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У статті приділено увагу дослідженню економічного змісту, національних особливостей про
яву кризи в умовах глобалізації. Доведено, що циклічні коливання економіки є комбінацією безлічі
взаємопов'язаних причин: перевиробництво фіктивного капіталу, недосконалість регуляторного
впливу держави на зростаючі ринки ф'ючерсів і опціонів, а також інших деривативів; викорис
тання протягом останнього десятиліття наднизьких відсоткових ставок; стрімке зростання чи
сельності населення в країнах, що розвиваються, зміни демографічної структури населення і нова
якісна характеристика світових трудових ресурсів; катаклізми природного і техногенного харак
теру; погіршення якості і зменшення кількості природних ресурсів.
In this article attention is paid to the study of economic substance, the national peculiarities of
manifestation of the crisis in the context of globalization. It is shown that the cyclical fluctuations of
the economy is a combination of many interrelated reasons: overproduction of fictitious capital,
inadequate regulatory impact of the state on emerging markets futures and options, and other
derivatives, the use of the last decade ultralow interest rates, rapid population growth in the developing
countries, changing the demographic structure of the population and a new qualitative characteristics
of global human resources, natural disasters and manmade disasters, degradation and reduction of
natural resources.
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ВСТУП
В основі сучасної економічної теорії лежить теорія
циклічної динаміки. В умовах глобальної економічної
кризи нову теорію циклічної динаміки та соціально'еко'
номічного розвитку необхідно формувати спираючись
на переосмислену спадщину. Перш за все, це відносить'
ся до теорії довгострокового техніко'економічного роз'
витку, яку було розроблено економістами на основі вив'
чення структурних змін в економіці розвинених країн
та України.
Основу циклічності економічного розвитку станов'
лять цикли життя економічних систем, а сам процес соц'
іально'економічного розвитку від первіснообщинного
ладу до наших днів представляє собою постійний рух
від одного стійкого стану соціально'економічної сис'
теми до іншого. Протягом двох століть циклічні коли'
вання економіки досліджуються вченими: економіста'
ми, політологами, соціологами. Періодичне виникнен'
ня в еволюційній динаміці економічних систем, фаз криз
і депресій змушує сучасних теоретиків і практиків дос'
ліджувати протиріччя, що зумовлюють появу, причини
розвитку та способи подолання кризових явищ.
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Серед науковців, що займались проблемами криз
та економічного зростання слід виділити наступних:
Л. Абалкіна, К. Маркса, М. Туган'Барановського,
Н.Д. Кондратьєва, Р. Гильфердінга, П. Самуельсона,
А. Афталіона, М. Бунятяна, М. Фрідмана, Грищука В.В.,
Й. Шумпетера та ін.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідити економічний зміст та особливості циклі'
чних коливань кризових ситуацій в умовах глобалізації,
виявити та проаналізувати чинники формування кризо'
вих явищ в економіці в умовах глобалізації як переду'
мови розроблення антикризових стратегій.
РЕЗУЛЬТАТИ
З давніх часів Аристотель і Полібій вивели "зако'
номірність повторюваності" за аналогією з природними
циклами сезонних змін року, тобто схилялися до ідеї руху
суспільства по замкнутому колу, з постійним повернен'
ням назад. Протягом тривалого часу вчені'економісти
висловлювали різні точки зору з приводу природи роз'
витку циклічних коливань в економіці.
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Таблиця 1. Класифікації циклів
ɋɮɟɪɚ ɞɿʀ
ɉɪɢɪɨɞɧɿ (ɜ ɠɢɜɿɣ ɿ
ɧɟɠɢɜɿɣ ɩɪɢɪɨɞɿ)
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ (ɭ ɪɿɡɧɢɯ
ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ)
Ƚɿɛɪɢɞɧɿ

ȼɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ

Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɇɚɞɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ, ɳɨ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɜ
ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɿ ɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɿɧɨɞɿ ɫɟɤɭɧɞɢ ɚɛɨ
ɱɚɫɬɤɢ ɫɟɤɭɧɞɢ
Ⱦɨɛɨɜɿ, ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɛɢ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɿ ɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ

