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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Поширення глобалізаційних 

процесів, які з наростаючою активністю охоплюють всі сфери світової 

економіки, зумовлює виникнення дисбалансів розвитку. Останні у свою 

чергу, на фоні високого рівня динамізму і віртуалізації господарства 

трансформуються у передумови світових економічних криз. В умовах 

глобалізації кризи охоплюють, у більшій мірі, країни інтегровані у 

світогосподарську систему і набувають при цьому системних властивостей. 

Глобалізація сприяє лібералізації всіх світових ринків та формують 

пряму взаємозалежність розвитку різних країн, тому поодинокі кризи чинять 

комплексний дестабілізуючий вплив на соціально-економічні системи світу. 

Варто зазначити, що відповідно до передумов прояву економічні кризи 

мають різний характер і масштаби впливу на суб’єктів господарювання 

світової економіки.  

Для сучасного глобалізованого господарства характерні прояви 

кризових явищ, які відбуваються на рівні національних економік, а у процесі 

прояву швидко розповсюджуються і набувають масштабів світових. Наслідки 

останньої світової кризи відчуло більшість населення планети, вона виявила 

назрілі проблеми розвитку не лише в економічній, але й в геополітичній 

площинах. Високий рівень інтеграції викликає занепокоєння у суб’єктів 

світової економіки, оскільки сприяє поширенню кризових явищ та 

розповсюдженню їх негативного впливу. Парадоксом розвитку світової 

економіки на даному етапі є відсутність позитивних зрушень при тривалому 

прояві кризових  явищ, що на наш погляд, є прямим свідчення їх 

поглиблення. Це не лише актуалізувало дослідження кризових явищ, їх 

причин та шляхів подолання, але й спонукало до перегляду пріоритетів 

розвитку світової економіки. Більшість науковців розглядають кризу як етап 

економічного циклу розвитку, який закономірно наступає при 

функціонуванні будь-якої економічної системи (світової економіки). Але 
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глобалізаційні умови, на наш погляд, змінили характер та особливості прояву 

світових економічних криз і визначили необхідність їх глибшого 

дослідження.  

Сутність світових економічних криз досліджували такі зарубіжні вчені 

як: Ф. Аллен, В. Бітер, А. Веласко, О. Жан, П. Ізард, Дж. Кальво, П. Кругман, 

Л. Каватарі, Дж. Кауфман, Ж. Корсеті, П. Кругман, Н. Маріон, М. Монтес, 

А. Песенті, А. Сазерленд, Дж. Сорнетте, Дж. Сорос, Дж. Стігліц, Дж. Тобин, 

Р. Флуд, Є. Хансен, С. Хоффман та інші. В їх дослідженнях рокриті  підходи 

щодо визначення сутності світових економічних криз у розрізі причин, що їх 

зумовлювали.  

Такі вчені такі як А. Анікін, Л. Абалкін, Е. Варга, А. Ілларіонов, 

Л.М. Красавіна, Р. Нижегородцев, Ю. Панарін, В. Попов, І. Пригожин, 

К.В. Рудий, Н. Шмелев, Ю. Яковець вивчали сутність світових економічних 

криз у історичному аспекті, проводили порівняння світового і російського 

досвіду боротьби з ними. 

Вітчизняні вчені: О. Барановський, В. Будкін, О. Гаврилюк, 

А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Губський, В. Куриляк, А. Лібанова, 

Д. Лук’яненко, З. Луцишин, В. Мазуренко, Ю. Макогон, В. Новицький, 

Ю. Пахомов, А. Поручник, Н. Резнікова, В. Рокоча, А. Румянцев, 

Я. Столярчук, А. Філіпенко, Т. Циганкова, С. Циганов, М. Чумаченко, 

А. Чухно досліджують сутність світових економічних криз у розрізі 

цивілізаційного розвитку та відзначають не лише негативні, але й позитивні 

наслідків, для окремих країн світу. У сучасних економічних працях 

науковців відсутнє комплексне узагальнення закономірностей, передумов, 

причин і чинників, наслідків та шляхів запобігання економічним кризам; 

відсутні однозначні ознаки відбору індикаторів їх виявлення та показників 

оцінки масштабів і глибини наслідків. Відсутність єдиного інструментарію 

виявлення та подолання економічних криз у світовій та національних 

економіках визначає актуальність подальших досліджень у цій сфері. 



 6 

Доводиться констатувати, що теоретико-методологічні напрацювання 

щодо світових економічних криз в умовах глобалізації знаходяться лише на 

початковій стадії теоретичного осмислення. Це означає, що теорія кризових 

процесів може відіграти вирішальну роль у розробці практичних 

антикризових рішень та вдосконаленні методологічного апарату економічної 

теорії. Науковий потенціал теорії економічних криз та резерви її 

методологічного розвитку обумовлюють її самостійність як перспективного 

напряму сучасної економічної науки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Основні положення і рекомендації, що викладені в дисертації, є складовою 

частиною науково-дослідних робіт: 

Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної 

академії наук України «Системно-стадіальна зміна цивілізаційної парадигми: 

прогнози, сценарії та механізми 2011-2013 рр.» за номером державної 

реєстрації ДР0111U002062, де розроблено концепцію дослідження 

закономірностей світових економічних криз в умовах глобалізації світової 

економіки;  

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

м. Дніпропетровськ: «Удосконалення діяльності промислових підприємств на 

основі їх конкурентоспроможності» за номером державної реєстрації 

ДР 0111U008605, «Формування механізму ефективного регулювання та 

управління економічною діяльністю вітчизняних підприємств» за номером 

державної реєстрації ДР 0102U001962, в рамках яких виділені чинники 

товарної, виробничої, галузевої, міжнародної конкурентоспроможності в 

умовах світової економічної кризи; 

наукового журналу «Економіка і Фінанси»: «Розробка концепції 

забезпечення економічної безпеки  в умовах глобалізації світової економіки» 

