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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останні десятиліття розвитку світової економіки ви�

разно позначені стрімким піднесенням ролі високотехно�

логічних галузей, швидкими змінами у споживчих набо�

рах економічних суб'єктів, невпинним генеруванням но�

вих та новіших товарів, поступовою, але неспростовною

трансформацією медіанної поведінки виробників та спо�

живачів, набуттям економічним раціо дещо іншого змісту.

Це є час утвердження нової економіки на панівних пози�

ціях у світі. У багатьох економічно розвинених країнах саме

зростання її питомої ваги вже протягом тривалого періо�

ду виступає запорукою продовження позитивної економ�

ічної динаміки. Швидкий розвиток виробництв із високою
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DEVELOPMENT OF NEW ECONOMY: CALLS FOR THEORY OF CYCLING

У статті досліджуються особливості розвитку нової економіки в контексті теорії циклічності.

Показано зростання ролі нової економіки в забезпеченні продовження позитивної економічної

динаміки у провідних країнах світу. Проаналізовано відповідність існуючих теоретичних засад

дослідження економічних циклів економічній практиці. Розкрито роль ефекту Ноя у забезпе#
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тривалості, визначено та пояснено винятки з неї.

In the article examines the features of development of new economy in the context of business

cycle theory. The increase of role of new economy is shown in providing of continuation of positive

economic dynamics in the leading countries of the world. The paper analyzes the theoretical principles

of research of business cycle theory in context of economic practice. In the article exposed role of

effect of Noah for rhythmic of economic dynamics. Pre#conditions are certain static acyclic, cyclic

and chaotically acyclic motion of national economy. A division into periods over of long#term waves

of N. Kondratiev is brought and the empiric rightness of gradual reduction of duration of long waves

is offered, certainly and exceptions are explained.
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концентрацією новоекономічного знаходить не тільки

безпосереднє закарбування у темпах економічного зро�

стання через збільшення обсягу випуску у неогалузях, але

й забезпечує через механізм акселератора�мультипліка�

тора поширення хвилі позитивної економічної динаміки

на інші галузі, стає локомотивом успішних структурних

трансформацій та виконує функцію недопущення спов�

зання національних економік у вир рецесії. Тож, на особ�

ливий інтерес заслуговують проблеми визначення ролі

нової економіки в реалізації сучасного типу економічно�

го зростання, виявлення її впливу на тривалість та амплі�

туду економічних флуктуацій в контексті теорії цикліч�

ності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми немонотонної економічної динаміки, розвит�

ку нової економіки та її позитивного впливу на зростання

продуктивності й збільшення основних макроекономічних

показників опинились у фокусі досліджень багатьох знаних

науковців. Особлива роль у створенні фундаментальних

засад наукових пошуків у цій сфері економічної теорії на�

лежить працям таких відомих вчених, як Р. Айрес [1], А.

Грінспен [2], Е. Гундлах [3], Дж. Девіс [4], Х. Зіберт [5], Д.

Йоргенсон [6], А. Рітшль [7], С. Сарферац [7], М. Уебеле

[7]. Водночас, незважаючи на широке коло сучасних нау�

кових розвідок у даній галузі, недостатньо розробленими

залишаються питання взаємодії нової та традиційної еко�

номіки в контексті циклічного розвитку національних та

світової економіки, роль нової економіки у деформації дов�

гострокових циклів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета даної статті полягає у визначенні особливостей

впливу процесів розвитку нової економіки на економічну ди�

наміку та циклічний рух, виявленні векторів та причин де�

формації економічних циклів у сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Внесок сучасної нової економіки у забезпечення пози�

тивної економічної динаміки у розвинутих країнах є досить

суттєвим [6, c. 164—165]. Так, у середині 90�х рр. ХХ ст.

при щорічних темпах зростання продуктивності в США у не�

сільськогосподарському виробництві від 1,04% до 1,25%

безпосередній внесок неогалузей (виробництво комп'ютерів

та напівпровідників) коливався лише в діапазоні від 0,39%

до 0,62%, при одночасно потужному впливі нової економі�

ки на збільшення мультифакторної продуктивності [5, c. 17].

Ще вагомішою виявляється роль сучасної нової економіки

в забезпеченні позитивної економічної динаміки за враху�

вання двозначності трендів інших виробничих факторів

(табл. 1). Так, зростання ВВП в Німеччині протягом останніх

25 років відбувалось при перманентному скороченні внеску

фактора праці, у менш явному вигляді аналогічні процеси

розгортались також і у Франції та США.