Ɇɚɫɲɬɚɛ
Ɉɞɢɧɢɱɧɿ, ɭ ɠɢɬɬɿ ɨɤɪɟɦɨʀ
ɥɸɞɢɧɢ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ,
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛ'ɽɤɬɚ.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ
ɜ ɨɤɪɟɦɿɣ ɫɿɦ'ʀ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ

ɋɟɡɨɧɧɿ — ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɚɛɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ ɪɨɤɭ
(ɡɦɿɧɚ ɩɿɪ ɪɨɤɭ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ
ɫɿɥɶɝɨɫɩɪɨɛɿɬ ɿ ɬ.ɩ.)
Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ — ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞ ɭ
ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ; ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿ, ɳɨ
ɤɨɥɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 8—12 ɪɨɤɿɜ
(ɫɨɧɹɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɰɢɤɥɢ)
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɡɦɿɧɭ
ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɜɿɞ 20—30 ɞɨ 50—70 ɪɨɤɿɜ.
ɇɚɞɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ — ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɰɢɤɥɢ
ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɚ ɫɬɨɥɿɬɶ ɞɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ.
Ɍɢɫɹɱɨɥɿɬɧɿ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɬɪɢɜɚɥɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
(ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɰɢɤɥɢ).
ɐɢɤɥɢ, ɹɤɿ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶɫɹ ɦɿɥɶɣɨɧɚɦɢ ɿ
ɦɿɥɶɹɪɞɚɦɢ ɪɨɤɿɜ ɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɤɨɫɦɿɱɧɿ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ)

Ʌɨɤɚɥɶɧɿ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ,
ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ

Представник класичної політичної економії А. Сміт
у своїй головній праці "Дослідження про природу і при'
чини багатства народів" (1776 р.) феномен циклічності
розглядав, як швидкоплинне і окреме явище. Заперечу'
ючи необхідність державного регулювання економіки в
цілому, вважаючи ринкові сили головним регулюючим
механізмом у господарюванні. Він доводить негативний
вплив державного втручання в економіку, а її нерівно'
важний стан, циклічні коливання, спади виробництва та
кризи, на його думку, будуть долатися стихійними рин'
ковими механізмами.
Не визнавав циклічного розвитку економіки і
французький вчений'економіст Ж.Б. Сей. У своєму
"Трактаті політичної економії" (1803 р.) він описував
виробництво як технічний процес і був прихильником
вільної торгівлі, стверджуючи, що циклічність супе'
речить його законам "попит завжди дорівнює пропо'
зиції", а виробництво товарів автоматично створює
доходи, на які можуть бути реалізовані вироблені то'
вари [1].
У 1860'х рр. К. Маркс розробив теорію циклічних
криз, де досліджував циклічні коливання за короткий
період часу, що отримали назву періодичних циклів
чи криз надвиробництва. Циклічність економіки ним
розглядається на різних рівнях абстракції, в логічно'
му та історичному плані в його головній праці "Капі'
тал" (1857 р.). Він писав: "Продуктивність змінюється
і змінює умови виробництва. Умови, зі свого боку,
змінюють продуктивність, а отримані внаслідок цьо'
го розбіжності проявляються в поверхневих коливан'
нях, які вирівнюються протягом короткого терміну,
в поступовому нагромадженні відхилень, які або ве'
дуть до кризи, до повернення до колишніх відносин,
або ж лише поступово прокладають собі дорогу і до'
магаються для себе визнання в якості зміни умов ви'
робництва" [5].
Ця цитата показує передбачення К. Марксом мож'
ливості виникнення декількох різних видів макроеконо'
мічних коливань. У 2'му томі "Капіталу" він наводить
дані про різні терміни життя основного капіталу, інвес'
тованого в різні його види: машини та устаткування —
від 5 до 10 років, виробничі будівлі, дороги — від 20 до
50 років.
Згідно з визначенням А. Бернса і У. Мітчелла,
"циклічні коливання — це сукупність періодів екс'
пансії, що виникає приблизно одночасно для різних
видів економічної активності, які потім змінюються
загальними періодами рецесії, уповільненого зростан'
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Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɚɛɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɝɿɨɧɿ
ɍ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɤɪɚʀɧɢ, ɩɟɜɧɨʀ
ɝɪɭɩɢ ɤɪɚʀɧ, ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ
ɍ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ
(ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɰɢɤɥɢ)
ɍ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɋɨɧɹɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ

ня і економічного пожвавлення, що формують фазу
експансії наступного циклу ...". Емпіричними характе'
ристиками економічного циклу є періодичність коли'
вань макроекономічних показників і їх узгоджені один
з одним зміни [7].
Велике значення у визначенні природи і сутності
"циклічності" внесли К. Макконнел і С. Брю, представ'
ляючи її як процес взаємодії протилежних за своєю
спрямованістю тенденцій, дій, сил (інтеграції та дифе'
ренціацій, конкуренції і співпраці, організації та само'
організації) на підставі закону зміни чергувань та прин'
ципу домінування рецесії або періодичні коливання
ділової активності в суспільстві.
У таблиці 1 представлені результати систематизації
існуючих економічних циклів. У запропонованій класи'
фікації циклів виділені наступні критерії: сфера дії цик'
лу, його тривалість, масштабність (табл. 1).
Отже, циклічність заснована на трансформації
функціональних форм, що представляє собою пе'
рехід однієї фази в іншу, чергування яких відбуваєть'
ся під дією іманентних сил і механізмів. У процесі
розвитку вона стає аналогом понять бізнес'циклу,
ділового циклу, циклу економічної кон'юнктури, що
визначають як наступні один за іншим підйоми і спа'
ди рівня економічної активності протягом економі'
чного лага.
Більш поглиблене вивчення теоретичних особливо'
стей циклічності та / або економічного циклу дає змогу
стверджувати, що це нерегулярні і непередбачувані ко'
ливання економічної активності національної економі'
ки та світового господарства, які проявляються в зміні
фаз підйому і спаду і що включають в себе дві екстре'
мальні точки циклу: точку піка (peak), що свідчить про
максимум ділової активності, і точку дна (trough), що є
ознакою мінімуму ділової активності.
Традиційний підхід до вивчення циклічності еконо'
міки представляє вчений економіст Т. Тевес, який вва'
жає, що цикл, поєднуючи в собі товарний і грошовий
ринок, дозволяє регулювати динаміку національного до'
ходу (НД) через грошовий ринок. Н. Калдор пояснює
економічну динаміку ендогенними (внутрішніми) фак'
торами.
З появою теорії Дж. М. Кейнса виникла принци'
пово нова концепція, що пояснює причини цикліч'
них коливань економіки. Економіст розробив теорію
регульованого капіталізму, яка знайшла відображен'
ня в його праці "Загальна теорія зайнятості, відсот'
ка і грошей" (1936 р.). У цій роботі він вступає в су'
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Таблиця 2. Класифікація теорій і типологія факторів циклічності
економічного розвитку
Ⱥɜɬɨɪɢ
Ƚ. Ⱦɠɟɜɨɧɫ,
Ƚ. Ɇɭɪ,
ȿ. ɏɟɧɤɬɿɧɝɬɨɧ,
ȼ. Ɂɨɦɛɚɪɬ
Ⱥ. ɉɿɝɭ,
Ɇ. ɏɟɤɫɬɟɪ

ȿ. Ɏɨɝɟɥɶ
ȱ. ɒɭɦɩɟɬɟɪ,
Ɇ. ȱɧɝɥɚɧɞ
Ɋ. Ɇɟɣ

ɍ. Ȼɟɜɟɪɢɞɠ
Ⱥ. Ⱥɮɬɚɥɶɨɧ,
Ɇ. Ȼɭɧɚɬɹɧ

Ɇ. ɌɭɝɚɧȻɚɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ
ɍ. Ɇɿɬɱɟɥɥ
Ⱦɠ. Ƚɨɛɫɨɧ