за номером державної реєстрації ДР0113U007516, в межах якої на основі 

аналізу інтеграційних векторів співпраці України визначені найбільш 
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пріоритетні та проаналізовані міжнародні індекси глобалізації з визначенням 

місця України; 

ННЦ «Інститут аграрної економіки»: «Науково-методичні основи 

формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської 

сировини і продукції переробної промисловості» за номером державної 

реєстрації  ДР 0111U000165 в частині визначення характеру впливу світових 

економічних криз на розвиток аграрного ринку та вибір інтеграційних 

векторів України.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка теоретико-

методологічних положень, щодо сутності економічних криз, виявлення 

закономірностей їх перебігу і трансформації форм прояву в умовах 

глобалізації та механізму антициклічного регулювання національного і 

світового розвитку через виявлення взаємообумовленості їх чинників, 

причин і наслідків.  

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких 

методологічних, науково-методичних і практичних завдань: 

 виявити зміни у наукових поглядах щодо розкриття змістовності 

криз, у процесі розвитку економічні теорії; 

 розкрити сутності економічних криз у відповідності до існуючих 

наукових підходів; 

 виявити взаємозв’язок станів і етапів циклів розвитку задля 

з’ясування місця і ролі криз в економіці; 

 виокремити джерела (внутрішні, зовнішні) і характер 

(об’єктивний, суб’єктивний) передумов трансформації економічних криз у 

світові через аналіз чинників, причин і наслідків їх перебігу в умовах 

глобалізації; 

 систематизувати причини прояву та детермінанти світових 

економічних криз для розробки інструментарію механізму антициклічного 

регулювання; 
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 визначити вплив перебігу економічних криз на динаміку і 

структуру світового господарства; 

 виділити якісні трансформації світової економіки, як передумови 

криз; 

 розкрити багатовимірність феномена світової економічної кризи, 

шляхом ідентифікації форм її прояву, властивостей і параметрів в умовах 

глобалізації; 

 запропонувати складові механізму антициклічного регулювання на 

наднаціональному і національних рівнях; 

 сформувати організаційно-інституційні засади застосування 

механізму антициклічного регулювання економічних криз; 

 виявити вплив світових економічних криз на економіку України та 

шляхом елімінування визначити зовнішні та внутрішні детермінанти; 

 виділити передумови прояву світових економічних криз в Україні. 

Об’єктом дослідження є сукупність міжнародних економічних 

відносин, що розкривають процеси трансформацій світових економічних 

криз. 

Предметом дослідження закономірності і чинники трансформацій 

світових економічних криз в умовах посилення взаємозалежності 

національних економічних систем. 

Методи дослідження. Методологічну і теоретичну основу роботи 

сформували праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених. У 

відповідності до діалектичного взаємозв’язку між предметом і методом для 

досягнення визначеної мети було використано систему загальнонаукових і 

спеціальних методів дослідження економічних явищ та процесів у світовій 

економіці в умовах глобалізації. При вирішенні окремих наукових завдань 

були використані такі методи: історичний аналіз (для вивчення генезису 

концептуальних підходів та еволюції категорії „економічна криза”: пп. 1.1, 

1.2, 2.1, 3.3), функціонально-цільовий (визначення основних підходів до 

трактування феномену «світова економічна криза»: пп. 1.2, при визначені 
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організаційно-інституційних складових механізму анти циклічного 

регулювання: п.п. 4.2, 4.3), структурно-логічний (при виявленні 

взаємозв’язку між формами і каналами поширення світових економічних 

криз: пп. 3.3; при формування механізму анти циклічного регулювання6 п.п. 

4.1., 4.2, 4.3), конвент-аналіз (при вивченні теорій циклічності, економічного 

циклу, криз, циклічного розвитку: пп. 1.1, 1.3.), метод ідентифікацій (при 

дослідженні природи світових економічних криз: пп. 2.2, 2.3), групування та 

синтез (для деталізації об’єкта та предмета дослідження: пп. 2.1., 2.3, 3.2, 3.3, 

), порівняння (з метою зіставлення даних різних країн світу у періоди 

протікання світових економічних криз: пп. 2.2, 2.3, 5.2), наукова класифікація 

і систематизація (для виокремлення чинників та причин прояву феномену 

«світова економічна криза»: пп.1.3, 2.3); факторний, економічний та 

статистичний аналіз (з метою виявлення загальноекономічних тенденцій під 

час прояву, поширення і подолання світових економічних криз, взаємовпливу 

макроекономічних показників на загальний економічний стан економік: 

пп.2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3), економіко-математичного моделювання і 

штучного інтелекту (при виявленні взаємовпливу макроекономічних 

показників на економічний стан та прояв світових економічних криз, шляхом 

врахування лінійних і нелінійних зв’язків між ендогенними і екзогенними 

факторами: пп. 2.3., 5.2, 5.3). 

Значні масиви використаної релевантної ретроспективної та поточної 

інформації відносно динаміки світової економіки зумовлюють необхідність 

систематизації, групування, логічної і математичної обробки, побудови 

інформаційних таблиць, рисунків та діаграм. Інформація у дисертаційні 

роботі подається у вербальному, цифровому, комбінованому та графічному 

вигляді. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні 

документи України; статистичні дані НБУ, Міністерства економіки, 

Державної служби статистики України, групи Світового банку, Євростату, 

МВФ, Oxford Economics, статистичних бюро країн світу; результати 
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наукових досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин, 

Інституту економіки та прогнозування, Національного інституту 

стратегічних досліджень, Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки», аналітичні матеріали Міжнародного валютного фонду і 

Світового банку, експертні оцінки рейтингових агентств, інтернет-ресурси. У 

процесі дослідження використано монографії, публікації зарубіжних та 

вітчизняних вчених. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у науковому 

обґрунтуванні трансформацій форм прояву економічних криз в системі 

світової економіки в умовах глобалізації, ідентифікації детермінант прояву 

економічних криз та обґрунтуванні механізму антициклічного регулювання. 