Разом з тим, незважаючи на рівень розвитку нової еко�

номіки та величини співвідношення її обсягу відносно "ста�

рої" економіки, висхідний її рух, неявно відображений у ста�

тистичних показниках, не може бути безкінечним. Тренди

руху нової економіки в значній мірі корелюються з векто�

ром руху економіки в цілому, а отже, дані СНР, що свідчать

про повороти в русі економіки, забезпечують з

певним запізненням і фіксацію тропізмів неоеко�

номіки. Незважаючи на численні спроби зрозумі�

ти причини таких коливань, економічна наука й

досі не має загальноприйнятого рішення. Ще в

більшій мірі залишаються недостатньо дослідже�

ними специфіка циклічного розвитку неоеконом�

ічної складової економіки, що, випереджаючи,

зростає й, так само, обганяючи староекономічно�

новоекономічну цілісність, згасає, забезпечуючи

трансформацію останньої, та роль аперіодичних

послідовностей у протіканні економічної динамі�

ки пульсуючого характеру. Важливість теоретич�

ного обгрунтування періодичності в економічно�

му розвитку не викликає сумніву.

З усіх економічно розвинених країн "щонай�

менше в Сполучених Штатах, як найбільш аван�

гардній індустріальній країни", зазначає відомий

німецький учений Е. Гундлах, "нова економіка

продемонструвала свою внутрішню сутність" [3].

"Безперечним фактом є те, — запевняє амери�

канський фахівець у галузі економічного зростан�

ня Р. Айрес, — що США стали недосяжним світовим ліде�

ром за капіталовкладеннями в інформаційні технології" [1,

c. 79].

Надходження роялті та платежів за ліцензії в США на

початку 10�х рр. ХХ ст. у 2,13 рази перевищували суму та�

ких надходжень у трьох наступних за цим показником краї�

нах — Японії, Німеччині та Великобританії (табл. 2).

Тож, у першу чергу, дослідження процесів економічної

динаміки саме в США як країни, в якій на даний момент су�

часна нова економіка отримує одні з найбільш масштабних

та рельєфних проявів, може надати достатньо репрезента�

тивні свідчення щодо специфіки економічно�неоекономіч�

ного руху.

За чинною методикою, криза в економіці США фіксуєть�

ся лише за умови спостереження протягом двох кварталів

поспіль негативної динаміки випуску. Відповідно до цього

критерію розрізняються періоди кризового та некризового

стану в економіці. Аналіз статистичної інформації [10] по�

казує значну аперсистентність економічних флуктуацій та

змушує досить скептично підходити до тверджень щодо рит�

мічності подібних коливань, оскільки діапазон тривалості

фаз пожвавлення та підйому є надзвичайно широким: від 5

до 46 кварталів (навіть, якщо знехтувати крайніми значен�

нями у 4 та 69 кварталів). Не справджує сподівань і дослід�

ження ритмічності циклічних коливань у випадку прийняття

за критерій настання рецесії скорочення обсягів випуску

протягом хоча б одного кварталу. Статистичні дані свідчать,

що періодичність настання рецесії в цьому випадку колива�

тиметься в діапазоні від 5�ти до 37�ми кварталів.

Тож, персистентна циклічність економічних коливань,

як це можна побачити на прикладі авангардно�орієнтова�

ної американської економіки, в дійсності виглядає досить

уявною, а свідчення на користь даної тези представляються

дещо дискусійними. Аналогічна ситуація характерна і для

світової економіки в цілому та її крупних агрегованих скла�

дових — з 1970 р. темпи зростання світового ВВП колива�

лись у діапазоні від 0,703% у 1982 р. до 6,4% у 1973 р., і

лише у 2009 р. виявились від'ємними, склавши — 0,611%

[9] (різновекторна динаміка ВВП України в цьому ракурсі є

цілком нетиповим випадком). Більш того, динаміка приват�

ного сектору на макроекономічному рівні є дуже стабіль�

ною, оскільки він абсорбує шоки і переформатує їх у ста�

більно�вібруючий рух.

Втім, це не виключає можливості додаткового членуван�

ня утворених субпослідовностей, їх штучного агрегування з

метою наближення фактів реальної дійсності до проголо�

шених теорією постулатів. Так, з одного боку, можливо про�

Таблиця 1. Внесок факторів виробництва у темпи
зростання ВВП розвинених країн у 1981—2004 рр., %

   1981-
2000 . 

1991-
2000 . 

1995-
2004 . 