Ɍ. ȼɟɛɥɟɧ,
ɀ. Ʌɟɫɤɸɪ
Ƚ. Ⱦɟɧɿɫɨɧ,
Ʌ. Ɏɪɚɧɤ,
ɋ. Ʉɭɡɧɟɰɶ
ɍ. Ʉɟɬɱɿɧɝɫ,
ɍ. Ɏɨɫɬɟɪ,
X. ɏɟɫɬɿɧɝ
Ⱥ. ɏɚɧɫɟɧ,
Ɋ. ɏɨɭɬɪɿ

Ɍɟɨɪɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɐɢɤɥɢ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ 3,5 ɪɨɤɭ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɰɢɤɥɢ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ, ɚ
ɬɚɤɨɠ 8-ɪɿɱɧɿ ɰɢɤɥɢ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ. 8-ɪɿɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɜ ɡɦɿɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ȼɟɧɟɪɢ ɳɨɞɨ Ɂɟɦɥɿ
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɬɚɤɨʀ ɠ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɜ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɭɥɿ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɩɫɢɯɿɤɭ, ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.
Ɍɟɨɪɿʀ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɇɟɫɤɿɧɱɟɧɧɢɣ ɥɚɧɰɸɝ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɛɿɤ ɨɩɬɢɦɿɡɦɭ ɚɛɨ ɩɟɫɢɦɿɡɦɭ, ɦɚɽ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ. Ʉɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɿ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ —
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɡɦɿɧɢ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɨɩɬɢɦɿɡɦɭ ɿ ɩɟɫɢɦɿɡɦɭ, ɬɚ ɽ ɧɟɩɪɹɦɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɦɿɧɢ
ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɪɨɡɤɜɿɬɭ ɿ ɞɟɩɪɟɫɿʀ
Ɍɟɨɪɿʀ ɤɪɢɡɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɲɬɨɜɯɚɦɢ, ɡɦɿɧɢ ɜ ɣɨɝɨ ɬɟɦɩɚɯ ɿ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɱɚɫ
ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɇɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɯɜɢɥɟɩɨɞɿɛɧɨ ɿ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɿɞɣɨɦɭ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɫɥɿɞɭɸɬɶ ɤɪɢɡɚ ɿ
ɞɟɩɪɟɫɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɚ ɦɿɠ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɚ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹɦ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ — ɡ ɿɧɲɨɝɨ: ɡɦɿɧɢ ɜ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ ɡɚɩɿɡɧɸɸɬɶɫɹ ɜ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ
ɩɨɩɢɬɨɦ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɛɥɚɝ: ɡɚɝɚɥɶɧɟ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ — ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɒɜɢɞɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ,
ɩɚɞɿɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɰɿɧ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɟʀ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɫɬɭɩɚɽ ɞɟɩɪɟɫɿɹ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ. ɇɚɞɚɥɿ, ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɰɿɧɢ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ
ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɬɨɜɚɪɢ ɡɧɨɜɭ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɧɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ: ɭ
ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɣɨɦɭ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɧɚɹɜɧɟ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɤɪɢɡɭ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ
ɹɤ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɿɞɫɬɚɽ ɜɿɞ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ. ȼɿɥɶɧɢɣ ɩɨɡɢɤɨɜɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ ɚɤɭɦɭɥɸɽɬɶɫɹ, ɞɨɩɨɤɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɧɨɜɭ ɧɟ ɩɨɱɧɟ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ.
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɦɩɥɿɬɭɞɢ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɩɨ ɦɿɪɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɿɥɸɡɿɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɒɜɢɞɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɣɨɦɭ ɜɟɞɟ ɞɨ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ, ɞɟɩɪɟɫɿʀ,
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ. ɇɚɞɚɥɿ ɨɛɫɹɝ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
Ɍɟɨɪɿʀ ɤɪɢɡɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ
ɐɢɤɥɢ, ɳɨ ɡ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɥɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ: ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɞɿɥɨɜɭ ɞɨɜɿɪɭ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ
Ʉɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ, ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɝɨɬɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ,
ɚɦɩɥɿɬɭɞɚ ɰɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɧɚɪɨɫɬɚɽ ɩɨ ɦɿɪɿ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɜɨɧɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɚɦɩɥɿɬɭɞɚ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɩɨɩɢɬɭ, ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɫɬɚɧ ɪɢɧɤɭ ɿ ɜɫɶɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
Ⱦɨɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɨɤɪɟɦɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɬɨ ɜɢɳɟ, ɬɨ ɧɢɠɱɟ ɩɨɜɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɛɥɚɝ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɤɨɥɢɜɚɧɶ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹɦ
Ȼɚɧɤɢ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɨɛɫɹɝɢ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɸ, ɹɤɟ ɧɚɪɨɫɬɚɽ,
ɞɨɩɨɤɢ ɛɚɧɤɢ ɧɟ ɨɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɫɬɚɽ
ɤɪɢɡɚ ɿ ɞɟɩɪɟɫɿɹ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɢɯ ɭ ɛɚɧɤɚɯ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɥɶɧɿ ɮɨɧɞɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ʀɦ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ȼɚɧɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɭ ɫɬɚɜɤɭ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɞɨɩɨɤɢ ɰɟɣ ɩɨɩɢɬ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɞɿɥɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ

перечку з класиками з приводу ринкового саморе'
гу люванн я економіки, заперечуючи його е фе к'
тивність для економіки в цілому, і наводить вагомі
доводи проти автоматичного досягнення рівноваги
на ринку. Протягом тривалого періоду кейнсіанська
теорія регульованого капіталізму була сумнівною у
світі [4].
Стрімкий розвиток світового економічного просто'
ру зумовило появу нової економічної категорії —
"інфляція", яка незабаром стала звичною ситуацією еко'
номічного життя розвинених країн, що в свою чергу су'
перечило постулатам кейнсіанської теорії. Це стало
поштовхом для розвитку концепції монетаристів, які
проголошують високий ступінь стійкості і конкурент'
ності ринкового господарства, що виступають проти
державного втручання в економіку. На думку вчених'
економістів монетаристського напряму, втручання дер'
жави є основною причиною інфляції і нестійкості еко'
номічного зростання.
На зміну монетаристської теорії прийшла теорія
неокласичного синтеза, що об'єднує взаємопов'язане
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використання як ринкового, так і державного регулю'
вання, засновником і видатним представником якої є П.
Самуельсон. Він висунув положення про вплив нерівно'
мірності капіталовкладень на інтенсивність циклічних
коливань. Його модель дозволяє аналізувати різні вар'
іанти динаміки національного доходу (НД) і робити
кількісний прогноз. Головним постулатом Е. Хансена,
Дж. Хікса, Е. Домара, Р. Харрода, Д. Стігліца — по'
слідовників П. Самуельсона, стало: ідея "сьогоднішнь'
ого дня полягає в тому, щоб виправити баланс між дер'
жавою і ринком" [6].
На наш погляд, вірно твердження С. Дзаразова:
"неконтрольований ринок є кінцевою причиною цик'
лічних коливань". Аналізуючи подальший розвиток
вчення про циклічність, можна констатувати, що аме'
риканський економіст У. Мітчелл у своїй роботі "Еко'
номічні цикли: проблема та її постановка" (1927 р.)
представив одну з найбільш повних класифікацій
існуючих теорій і типологію факторів циклічності еко'
номічного розвитку. На думку У. Мітчелла, циклічний
розвиток економіки є комбінацією взаємопов'язаних
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причин, перш за все зміни чисельності населення; які'
сної характеристики трудових ресурсів; якості і
кількості природних благ. Доповнена нами класифіка'
ція теорій і факторів циклічності економічного розвит'
ку представлена в таблиці 2.
Закон кризового розвитку економіки і постійних
циклічних коливань економіки досліджував К. Жюглар.
Вважаючи, що епохи пожвавлення, процвітання і висо'
ких цін завжди закінчуються кризами, а за кризами
йдуть кілька років пригніченого стану економіки і низь'
ких цін, війни, посухи, зловживання кредитом, над'
мірний випуск банкнот — всі ці обставини не може вик'
ликати промислова криза, якщо загальний стан еконо'
міки не сприяє цьому [2].
Початок "великого" циклічного підйому вчений
пов'язував з масовим впровадженням у виробництво
нових технологій, із залученням нових країн у світо'
ве господарство, із змінами обсягів видобутку золо'
та, а впровадження технічних нововведень йде пара'
лельно з розширенням інвестиційного процесу, який
у свою чергу стимулює виробництво і попит, сприяє
зростанню цін. У цей період безробіття зменшується,
заробітна плата та продуктивність праці зростають.
Ці процеси стосуються всіх сфер економіки, зміню'
ють стиль життя людей. У початковий період додат'
кові імпульси економічному зростанню можуть дати
локальні війни, по мірі розвитку циклічного підйому
війни стають все більш руйнівними. Багато великих
соціальних потрясінь припадають на кінець "велико'
го" підйому, а також на нижню точку циклу. Свідчен'
ням того, що економіка наближається до верхньої
точки великого циклу, є початок на тлі достатку бра'
ку окремих товарів, зрушення в структурі розподілу
доходів, зростання витрат виробництва, уповільнен'
ня зростання прибутків та ін. Виникає ситуація, відо'
ма тепер як стагфляція.
За кожним "великим" підйомом йде досить корот'
