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Методологій

дослідження.

використовувалися
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При

агрегування

проведенні
–

при

дослідження

виявленні

відмінних

особливостей сукупного попиту та сукупної пропозиції; стандартні прийомі
кількісного

аналізу

–

при

визначенні

структури

сукупного

попиту;

компаративістики – при проведенні порівняльного аналізу структури сукупного
попиту в Україні та ряді інших європейських країн.
Результати. Проведений аналіз дозволив сформулювати кілька висновків
стосовно структури сукупного попиту в Україні:
– поки-що

не сформувалася більш-менш стійка структура сукупного

попиту. Вона може суттєво змінюватися як під час проходження окремих фаз
економічного циклу, та і у залежності від внутрішньої економічної політики
держави;
– питома вага кінцевих споживацьких витрат домогосподарств значно
вища, ніж в інших країнах. З одного боку, це пояснюється нижчим рівнем
доходу на душу населення та намаганням при цьому забезпечити достатній
рівень споживання. Однак, з іншого боку, свідчить про напування моделі
«проїдання», яка дозволяє жити не у відповідності до доходів;
– в економіці України не сформувався механізм передачі імпульсу
підвищеного попиту від споживачів до виробників. Тому надлишковий
споживчий попит задовольняється не за рахунок національного виробництва, а
за рахунок імпорту, що не можна вважати задовільним;
–

порівняно з аналізованими країнами у структурі сукупного попиту

України найнижча питома вага валових нагромаджень. Тим самим не
формуються передумови для прискорення економічного розвитку, вкрай
необхідного для подолання економічної відсталості від інших країн.
Новизна: На основі проведеного дослідження обґрунтовані додаткові
аргументи по визнанню провідної ролі сукупного попиту у визначенні динаміки
національної економіки; розширені уявлення про взаємозв’язки структури
сукупного попиту та темпів економічного зростання.

Практична значимість: Запропоновані орієнтири для економічної
політики держави у сфері формування структури сукупного попиту та
підтримки оптимального співвідношення між спожитою та накопиченою
часткою валового внутрішнього продукту.
Ключові слова: система національних рахунків, сукупний попит,
споживацькі витрати домогосподарств, валові накопичення, чистий експорт.
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