2001-
2004 . 

, : 2,2 1,8 1,2 0,5
 -0,3 -0,5 -0,4 -0,4

 0,7 0,7 0,4 0,3
 1,8 1,7 1,2 0,6

: 3,3 3,4 3,4 2,4
 1,2 1,0 0,7 -0,3

 1,0 1,0 1,1 0,9
 1,2 1,4 1,7 1,8

 , : 2,8 2,5 2,9 2,4
 0,4 -0,1 0,6 0,2 

 0,6 0,7 0,7 0,7
 1,8 2,0 1,6 1,5

, : 2,4 1,9 2,1 1,4 
 -0,5 0,0 0,1 -0,1

 1,0 1,0 0,9 1,0
 1,8 0,9 1,1 0,5 

Складено за [8, c.19].
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водити більш глибокий аналіз не змін в абсолютних величи�

нах, а в динаміці їх приростів. Тоді рецесійні зміни слід фіксу�

вати навіть за позитивних темпів зростання ВНП, але за умо�

ви загальмування його збільшення. Саме за таким критерієм,

зокрема, частиною дослідників визначались коливальні рухи

в межах нової економіки, що дозволяло фіксувати кризу

навіть за позитивної динаміки обсягів випуску в неоеконом�

ічних галузях. Так, падіння темпів зростання світового ви�

пуску інформаційної та комунікаційної техніки з 10,4% до

6,2% та з 10,5% до 7,5%, відповідно, німецькі вчені Г. Ер�

бер та Х. Хагеманн розцінювали вже як факт настання кри�

зи в новій економіці [11, c. 24].

З іншого боку, логічним буде й дослідження змін інших

показників функціонування національної економіки. Так,

коливання рівня безробіття та індексів цін, зміни в трендах

випуску низки продуктів тощо можуть свідчити про циклічні

зміни в економіці. Але одночасно ці показники здатні лише

вказувати на наявність певних загроз щодо подальшого еко�

номічного зростання, бути провісниками потенційно ймові�

рної рецесії, а не фаталізувати її настання. Отже, якщо не

зважати на залучення штучних інструментів виділення

трендів, то незаперечним фактом залишається амплітудно�

частотна аперсистентність останніх, що наводить на думку

щодо досить уявного характеру ритмічності циклічного

розвитку економіки, з наданням, як показують досліджен�

ня А. Грінспена та Б. Мандельброта, таким коливанням ста�

тусу білого шуму (випадковості) [2; 12]. Теорії нової еконо�

міки, що з'явились останнім десятиліттям, акцентуючи ува�

гу на аритмічності, незбагненності засад її руху, дозволя�

ють отримати на користь такого твердження цілу низку ар�

гументів [11, c. 32]. Аналогічних висновків вимагає і класич�

не тлумачення статистичних даних щодо динаміки ВВП ба�

гатьох країн світу за минулі 15 років. Це зовсім не дезавуює

існування циклічності як такої взагалі, проте фактична апер�

систентність вимагає більш критичного сприйняття спроще�

них моделей, з одного боку, та акцентування уваги на анти�

фундаменталістських поясненнях реальності, з іншого. Так,

досить плідним для з'ясування витоків економічного зрос�

тання та майбутнього спаду (як вірогідної потенції, а не апр�

іорної фатальності) є використання ефекту Ноя [12, c. 347—

348]. Даний ефект відображає досить розповсюджені не�

гладкі природні утворення, зазначаючи, що природна пер�

систентність у відбутті подій досить часто має цілком по�

зірний, ілюзорний характер, є лише спробою спростити

більш складну реальність.

Саме групування в локальному проміжку часу певних

однорідних за властивостями явищ може спричиняти як по�

зитивну динаміку національної економіки, так і негативну.

Розподіл їх часто є досить неоднорідним в часі [2]. Вони

можуть бути розпорошеними, виступаючи певними девіац�

іями в розвитку, які скоріш за все будуть компенсовані іно�

векторним рухом у наступних періодах, та не впливаючи

на загальний напрямок траєкторії зростання чи спаду. Але,

з іншого боку, можуть утворюватися цілі послідовності од�

новластивих явищ, які концентруються в ряди, що поси�

люють рух за тим чи іншим вектором. Економічні реалії

надають нам величезний обсяг фактичного матеріалу, що

однозначно свідчить на користь існування таких рядів. Як�

раз такий випадок і віддзеркалює ефект Ноя. Причини по�

яви зазначених концентрацій залишаються достеменно не�

відомими. Проте не викликає сумніву, що однопорядкові,

але різнознакові за вектором (з погляду на певний процес)