кий період, коли економіка начебто готується до спаду,
але в той же час зберігається видимість процвітання:
люди як і раніше повні надій, легко беруть у борг. Оск'
ільки реальна ситуація вже не та, відбувається нагро'
мадження заборгованості, яке в будь'який момент заг'
рожує крахом (як це трапилося в 2008 р. в США). На'
громаджені раніше протиріччя виходять назовні: вияв'
ляється надлишок виробничих галузей, відбуваються
масові ліквідації підприємств, зростає безробіття, ціни
падають.
На межі ХІХ—ХХ ст. М. Туган'Барановський дос'
ліджував довготривалі тенденції коливання кон'юнкту'
ри. У своїх працях він спростував оригінальну теорію У.
Джевонса (зростання цін пов'язане з періодичними по'
явами плям на Сонці). М. Туган'Барановський вважав,
що саме у зв'язку з характерними відмінностями в про'
тіканні торгово'промислових циклів у різні періоди еко'
номічного розвитку виникає проблема економічних криз
в нерозривному зв'язку з теорією ринку, оскільки, на
його думку, одна теорія узгоджується з іншою: теорія
ринку є логічною основою теорії криз. Кінцевим пунк'
том кругообігу, на його думку є тільки товарна форма
капіталу. Погоджуючись в цьому з К. Марксом, він вва'
жав, що гроші слугують тільки засобом обміну, а ринок
управляє виробництвом, є рушійною силою і разом з тим
межею його розвитку [8].
Особливо значущий напрямок в теорії довгих хвиль
займає теорія нововведень, або інноваційна теорія дов'
гих хвиль Й. Шумпетера. У своїх працях "Теорії еконо'
мічного розвитку" (1913 р.) і "Ділові цикли" (1939 р.) ав'
тор пропонує (як і Н.І. Кондратьєв) трехціклічну модель
розвитку капіталізму, що включає пов'язані між собою
великі цикли тривалістю близько 60 років. Відповідно
до теорії Й. Шумпетера, економічні зміни і циклічність
їх здійснення викликаються нововведеннями. Процес
впровадження нововведень відбувається стрибкоподі'
бно, що в свою чергу веде до циклічних змін в економіці.
Учений показав, що науково'технічний розвиток має
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дискретний характер і пов'язаний з появою окремих
груп (кластерів) нововведень у часі у фазі підвищення
довгої хвилі [7].
Після публікації книги Й. Шумпетера про цикли
в світ виходить робота німецького вченого Г. Мень'
ша "Технологічний пат" про "модель метамарфоз".
На його думку, кожен довгий цикл має форми не
шматка хвилі, а S'подібну, або логістичну криву, яка
описує траєкторію життєвого циклу даного техно'
логічного способу виробництва. Новий технічний ба'
зис виникає на завершальній фазі старого. "Техно'
логічний пат", на його думку, це момент злиття двох
послідовних життєвих циклів, оскільки попередня S'
подібна крива плавно вливається в нову; їх накладен'
ня породжує нестабільність в економіці, на підставі
чого можна стверджувати що "модель метаморфоз"
нелінійна.
Отже, Г. Меньш увів у процесі аналізу довгих хвиль
новий інструмент, поділ нововведень на базисні та пол'
іпшуючі, які розрізняють екстенсивні і раціоналізаційні
нововведення. Г. Меньш, розглянувши їх взаємодію,
дійшов висновку: "Технічний прогрес розвивається без'
перервно, це не відповідає дійсності. На противагу цьо'
му гіпотеза дискретності пояснює драматичне проти'
річчя між періодами надлишку інновацій та їх недоліку.
Динаміка потоків, припливи і відливи базисних інно'
вацій визначають зміни в економіці, що виражаються в
зміні періодів зростання і стагфляції" [3]. Дискретні
пучки або "кластери" базисних інновацій зовсім не ви'
падково виникають в часі. Ймовірність випадковості,
за розрахунками Г. Меньша, становить 2,5 %. Ідеї Г.
Меньша суттєво доповнюють інноваційну теорію, яка
створює ендогенну схему довгих хвиль на базі техніч'
них нововведень.
Британський вчений К. Фрімен велику увагу при'
діляв аналізу характерних технологічних особливостей
довгих хвиль, розглядаючи кожну з них як своєрідну
епоху в розвитку продуктивних сил. У відповідності з
цією концепцією теорія отримала назву гіпотези "про
тиск попиту", відповідно до якої вирішальну роль в ут'