У результаті автором отримано суттєві науково-практичні результати, 

що розкривають його внесок у вирішення проблеми та характеризуються 

науковою новизною, що полягає у такому: 

вперше: 

 виокремлено та досліджено закономірності та чинники трансформації 

економічних криз в умовах глобалізації як нової наукової проблеми 

цивілізаційного розвитку міжнародних економічних відносин. До основних 

передумов, що зумовили якісні зміни у сучасних світових економічних 

кризах, віднесено глобалізаційні процеси та суперечливий характер їх 

розвитку, що доповнюється зростанням інтеграційних зв’язків, мондіалізації, 

регіоналізації, поляризації, синхронізації, асиметрії, синергії. Це дозволило 

визначити рівні інтенсивності поширення криз і швидкість прояву їх 

наслідків, обґрунтувати безперервність світової поляризації через 

взаємообумовленість її видів з етапами розвитку, визначити рівні 

поляризації, з’ясувати змістовне наповнення синхронізації за її видами, 

змістовно наповнити асиметрії розвитку світової економіки, визначити 

сутність синергетичних ефектів щодо наслідків прояву світової економічної 

кризи шляхом виокремлення світового і національного рівнів їх виявлення 

при умовно-одночасному прояві. У сукупності це дає можливість визначити 
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рівень залежності економічного стану окремої країни від змін глобального 

простору; 

 сформульована авторська концепція щодо ідентифікації об’єктів 

дослідження кризи в рамках як національних, так і світової економік з метою 

забезпечення можливості управляти процесом її перебігу, а саме характером 

взаємовпливу між кризою та якісними економічними змінами, параметрами 

криз та основними показниками розвитку світової економіки, причинами 

криз і протиріччями у розвитку, змінами параметрів кризи у процесі її 

перебігу під впливом трансформації світової економіки та застосуванням 

антициклічного регулювання національних економік; 

 ідентифіковано когерентну змістовність між економічним розвитком і 

кризою як явищем через виокремлення таких аспектів: процес поступових 

негативних змін економічного стану, умови функціонування, наслідки 

впливу чинників, природний і невідворотний етап розвитку, система 

взаємопов’язаних подій і явищ, каталізатор загострення існуючих 

суперечностей, об’єкт і результат управління, поштовх (чинник) до розвитку, 

засіб трансформації, елемент механізму саморегулювання, інструмент 

маніпуляцій економічними процесами, «ревізор» ефективного 

функціонування економіки. Це дає можливість відстежити 

трансформаційний ланцюг сутності кризи: явище – дійсність – об’єктивна 

реальність – інструмент економічного розвитку; 

 виявлено ключові чинники впливу на зміни ВВП шляхом побудови 

економетричних моделей за 10 країнами світу, в яких відбулися економічні 

кризи протягом останніх 20 років. Це дало можливість виокремити кількісні 

детермінанти (індекс інфляції, валове нагромадження і валове 

нагромадження капіталу, внутрішнє кредитування банківської системи, 

поточний рахунок платіжного балансу, приріст кредитної ставки, зростання 

грошової маси, частка державних видатків у ВВП, обсяг експорту) та силу їх 

впливу на зростання ВВП і спрогнозувати його зміни; 

удосконалено: 
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 категоріально-понятійний апарат визначення змісту світової 

економічної кризи через розкриття таких наукових категорій: кризова загроза 

як сукупність чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ економічної 

системи, які визначають ймовірність прояву кризових явищ; кризова ситуація 

як умови функціонування економічної системи, в яких вірогідність 

виникнення кризових явищ зростає; кризові прояви як негативні зміни 

складових економічної системи, які трансформують її діяльність під впливом 

кризової ситуації; кризовий стан як характеристика функціонування 

економіки у визначений час, яка зумовлює перехід на відповідний етап її 

життєвого циклу; кризові наслідки як трансформація економічної системи 

під впливом кризи, які визначають форму, характеристики, механізми 

поширення кризи. Зазначені категорії поглиблюють логічні зв’язки між 

явищами і розширюють понятійно-методологічний апарат нового напряму 

дослідження у сфері світової економіки і міжнародних економічних відносин 

– кризології; 

 структуру механізму антициклічного регулювання шляхом визначення 

методів (загальнологічні, теоретичного моделювання, соціологічні, 

порівняльно-історичні, емпіричні, функціональні, прогностичні); засобів 

(уникнення, локалізація, дисипація, компенсація); важелів (адміністративні, 

економічні, політичні, правові, соціальні, організаційні); застосування яких у 

сукупності забезпечує формування адаптивних властивостей національних 

економік щодо ефективного функціонування і запобігання зовнішньому 

впливу криз; 

 міжнародну систему наднаціонального регулювання через 

розмежування функцій і повноважень наднаціональних інституцій при 

застосуванні механізму антициклічного регулювання національного та 

світового розвитку, що дає можливість визначити роль і завдання кожного 

учасника механізму для здійснення узгодженого антициклічного 

регулювання на наднаціональному і національному рівнях; 
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 прогноз змін ВВП України та його зростання, що враховує вплив 

внутрішніх і зовнішніх чинників через застосування гібридних моделей, які 

поєднують регресійні або авторегресійні компоненти і штучні нейронні 

мережі, та здатні відтворювати складні нелінійні процеси в умовах 

невизначеності, асиметричності інформації та непередбачених змін 

економічного розвитку; 

набули подальшого розвитку: 