події не можуть бути розподілені у часі абсолютно рівно�

мірно. Обов'язково в ряду відносно рівномірно розподі�

лених подій зустрінуться кластери, де частка певнознако�

вих явищ буде різко переважати над іншознаковими. Цей

імпульс, у свою чергу, призведе до генерації подій, що знач�

но посилять імовірність подальшого розвитку за нерівно�

важним сценарієм, провокуючи розширення експансії ла�

куни однознакових явищ. Зрозуміло, що висхідний чи низ�

хідний рух не буде безмежним. Поступово він сам викличе

зростання концентрації іновластивих явищ, які своїм тис�

ком сприятимуть послабленню потужності одновекторно�

го руху та, врешті�решт, його розвертанню в протилежний

бік. Відбуватиметься повільне пригашення першопочатко�

вого імпульсу, довгий рух до рівноваги, рівномірного роз�

 

  
    

    
  

 

 
 

  
 

 , 
 . 

, 
. . 

 
 

  
  

  1 
, . 

, 
 . 

-
,  

 . 
 42103,11 4996,93 8,43 47100,04 4589 10263,68 
 16511,00 1648,99 10,01 18159,99 5184 3503,08 

 568,05 720,97 0,79 1289,02 531 2427,53 
 2348,69 6729,02 0,35 9077,71 9517 953,84 

 1637,40 3315,52 0,49 4952,92 5414 914,84 
 39889,00 124182,00 0,32 164071,00 313914 522,66 

 3420,90 4959,69 0,69 8380,59 16768 499,80 
 2735,83 2696,79 1,01 5432,62 11142 487,51 
 10867,03 3744,96 2,90 14611,99 34880 418,92 
 19897,56 31892,29 0,62 51789,85 127561 406,00 
 130,95 18,49 7,08 149,44 418 357,51 
 9574,38 12407,94 0,77 21982,32 65697 334,60 

  8474,92 12462,12 0,68 20937,04 63227 331,14 
 12242,60 13870,40 0,88 26113,00 81890 318,88 

  913,60 310,38 2,94 1223,98 4433 276,11 
 1543,40 775,52 1,99 2318,92 8462 274,04 

 1072,50 1056,50 1,02 2129,00 7908 269,22 
 8386,90 3435,50 2,44 11822,40 50004 236,43 
-  86,98 4,40 19,77 91,38 4805 19,02 

 727,00 124,00 5,86 851,00 45593 18,67 
 38,21 3,85 9,92 42,06 2986 14,09 
 17748,98 1044,10 17,00 18793,08 1344130 13,98 

Таблиця 2. Валовий оборот роялті та платежів за ліцензії по країнам, млн дол.,
2012 р.

Складено за [9].
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поділу різновекторних подій. При цьому, тривалість тако�

го руху буде залежати від рівня початкової концентрації

одновластивих явищ. Більша їх концентрація у відправний

момент одновекторного руху призведе до більш стрімко�

го та потужного підйому чи більш глибокої кризи та навпа�

ки. Оскільки величина моновластивого кластеру (в бінар�

ному розрізі) є не детермінованою і може коливатися в

значному діапазоні, то й ритміка циклів набуває цілком

аперсистентного характеру.

Втім, вичерпання генераційної потужності імпульсу, вик�

ликаного ефектом Ноя, та настання жаданої стабілізації

зовсім не гарантує її тривалості. Стохастична поява нової

концентрації певновластивих явищ знов і знов буде запус�

кати маховик циклічного розвитку економіки. Отже, може�

мо стверджувати, що лакуни позитивних явищ сприятимуть

розгортанню кризових процесів в економіці, а лакуни нега�

тивних — економічному зростанню. Слід зазначити, що в

умовах технологічно слаборозвиненої економіки зазначе�

на хаотичність є досить малоймовірною, оскільки менш

складна система є більш сталою. Перехід на більш високі

рівні технологічного розвитку супроводжується появою пе�

ріодичних коливань, що й з певним рівнем достовірності

фіксували дослідники до етапу розвитку нової економіки.

Подальше ж посилення технологічної складності обумовлює

диспозицію економіки в стан турбулентності, з нерегуляр�

ними тропізмами та залежністю від малих флуктуацій, що

досить адекватно віддзеркалює реалії сучасного етапу ево�

люції нової економіки.

