and competitive 
strength factors has been offered and a mechanism of the interaction of such factors under 
the conditions of a transition economy has been revealed. The relevant system of statistical 
indices has been upgraded to make it possible to analyze the essence of the economic 
growth and competitiveness together with the regularities of the development of, and 
trends of changes in, the economic growth and competitiveness. 

Methodology has been developed for the purposes of the performed statistical 
analysis of efficiency of the Ukrainian inner potential exploitation to make it possible to 
formulate the information and analytical support of the governmental regulation of the 
labor and capital markets’ operation and to define the basic parameters of the engineering, 
investment, innovative, budgetary, tax, monetary and regulatory policy. The country has 
been proven to inherit a Soviet inefficient and inconsistent capital-intensive type of 
economical reproduction. Most substantial reserves for an enhancement of the national 
economy efficiency has been proven to be dependent on an improvement of the state 
regulatory policy. The parameters of the designed models make it possible to develop 
different versions of the sustainable development strategy formulation and to outline the 
ways of acceleration of the economic growth and enhancement of the competitiveness. 

Methodological approaches to the statistical analysis of the economic growth and 
competitive strength’s external factors have been well-grounded in theory to make it 
possible to improve the concept of balance-of-payments equilibrium and to analyze the 
correlation of the indices of such equilibrium with the domestic economy macroeconomic 
figures and to formulate the methodological principles for the statistical support of the 
governmental control over the foreign flows of funds and the Ukrainian economy outside 
financing process.  

A statistical analysis of the economic growth external factors, debt load, situation 
with the external debt service, dynamics of the economy international liquidity and the 
creditworthiness level of Ukraine has made it possible to identify the most substantial 
sources of outside financing of the economy. It has been proven that no improvement of 
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the international financial circumstances of Ukraine is possible unless the national 
economy goes into a trajectory of a sustainable economic growth and support of balance-
of-payments equilibrium in harmony with the interior one. 

Accounting for the advanced experience of the foreign and national research 
institutions and consulting companies, a methodology of the country’s competitiveness 
assessment has been developed and adapted to the information and analytical features of 
the state statistics system of Ukraine. A relevant indicators system has been formed and a 
proper method for the indices of competitiveness calculation has been upgraded to make it 
possible to assess the international position of Ukraine in the competitiveness rating of 
countries. 

Determination of the competitiveness rating of Ukraine and the dynamics of such 
rating in view of making use of competitive advantages and a comparative analysis of such 
advantages of different countries suggest that the changes in the rating of Ukraine can be 
attributed to a relative decline in the peer countries competing with Ukraine rather than to 
an improvement of the macroeconomic situation in the country or business environment or 
an enhancement of the economic growth innovative component role. 

SWOT-analysis methodology and its adaptation to the specific objectives of the 
reserves’ statistical analysis for an enhancement of the competitive strength have been 
grounded in theory to make it possible to develop the principles of statistical support of the 
reserves management for the macroeconomic, technological and institutional development 
in the terms of their impact on the Ukrainian national economy competitiveness level.  

The results of such SWOT analysis show those weaknesses of the economic system 
of Ukraine that retard its growth and require a development and implementation of 
strategic system measures. It has been proven that an enhancement of the economy of 
Ukraine competitive strength shall be a key objective of the national economic policy. 
Such strategic objective may be achieved only through the formation of an innovative 
model of the economic growth and creation of an efficient market system adapted to the 
world markets. This will favor a successful completion of the transition period and 
acknowledgement of Ukraine a country with market and innovative economy by the world 
community.  

The strategic course of Ukraine is aimed at the European integration, therefore, the 
national programs and strategies of economic and social development shall be elaborated 
accounting for the advanced experience of the EU member states and other countries in the 
implementation of policies aimed at an enhancement of the competitive strength of an 
economy. 

The aforementioned has made it possible to develop the relevant practical 
recommendations and propositions on the implementation of a model of the Ukrainian 
economy development in the operation of the state administration and government 
statistics bodies in order to promote and support the high rate of economic growth and 
sustainable development and to enhance the competitiveness of the country. 

Key words: Economic dynamics, economic growth and competitiveness of 
economy, resource potential, economic growth’s internal and external factors, system of 
indicators, regulation of economy, statistical support of the economic growth regulation, 
SWOT analysis of comparative and competitive advantages, reserves and ways for the 
competitiveness enhancement. 
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