 системний характер економічної кризи через виокремлення її як 

підсистеми, що входить до складу світової економіки і проявляє свої 

властивості у певних умовах функціонування останньої з метою її оновлення 

та потребує при цьому регулювання, а відповідно до світ-системного підходу 

є інструментом перерозподілу ресурсів між центром і периферією. Це 

дозволило на основі систематизації наукових підходів  охарактеризувати 

кризу за такими параметрами, як складність, цілісність, ієрархічність, 

структурність, множинність, системність, виділити: її функції, що 

трансформують, реформують, оновлюють, генерують розвиток економічної 

системи; цілі (оновлення, трансформації, переродження); фази розвитку 

(зародження передумов, накопичення передумов, прояву (загострення, 

згасання), переродження, подолання); 

 трактування сутності понять економічної кризи та світової економічної 

кризи як етапів циклічного розвитку. Економічна криза розглядається як 

точка біфуркації у процесі функціонування економічної системи, яка виникає 

внаслідок загострення протиріч під впливом екзогенних та ендогенних 

чинників, спонукаючи її перехід на новий рівень розвитку, а світова 

економічна криза – це синхронізація циклів економічного розвитку декількох 

країн на етапі кризи через посилення взаємозалежності їхніх господарств, 

лібералізації ринків та впливу екзогенних чинників; 

- класифікаційні ознаки криз через виокремлення трьох груп: перша – 

ознаки, які характеризують етап виникнення кризи: рівень, причини, сфери, 

місце, характер; друга – ознаки, які характеризують кризу на етапі перебігу 
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за рівнем ієрархічного прояву, наявністю взаємозв’язків з іншими кризами, 

можливістю управляти, терміном і характером перебігу, масштабом впливу, 

складністю виявлення, шириною захоплення; третя – ознаки, які 

характеризують наслідки кризи: складність подолання, результати 

застосування антикризових заходів, характер обумовлених змін. Ця 

класифікація криз розширює змістовність поняття «криза» і дає можливість 

ідентифікувати її параметри та розробити дієві механізми регулювання 

(подолання); 

- типологізація причин світових економічних криз відповідно до таких 

критеріальних ознак: за джерелами походження (зовнішні, внутрішні), 

характером впливу (прямої дії, непрямої дії), способами виявлення 

(суб’єктивні, об’єктивні), сферами виникнення і поширення (політичні, 

суспільні, технологічні, екологічні, фінансові, економічні); етапами перебігу 

кризи (причини на етапі прояву, причини на етапі поширення); природою 

кризи (циклічні, штучні, кон’юнктурні), складністю виявлення (поверхневі, 

глибинні). Це дасть можливість передбачити сфери виникнення криз, 

інтенсивність, масштаби їх поширення, глибину ураження світової 

економіки; 

- визначення передумов світових економічних криз шляхом їх 

узагальнення і виокремлення у «класичні» причини їх настання: циклічність 

економічного розвитку окремих країн, яка визначає часові інтервали етапів 

розвитку світової економіки (неминучість настання кризи); наявність бар’єрів 

у веденні бізнесу як на внутрішніх, так і на світовому ринках; відсутність 

рівноваги між попитом і пропозицією; диспропорції розвитку між 

економічними сферами (виробництво, торгівля, фінанси, праця); 

глобалізаційні процеси (інтеграція, інтернаціоналізація, мондіалізація, 

лібералізація ринків і економічних сфер); моральність та етичність ведення 

бізнесу; неефективне державне регулювання ринкових процесів як на 

внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Усвідомлення і врахування зазначених 
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причин дає можливість зменшити їх негативний вплив на розвиток економік 

окремих країн та світового господарства в цілому; 

- періодизація становлення вітчизняної економіки через ідентифікацію 

етапів системної кризи: 1-й етап – революційних перетворень економічної 

системи (1991–1995 рр.); 2-й етап – реформування економічної системи 

(1996–2000 рр.); 3-й етап – гетерогенного зростання економіки (2001–

2008 рр.); 4-й етап – економічних коливань (2009 – донині). Це дало 

можливість простежити її трансформацію у контексті глобальних змін 

світової економіки і прояву криз. 

Практичне значення отриманих результатів. Сформовані та 

обґрунтовані наукові положення і рекомендації є основою для виявлення 

закономірностей прояву світових економічних криз на наднаціональному і 

національному рівнях. Окремі позиції, що містяться у дисертаційні роботі 

враховані у діяльності: 

Вінницької міської ради при формуванні програм соціально-

економічного розвитку м. Вінниця у 2012 та 2013 роках (довідка № 11-00-

004-40791 від 27.06.13 р.) у частині виявлення негативних проявів світових 

економічних криз та внутрішніх передумов їх поширення; 

Хмельницької облдержадміністрації при розробці проекту Програми 

соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2014 рік (довідка 

№ 05.02-0540/14 від 20.03.14 р.) у частині визначення пріоритетних напрямів 

зовнішньоекономічної діяльності з метою збереження та освоєння нових 

зовнішніх ринків в умовах поглибленої інтеграції України у 

світогосподарську систему; 

Міністерства аграрної політики і продовольства при підготовці 

Інформаційної довідки щодо співробітництва з ЄС (довідка №37-18-1-

16/3603 від 25.03.14 р.) у частині вибору пріоритетних інтеграційних векторів 

співробітництва підприємств агропромислового комплексу України; 

Хмельницького національного університету у навчальному процесі при 

викладанні економічних дисциплін «Зовнішньоекономічна політика 
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України», «Світове фінансове середовища», «Фінансова система України» 

(довідка про впровадження № 140 від 28.12.2009 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, розробки та 

висновки дисертаційної роботи є результатом проведеного самостійного 

дослідження. Концептуальні положення, висновки та рекомендації, які 

виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертаційному дослідженні використані ті 

ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача. 