В умовах глобальної економіки проблема ще більш ус�

кладнюється. Локальні ланцюжки подій, каузальний зв'я�

зок між якими є нечітким або й відсутнім, можуть стиму�

лювати розвиток на рівні даної регіональної чи національ�

ної економіки за одним вектором, а на рівні іншої — інов�

ластиві ланцюжки сприятимуть реалізації сценарію розвит�

ку за відмінним вектором. Різновекторна дія ефекту Ноя,

й, відповідно, різновекторний рух на різних мезорівнях ус�

кладнюють розуміння причин руху на макрорівні, прогно�

зування її одновекторної тривалості. Різновекторність на

макрорівні національних економік, ускладнена ефектами

взаємодії на глобальному рівні, хаотизує пертурбації та ще

більш заплутує ситуацію, піддаючи сумніву гностичний апа�

рат теорії циклів. Як наслідок, характер економічної дина�

міки в технологічно розвиненій економіці стає прогнозо�

ваним у дуже незначній мірі, а флуктуації набувають більш

турбулентного характеру в умовах зростаючої невизначе�

ності. З іншого боку, Д. Гіксом та Р. Фрішем наведена чітка

аргументація на користь того, що подібна турбулентність

є коридоризованою. Передбачаючи лавиноподібні зміни в

короткостроковій та середньостроковій перспективі, вона

постулює розвиток сучасної економічної глобальної

цілісності як хаосмотизованої, не виключаючи можливість

фіксації цілого пучка кластерів концентрацій одновектор�

них подій. Ймовірнісне сприйняття дійсності надає нам

право стверджувати, що реєстрація групування концент�

рацій в кластери передбачає існування подібних групувань

і на рівні кластерів. Такі утворення можуть бути розташо�

вані в темпоральному розрізі на будь�якій відстані, проте

вірогіднішим є їх нормальний розподіл. Зрозуміло, що

вкрай обмежений обсяг більш�менш достовірних статис�

тичних досліджень виключає можливість робити репрезен�

тативні висновки, проте наявні дані все ж відображають

подібну тенденцію.

Такі групування фіксуються протягом 1930—1933,

1937—1938, 1945—1949, 1953—1958, 1969—1975, 1980—

1982, 1990—1995 та 2007—2010 рр. Якщо сприйняти вер�

сію частини науковців, що після глибокої кризи нижньої

поворотної точки Кондратьєвської хвилі (К�хвилі), через де�

кілька років наступає рецидивна депресія, то переривчасте

групування 1937—1938, 1945—1949 рр. (розрив пов'язаний

з дією зовнішнього позитивного імпульсу ІІ світової війни)

та групування 1980—1982 рр. відображають такі негативні

послідовності. Отже, можна зафіксувати довгострокові

хвилі 1933—1975 рр. та 1975—2009 рр., з переламними

верхніми точками у приблизно 1953—1954 та 1989—1990

рр. При цьому на висхідних фазах середні темпи економіч�

ного зростання в США складали: за 1934—1953 рр. —

6,37% (більш коректно, за умови вирахування періоду ІІ

Світової війни, — 4,26%), за 1976—1989 рр. — 3,52%, а на

низхідних: за 1954—1975 рр. — 3,42% та за 1990—2009

рр. — 2,45% [10]. Тож середні темпи економічної динаміки

протягом висхідної фази в 1,25 рази (IV хвиля) та в 1,44 рази

(V хвиля) перевищували аналогічні показники, зафіксовані

за час низхідної. Щодо попередніх довгих хвиль, звичайно,

проблем з діагностуванням не буває — майже всі дослідни�

ки солідаризуються навколо дат: 1787—1790 — 1842—

1844, 1844—1851 — 1890—1896 та 1891—1896 — 1929—

1933 [4; 13].

Наведена в таблиці 3 періодичність відбуття К�хвиль

дозволяє дійти висновку, що їх тривалість змінювалась за

циклами: 52—57, 39—52, 35—42, 40—46, 32—36 рр., ско�

рочуючись від хвилі до хвилі. Єдине виключення у цьому

спадаючому тренді становить тривалість IV К�хвилі. Але по�

дібна відмінність знаходить цілком логічне пояснення, ос�

кільки дана хвиля має переривчастий характер, з розривом,

що припадає на час війни 1939—1945 рр. За врахування часу

перерви тривалість IV К�хвилі варіюватиме в діапазоні 34—

40 років, що цілком відповідає загальній тенденції зростан�

ня частоти довгострокових циклів. Її фіксація дозволяє ви�

вести на наступну емпіричну правильність: еволюція нової

економіки, що знаходить відображення в розвитку продук�

тивних сил, призводить до поступового скорочення трива�

лості К�хвиль.