воренні кластера базисних нововведень відіграє попит
на них з боку швидкозростаючих галузей, що входять в
основу розвитку нової хвилі. Зародження нової хвилі
відбувається ще в ході попередньої хвилі і демонструє
відносно високі темпи зростання у фазі депресії. "Деп'
ресія швидше пригнічує, ніж прискорює впровадження
нововведень", — стверджує К. Фрімен, а шторм ново'
введень трапляється в основному під час пожвавлення і
буму [9].
У "монетарних теоріях ділового циклу" Р. Хоутрі
розглядаються циклічні коливання як грошове явище,
тобто чергування періодів процвітання і депресії, жва'
вою і млявою торгівлею. Коли грошовий потік (або по'
пит на товари, виражений у грошах) збільшується, то
торгівля стає більш жвавою, виробництво розши'
рюється, ціни зростають. Коли грошовий потік змен'
шується, торгівля спадає, виробництво скорочується,
ціни падають, що веде до розвитку кризового потен'
ціалу.
У дослідженнях Р. Лукаса в значній мірі визначені
спрямовані зміни різних агрегованих тимчасових серій,
які є регулярними і звичайними для всіх децентралізо'
ваних ринкових економік, і хоча його теорія не дає по'
яснення причин цього, на підставі існуючих факторів
можна зробити висновок, що з боку якісних характе'
ристик цих сонаправлених змін всі економічні цикли од'
накові.
Прихильником інтеграції різних концепцій великих
циклів є бельгійський вчений Й. Дельбехе, який вважає:
по'перше, при зміні виробничої системи змінюється все
навколишнє її середовище: екологія, управління, осві'
та, інфраструктура; по'друге, у четвертій конд'
ратьєвській хвилі світ дійшов у своєму розвитку до того
стану, коли потрібні рішучі заходи державної політи'
ки для ослаблення наслідків структурної перебудови і
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тривалої депресії в різних країнах; по'третє, необхід'
на загальна теорія, яка розкриває закони взаємодії
економік різних держав у сучасному взаємозалежно'
му світі.
Перспективний напрямок у вивченні довгохвильо'
вих коливань було відкрито італійцем Е. Скрепанті в
роботі "Великі економічні цикли і періодичні відновлен'
ня пролетаріату". Він досліджував зв'язок між довгот'
ривалими коливаннями відтворення і класовою бороть'
бою, встановивши, що підйом боротьби робочого класу
часто досягає максимуму, а іноді веде і до революцій'
них вибухів у кінці довгого підйому економіки. Е. Скре'
панті підтвердив висунуту ще Кондратьєвим гіпотезу
про концентрацію політичних вибухів на зламі від дов'
гого підйому до спаду [2].
У. Ростоу в своїй книзі "Чому бідні стають багатши'
ми, а багатство зростає повільніше" вивчає взаємодію
процесів виробництва і ціноутворення в сільському гос'
подарстві і добувній промисловості та їх зворотний
вплив на економіку. Його концепція передбачає не'
обхідність комплексного підходу, що враховує багатог'
ранність економічних процесів.
Російські вчені С.М. Меньшиков і Л.А. Клименко у
монографії "Довгі хвилі в економіці" відзначили, що
фази спаду і кризи в довгій хвилі історично поєднують'
ся з більш глибокими циклічними кризами. Сучасні
російські вчені'економісти на основі історико'теоретич'
ного аналізу та накопиченого практичного досвіду фор'
мують нові теорії циклічних коливань економічної ак'
тивності. Ю.В. Яковець, М.Л. Хазін, С.Ю. Глазьєв,
Є.Т. Гайдар, Л.І. Абалкін та ін. інтерпретують цикли як
періодичні зміни тенденцій підвищення і зниження у ви'
робництві.
У сучасній вітчизняній економічній літературі про'
блема причин виникнення економічних циклів і криз або
не досліджується, або повторюються думки окремих за'
хідних учених ("Економічна теорія" за редакцією В. Ка'
маєва, "Економічна теорія" за редакцією І. Ніколаєвої,
"Основи економічної теорії. Політекономія" за редак'
цією Д. Москвіна та ін.). Якщо відтворюється позиція К.
Маркса, то спрощено: "Причиною кризи називається
лише суперечність між виробництвом і споживанням";
визначення циклів не дається або дається поверхово
(циклом названо "періодичне коливання ділової актив'
ності в суспільстві").