Апробації результатів дослідження. Основні теоретичні та 

методологічні положення дисертації доповідались та обговорювались:  

на міжнародних науково практичних конференціях: “Інтеграційні 

процеси та соціально-економічний розвиток ” (м. Сімферополь, 25-26 квітня 

2007 р.); „Конкурентоспроможність людського потенціалу за умов розвитку 

міжнародних інтеграційних процесів” (м. Хмельницький, 24-25 жовтня 2007 

р.); «Світова фінансова криза та економічна думка» (м. Київ, 26 лютого 2009 

р.); «Постсоціалістичні країни в умовах світової фінансово-економічної 

кризи» (м. Одеса, 24–25 квітня 2009 р.); «Європейські  інтеграційні процеси і 

транскордонне співробітництво» (м. Луцьк, 21–22 травня 2009 р.); 

«Трансформації світової економіки в умовах кризи» (м. Алушта 24-25 

вересня 2009 р.); «Перспективи підвищення економічного, інноваційно-

інвестиційного та соціально-трудового потенціалу України за умов розвитку 

інтеграційних процесів» (м. Хмельницький, 10-12 жовтня 2009 р.);  «Теорія і 

практика сучасної економіки» 14-16 жовтня 2009 року на базі Черкаського 

державного технічного університету; «Фінанси України» (м. 

Дніпропетровськ, 19-20 травня 2010 р.); «Маркетингові технології в умовах 

інноваційного розвитку економіки», (м. Хмельницький,9-11 грудня 2010 р.); 

«Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» (м. Хмельницький, 

20 травня 2010 р.); «Стратегії протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам 

економічній безпеці: регіональний вимір» (м. Запоріжжя, 28–29 травня 

2010 р.); «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і 
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практичні аспекти» (м. Хмельницький, 22-25 травня 2011 р.); «Реформи у 

глобальній економіці та Україні» (о. Кріт, 23–30 вересня 2011 р.); «Проблеми 

планування в ринкових умовах» (м. Хмельницький,3-5 жовтня 2011 р.); 

«Теорія і практика сучасної економіки» (м. Черкаси 5-7 жовтня 2011 р.); 

«Участь України в зонах вільної торгівлі: стан, проблеми, перспективи» ( 

м.Київ, 17-18 листопада 2011 р.); «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та 

практики» (м. Київ, 15 грудня 2011 р.); «Сучасні кризові явища в економіці і 

проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління 

підприємством» (м. Луцьк, 25 травня 2012 р.); «Складові елементи 

підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації» 

(м. Хмельницький, 5–7 жовтня 2012 р.); «Сучасні проблеми глобальних 

процесів у світовій економіці» (м. Київ, 8 листопада 2012 р.); «Виклики та 

проблеми бізнесу ХХІ століття» (м. Київ, 29 листопада 2012 р.); «Основні 

моделі участі України в інтеграційних процесах на теренах СНД» (м. Київ, 25 

квітня 2013 р.); «Экономика и современный менеджмент: теория и практика» 

(м. Новосибірськ, 6 листопада 2013 р.); «Основні моделі участі України в 

інтеграційних процесах на теренах СНД» (м. Київ, 25 квітня 2013 р.); 

«Інституційні зміни функціонування економіки в умовах трансформації» (м. 

Нюрнберг, 17 червня 2014 р.) та ін. 

круглих столах: «Світова фінансова криза та економічна думка» 

(м. Київ, 26  лютого 2009 р.); 

семінарах: ІІ міжнародному науково-практичному семінарі 

«Зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин, ринку праці 

та доходів населення» (м. Хмельницький, жовтень 2006 р.); «Стратегії 

протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці: 

регіональний вимір» (м. Запоріжжя, 28-29 травня 2010 р.); 

інтернет-конференціях: «Управління економічною діяльністю 

промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів» 

(м. Хмельницький, 15 червня - 30 липня 2011 р.) сайт: http://mev-hnu.at.ua; 
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Публікації матеріалів досліджень. Основні положення та 

найважливіші висновки дисертаційної роботи опубліковані в індивідуальній 

монографії з теми дослідження (20,5 друк. арк.), 3-х колективних 

монографіях (загальним обсягом 2,65 друк. арк.), 28 фахових виданнях 

(загальним обсягом 12,05 друк. арк. з них особисто автору належать 11,75 

друк. арк.), 7-ми наукових статях у зарубіжних виданнях і наукових фахових 

виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз 

(загальним обсягом 2,6 друк. арк. з них особисто автору належать 2,4 друк. 

арк.), 12 матеріалах і тезах доповідей на наукових конференціях (загальним 

обсягом 3,3 друк. арк.). Загальний обсяг матеріалу, який належить особисто 

здобувачу становить 40,6 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків, списку 

використаних джерел, містить 22 таблиці, 90 рисунків. Повний обсяг 

дисертаційної роботи становить 474 сторінки, з них додатки розміщенні на 

48 сторінках, список використаної літератури містить 524 джерела і 

розміщений на 50-ти сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ  

СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ 

 

1.1 Генеза світових криз в економічних теоріях 

 

Розгортання криз у світовій економіці є об’єктивною реальністю, яка 

обумовлює необхідність поглибленого вивчення їх природи, передумов, 

причин і наслідків в умовах глобалізації. Становлення глобалізаційних 

умов розвитку світового господарства супроводжується виникненням низки 

суперечностей економічного, соціального та політичного характеру, які у 

свою чергу є передумовами виникнення світових економічних криз. Прояв 

яких призводить як до конструктивних, так і до неконструктивних змін, що 

стримують розвиток світової економіки та трансформують її властивості. 

Кризи, що виникають в країнах на окремих ринках в умовах глобалізації, 

мають здатність швидко поширюватися на інші сфери суспільного життя і 

трансформуватись у світові економічні кризи. Сучасні науковці прагнуть 

поглибити дослідження форм, структур і причин виникнення світових 

економічних криз з метою вибору оптимальних методів і засобів 

пом’якшення та нейтралізації їхніх негативних наслідків для національних 

господарств.  