Розширення ареалу нової економіки, перманентна ди�

фузія її елементів до субмножини традиційної економіки,

багато в чому, корелюють із розповсюдженням нових тех�

нологій. Тож, усе більше галузей, набуваючи рис авангар�

дизованих, перманентно оновлюються, стають осередками

генерування нового, забезпечуючи формування плацдармів

новоекономічного на шляху його подальшого поширення,

оскільки технологічні зміни, що іманентно притаманні їм, у

більшості випадків виступають як сприятливі, "дружні до

економічного зростання" [1, c. 76]. І дійсно, наприклад, у

США частка таких галузей за 30 років зросла вдвічі [1, c.

80]. Аналогічні тенденції характерні й для інших економіч�

но розвинених країн.

Отже, варто зазначити, що відбуття позитивної еко�

номічної динаміки в сучасних умовах обмеженості потен�

ціалу екстенсивного зростання диктується, з певним ла�

гом, специфікою пов'язаних процесів в межах новоеко�

номічної субмножини. Втім, поява нових технологій, їх

ризомне поширення та генерація на їх основі благ із но�

вими споживчими властивостями апріорі не можуть мати

монотонно зростаючий характер. Процес "креативного

знищення" не є безкінечним ані в своїй висхідній фазі,

ані в низхідній. Настання "інноваційної паузи" стає вираз�

ним свідченням наближення повороту в економічному та

новоекономічному русі. Так, перші ознаки майбутніх пе�

ремін у межах V хвилі фіксуються в США ще на початку

1990�х рр. Проте це ще не означає скорочення потоку

нових ідей, переходу до негативної траєкторії в продуку�

ванні нових технологій. Статистичні дані свідчать про про�

тилежне. Світовий обсяг нових отриманих патентів в аб�

солютному вимірі вперше загальмовується в межах низ�

хідної фази V хвилі тільки у 2006 р.

Схожа за масштабом рестрикція спостерігалась попе�

реднього разу лише у середині 1970—80�х рр., знаменую�

чи перехід від ІV до V К�хвилі. Подібні процеси охопили як

США, так у ще більшій мірі другого флагмана НТП — Євро�
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пейський Союз, де скорочення приросту новозареєстро�

ваних патентів фіксується починаючи з 2001 р., а в Німеч�

чині та Великій Британії їх обсяг зменшується за останні 9

років навіть в абсолютному вимірі — на 8,2% та 4,5%

відповідно [9]. Фактично такий розвиток подій стає про�

вісником наближення змін. У цих умовах збільшення чи�

сельності та доходів найбільш освічених робітників [14, c.

22—24], саме які в більшості випадків й виступали в ролі

генераторів нового та формували платформу розширен�

ня сучасної нової економіки в її виробничій та консу�

маційній іпостасях�складових, з певного моменту вже не

може компенсуватись відповідним зростанням у зв'язці

випуску�споживання нової продукції. Розворот Кондрать�

євської хвилі стає неминучим, а кризові явища з певним

лагом отримують унаочнення.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Атрибутом технологічно слаборозвинених економік

є статичний рух, як ознака більш сталих нескладних сис�

тем, і лише технологічний прогрес стає передумовою по�

яви періодичних коливань. Водночас подальше посилен�

ня технологічної складності в умовах становлення та

стрімкого розвитку нової економіки після енергетичної

кризи війни Судного дня визначило диспозицію економі�

ки в стан турбулентності, відбуття кардинальних зсувів у

архітектоніці світової та провідних національних економік

і певної деформації довгострокових циклів. Посилення

позицій нової економіки, що знаходить віддзеркалення в

розвитку продуктивних сил, стало детермінантою посту�

пового скорочення тривалості довгострокових хвиль.

Подальші дослідження мають виявити особливості впли�

ву процесів становлення нової економіки та поширення її

ареалу на економічну динаміку в Україні, розкрити спе�

цифіку деформації ритміки циклів у ракурсі національ�

ної економіки.
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Стаття надійшла до редакції 20.03.2015 р.

 - , . , . , .
I 1787-1790 1842-1844 52-57 
II 1844-1851 1890-1896 39-52 
III 1891-1896 1929-1933 35-42
IV 1929-1933 1973-1975 40-46 (34-40)
V 1973-1975 2007-2009 32-36
VI 2007-2009 ? ? 

Таблиця 3. Періодичність відбуття К"хвиль