ічного теоретичного і практичного досвіду виявлен'
ня нових причин і впливів на економіку, аналізі, мо'
ніторингу та перспективному прогнозі всіх цикліч'
них процесів, оскільки недостатня обізнаність у цій
сфері може призвести до прийняття помилкових уп'
равлінських рішень, які негативно впливають на роз'
виток соціально'економічних і суспільно важливих
для економіки завдань, що перебуває в умовах по'
долання наслідків глобальної фінансово'економіч'
ної кризи.

ВИСНОВКИ
На основі узагальнення теоретичних підходів
встановлено, що на розвиток циклічності економіки
впливає ланцюг безперервних, повторюваних соц'
іально'економічних і природних процесів (науково'
технічного розвитку, модернізація і вдосконалення
економічних сфер економіки, катаклізми природно'
го і техногенного характеру). Такі процеси тягнуть
за собою нову низку досліджень і розвиток відпові'
дних теорій циклічної динаміки, зумовлену послідов'
ним заміщенням домінуючих у ній технологічних ук'
ладів і пов'язаних з ними етапів техніко'економіч'
ного розвитку. Вивчення періодичних коливань со'
ціально'економічного розвитку показало їх пряму
залежність від природи, науково'технічного прогре'
су та інноваційної діяльності, які створюють пере'
думови для виникнення коливань економічної кон'юн'
ктури.
Таким чином, циклічний розвиток економіки є на'
слідком безлічі взаємопов'язаних причин: надвиробниц'
тва фіктивного капіталу, суперечностей розвитку фінан'
сової системи, використання протягом багатьох років
низьких процентних ставок, катаклізмів природного і
техногенного характеру, зміни в чисельності населен'
ня, якісної характеристики трудових ресурсів, якості і
кількості природних благ, що використовуються насе'
ленням, та ін.
Напрями подальших розвідок стосуються по'
глибленого вивчення ретроспективного, гносеолог'
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