Криза є невід’ємною складовою функціонування світової економіки, 

яка закономірно проявляється у процесі цивілізаційного становлення та 

переходу людства до нових моделей економічного розвитку, що й визначає 

необхідність їх ґрунтовного дослідження. Структурно-логічну схему 

дослідження відображено на рис. 1.1. Відповідно до неї буде проведений 

аналіз теорій в яких розглядалось такий феномен як економічна криза. За 

допомогою наукових підходів розкриємо сутність економічної кризи і 

просторово-часову феноменологію через циклічність прояву, різновиди і 

фази розвитку. 
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Рис. 1.1. Структурно-логічна схема вивчення криз у системі світової 

економіки* 

* Складено автором 

 

Дослідження сутності економічних криз завжди викликало науковий 

інтерес як у зарубіжних, так і вітчизняних учених, оскільки їх перебіг 

спричиняє зміни не лише на внутрішніх, а й на міжнародних ринках. 

Сутність світових економічних криз досліджували такі зарубіжні вчені, як 

Ф. Аллен [334], А. Веласко [366, 489-491], Дж. Кальво [356-360], 

Ф. Кене [104], П. Кругман [121, 122, 447], Дж. Кауфман [442, 455], 

Ж. Корсеті [371, 372], Н. Маріон [402, 403, 404, 406], К. Маркс [137, 138], 
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В. Мітчел [466], Дж. Сорнетте [268], Дж. Сорос [269, 270, 505, 506], 

Дж. Стігліц [272-274], Дж. Тобин [280], Р. Флуд [402-406], Є. Хансен [292], 

С. Хоффман [293]. У працях цих дослідників відображено підходи щодо 

визначення сутності світових економічних криз залежно від причин, що їх 

зумовили. 

Сутність світових економічних криз в історичному аспекті та світовий 

досвід їх подолання вивчали: А. Анікін [12-15], Л. Абалкін [1, 111], 

О. Богданов [33, 34], Е. Варга [46], Р. Гільфердінг [66], А. Ілларіонов [94, 95, 

431, 432], М. Кондратьєв [111, 112], В. Леонтьєв [128], 

Р. Нижегородцев [206], Ю. Панарін [220], В. Попов [220], І. Пригожин [223],  

В. Туган-Барановський [283], Н. Шмельов [313, 314], Ю. Яковець [320-323].  

Сутність світових економічних криз з погляду цивілізаційного 

розвитку, їхні негативні та позитивні наслідки для окремих економічних 

систем світу розглядали у своїх працях: О. Білорус, В. Будкін  [40], 

А. Гальчинський  [53-56], О. Гаврилюк [50-52], В. Геєць [57-60, 102, 

120, 195], В. Куриляк [124, 125], Е. Лібанова [129], Ю. Пахомов [211, 

212], О. Рогач [259], А. Румянцев [244], А. Філіпенко  [286, 287], 

С. Циганов [296-299], Т. Циганкова [294, 295], М. Чумаченко [305], 

А. Чухно [110, 307], О. Шнирков [238, 259]. 

Вітчизняні вчені – О. Барановський [23-25], І. Бураковський [42], 

З. Луцишин [130, 131], В. Мазуренко [133, 134], Ю. Макогон [136], 

В. Новицький [207], О. Плотніков [42], Н. Резникова [229-231], 

О. Рогач [486], Є. Савельєв [124, 125], О. Сніжко [266] та інші, вивчали 

фінансові аспекти прояву світових економічних криз. Механізми 

антициклічного регулювання на світовому і міжнародному рівнях 

досліджували Л. Антонюк [16], Д. Лук’яненком [16, 67, 68, 284], 

А. Поручником [16, 284], Я. Столярчук [284]. Незважаючи на значну 

кількість публікацій, основні закономірності й чинники світових 

економічних криз є малодослідженими. Теорія економічних криз почала 
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розвиватись у другій половині ХІХ століття, основні наукові течії 

відображені додатку А та схематично відображені на рис. 1.2. 

 

 

Рис. 1.2. Трактування кризи в економічних теоріях* 

* Складено автором 

 

З’ясовуючи сутність економічних криз, вчені сформували два основних 

підходи – поверхневий (біологічний) та науковий (соціально-економічний).  

Поверхневий підхід охоплює наукові дослідження, в яких вчені 

обґрунтовували прояв економічних криз і пов’язували їх із біологічними 

процесами на землі. Прибічником такого підходу був В.С. Джевонс, який 

ототожнював у своїх працях економічні закони із законами природи. Він 

намагався довести взаємозв’язок між періодичністю кризових і 

астрономічних явищ, сформувавши теорію «сонячних плям – погоди – 

врожаю». Дослідник відзначав, що «великі нерегулярні коливання» 

виникають як результат «недостатніх або надлишкових врожаїв, раптових 

змін пропозиції або попиту на який-небудь з головних предметів торгівлі, 
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періодів надлишкового інвестування або спекуляції, війн і політичних чвар 

або інших випадкових подій, які ми не в змозі заздалегідь передбачати і 

враховувати» [438, с. 271]. Крім того, він вважав, що в першу чергу на 

циклічний розвиток економіки впливають реальні чинники, але необхідно 

враховувати й психологічні мотиви: зміна настрою, розчарування, оптимізм 

або паніку. На його думку, тривалість циклу становить 10,466 років і 

повністю збігається з періодом сонячної активності. Проте запропонований 

ним підхід не набув значного поширення, бо на переконання більшості 

вчених причинами криз є проблеми різного характеру, які виникають у 

суспільстві, а отже, спричинені соціально-економічними змінами.  

Варто зазначити, що поверхневий підхід виявлення сутності та причин 

кризи прийнятний для рабовласницького, феодального періоду розвитку 

цивілізації, коли залежність людини від природи була більш помітною. На 

сьогодні людина опанувала велику кількість засобів виробництва і 

відтворення, у результаті чого залежність результатів її праці від природи 

стала більш опосередкованою. Тому до умов глобалізації світової економіки 

подібні ідеї не можуть бути застосовані. 

У межах наукового підходу було розроблено: 

 теорію диспропорційного розвитку, який обумовлює виникнення 

дисбалансів між ринками, секторами економічної системи (Д. Рікардо, 

Ж.Б. Сей, С. Сісмонді, У. Мітчел, А. Маршалл, М.І. Туган-Барановський ); 

 теорію економічних циклів розвитку, відповідно до якої криза 

розглядається як невід’ємний, обов’язковий етап розвитку (М. Кондратьєв, 

С. Кузнец, К. Жугляр, Дж. Кітчин ); 

 теорію криз, яка розкриває їх сутність та види (О. Богданов 

(Малиновський), Є. Варга); 

 теорію протиріч, згідно з якою неузгодженість інтересів між 

суспільним характером виробництва і приватним привласнення його 

результатів формують причини криз (К. Маркс, Р. Гільфердінг, В. Перло); 
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 монетарну (грошову) теорію, яка пов'язує кризові цикли з експансією 

(тиском) банківського кредиту (І. Фішер, М. Фрідман); 

 теорію нововведень, що пояснює перехід на новий цикл розвитку, 

використанням у виробництві інновацій (Й. Шумпетер, Е. Хансен, 

П. Семюельсон); 

 психологічну теорію, яка трактує цикл як наслідок хвиль 

песимістичного та оптимістичного настроїв, що охоплюють населення 

(Беджгот – раніше, А. Пігу, Дж. Кейнс та ін.); 

 теорію недоспоживання, що вбачає причину циклу в занадто великій 

частині доходу багатих та ощадливих людей, у порівнянні з тим, що може 

бути інвестоване (Дж. Томсон, Е. Прайзер, Дж. Робінcон та ін.); 

 теорію надмірного інвестування, прихильники якої виходять із того, 

що кризові цикли виникають швидше внаслідок надмірного, ніж 

недостатнього інвестуванням (Ф. Хайєк, Л. Мізес та інші). 

Так згідно з теорією диспропорційного розвитку економічні кризи 

виникають через надвиробництво або недовиробництво, мають локальний 

характер і є короткочасними. Ця теорія не розглядає можливості 

розповсюдження криз з одних секторів економіки на інші та виключає їх 

всеохоплюючий характер. У вченнях Д. Рікардо [18] зазначається, що 

причиною циклічності економічного розвитку та виникнення криз є 

несправедливий розподіл багатства. Проте він вважав, що вони не є 

обов’язковою складовою економічного циклу, а криза перевиробництва 

можлива лише на окремих товарних ринках [18]. Свій погляд щодо сутності 

економічних криз виклав французький вчений Ж.-Б. Сей, на переконання 

якого останні можуть виникати в окремих регіонах, на окремих товарних 

ринках, але в межах всього господарства вони неможливі [278, 280]. 

Швейцарський економіст С. Сісмонді підтримував погляди Д. Рікардо і Ж.-

Б. Сея щодо неможливості криз перевиробництва, пояснюючи це наявністю 

дрібних товаровиробників, які на ринку є водночас і виробниками, і 
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споживачами. На макрорівні, у великих економічних системах кризи 

виникають найчастіше через розриви між виробництвом і споживанням 

товарів. С. Сісмонді вважав, що «Криза – це природна і неминуча форма руху 

господарств або форма переходу від одного тимчасового стану рівноваги до 

іншого» [14, с. 215]. С. Сісмонді вперше почав розглядати кризу 

недоспоживання населення і вважав, що в основі причин її виникнення 

лежать суспільні суперечності між виробництвом і споживанням. Саме він 

заклав основи теорії недоспоживання [14]. Дослідження Д. Рікардо, Ж.-Б. Сея 

і С. Сісмонді заклали фундамент вивчення кризи як явища у системі 

економічних відносин. Але кризи розглядались як локальні економічні 

явища, оскільки можливості вивчення були обмежені через відсутність 

інформації та низький рівень розвитку промисловості й фінансового ринку. 

На той час економічні кризи не поширювалися на інші сфери 

господарювання, зважаючи на відсутність тісних взаємовідносин між 

суб’єктами ринку та окремими країнами.  

Механізм розгортання економічних криз та їх подолання вивчав 

відомий американський вчений У. Мітчел. У своїх працях науковець 

аналізував причини кризових коливань, враховуючи при цьому не лише 

економічні, а й психологічні чинники їх виникнення та розвитку. Він 

зазначав, що економіка завжди знаходиться у стані нестійкої рівноваги, коли 

постійно виникають і вирішуються протиріччя. Економічна суперечність 

відтворення закладена в теорії циклів У. Мітчела, яка виникала з 

розбіжностей інтересів суспільства та бізнесу. Крім того, причини циклів він 

пов’язував із розладом грошового обігу. Вчений виділив чотири фази 

економічного циклу: депресія, пожвавлення, розквіт, рецесія. На його 

переконання, фаза «криза» в економічному циклі відсутня і може лише 

ототожнюватися з економічним бумом і панікою для визначення 

інтенсивності відповідної фази [192]. 

Разом із тим, як визначив М. Туган-Барановський,  «послідовні підйоми 

і падіння економічних хвиль відбуваються з такою правильністю, яка нагадує 
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явища не соціального, а біологічного характеру, навіть не органічного 

порядку» [283, с. 658]. Проте він відхиляв будь-які спроби обґрунтувати 

причини криз біологічними процесами природи, ним було виділено три 

групи теорій криз. Так перша – охоплює вчення, в яких обґрунтовувалося, що 

саме сфера суспільного виробництва породжує кризові явища; друга – 

визначала, що кризи виникають у сфері суспільного обміну; третя – вбачала 

пошук причин криз у сфері суспільного розподілу. Саме до останньої групи 

теорій схилявся М. Туган-Барановський, вважаючи, що економічний цикл 

складається з трьох фаз: промислового підйому, кризи, промислового застою. 

Крім того, на його переконання, фаза кризи є необов’язковою. У деяких 

випадках фаза промислового підйому може поступово перейти у фазу 

промислового застою, без кризи, тоді економічний цикл буде складатися з 

двох фаз. Причини криз вчений пов’язував із помилковим розподілом 

національного виробництва, обмеженістю продуктивних сил і 

непропорційним розвитком галузей. Основною причиною циклічних 

коливань, на його думку, є диспропорції між рухом заощаджень та інвестицій 

у виробничих галузях. М. Туган-Барановський заклав підвалини сучасної 

інвестиційної теорії циклів [283]. 

У дослідженнях М. Кондратьєва, С. Кузнеця, К. Жугляра, К. Маркса, 

Дж. Кейнса було обґрунтовано, що криза є обов’язковим і невід’ємним 

елементом економічного циклу і лише латентний її перебіг міг ввести в 

оману М. Туган-Барановського. Відсутність інформаційної бази щодо 

перебігу криз обмежили наукові висновки видатного вченого. 

У 20-х роках XX ст. М. Кондратьєв розробив теорію економічних 

циклів, відому нині як теорія довгих хвиль [111, 112]. Перша хвиля 

відображає пожвавлення й піднесення промисловості та сільського 

господарства, а друга – їх спад. Малі цикли економічного розвитку 

вписуються у великі, при цьому, їх характер залежав від того, на яку хвилю 

великого циклу він припадає: якщо на висхідну, то ефект економічного 
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підйому посилюється, а кризові явища зменшуються; якщо на низхідну, то 

криза й депресія посилюються, а виробництво – знижується. 

Таким чином, М. Кондратьєв виділив 2,5 великих циклів за 140 років 

(від 80-х років XVIII ст. до 20-х років XX ст.). Перший цикл тривав протягом 

1798-1849 років, другий – 1849-1896 років, третій цикл почався з 1896 року. 

На його думку, висхідна стадія довгих хвиль пов’язана з корінними якісними 

змінами розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. До початку 

висхідної довгої хвилі, згідно з теорією М. Кондратьєва, варто віднести якісні 

зрушення, спричинені науково-технічною революцією, розвитком 

кібернетики, електроніки та впровадженням стратегічного планування 

економіки. За допомогою його теорії можна передбачати періодичність 

спадів і підйомів виробництва. Цінність цієї теорії полягає в тому, що вона є 

методологією прогнозування циклічності й характеру розвитку економіки. 

Послідовники вчення М. Кондратьєва виділили кінець третього циклу у 1938 

році, визначили часові межі четвертого циклу – з 1952 по 1990 роки та 

початок п’ятого інноваційно-інвестиційного циклу з 90-х років ХХ століття 

(український вчений-економіст С. Мочерний [87, с. 471]). 

На нашу думку, довжина хвиль М. Кондратьєва визначається залежно 

від об’єкта криз. Довгі хвилі накладаються на розвиток цивілізацій, середні – 

на економіки окремих країн та їх інтеграційні групи, а малі хвилі визначають 

етап функціонування суб’єктів господарювання, ТНК, підприємств, установ, 

організацій тощо. 

Обґрунтовував періодичність циклів залежно від періодів оновлення 

пасивної частини основних фондів, руху населення і процесів оновлення 

житлового фонду С. Кузнец. На його думку, циклічність визначається 

ефективністю основних фондів, зниження якої зумовлює необхідність їх 

оновлення й визначає початок нового циклу. Тривалість циклів, на думку 

С. Кузнеця, коливається в межах 15-25 років. Такі цикли називають 

промисловими, інфраструктурними, будівельними. У подальших 

статистичних спостереження виявилося, що дані цикли розвитку збігаються з 
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коливанням цін на нерухомість, зокрема на прикладі Японії впродовж 1980-

2000 років. 

Кризу як важливу складову економічного циклу, яка є сприятливою 

передумовою загального зниження цін і ліквідації підприємств, створених 

для задоволення штучно розширеного попиту розглядав французький 

вчений-економіст К. Жугляр. На його думку, криза є явищем, яке пов'язано 

переважно з грошовим обігом, банківським кредитом і державними 

фінансами. Він вважав, що в основі циклічності знаходиться банківська 

діяльність, яка й провокує кризи з інтервалом у 10 років [14]. 

У своїх працях розглядав причини криз і пояснював їхню 

тривалість (близько 40 місяців) зміною величини товарно-матеріальних 

запасів і світовими коливаннями запасів золота Дж. Кітчин. Він зазначав, 

що збільшення обсягів реальних інвестицій в основний капітал викликає 

надлишок товарних запасів порівняно з потребами. Як наслідок, попит 

на інвестиції зменшується і викликає уповільнення темпів росту 

виробництва. Економічний цикл охоплює період відновлення рівноваги 

на споживчому та інвестиційному ринках. Не можна погодитися з 

висновками Дж. Кітчина щодо визначення тривалості економічного 

циклу, оскільки рівновага є відносною і нестійкою характеристикою 

стану ринку, а її відсутність не обов’язково приводить до кризи[14]. 

Схематичне накладання вище розглянутих циклів відображено на 

рис. 1.3. Так ми бачимо, що не дивлячись на різну тривалість цикли можуть 

співпадати в окремих точках. На нашу думку, синхронізація (співпадіння) 

циклів у часі на етапі спаду вказує на кризу, а її перебіг є більш виражений 

оскільки проявляється на всіх одночасно рівнях економічного розвитку 

(мікро-, макро-, мезо-, мета-, мега-,). 

 



 29 

Рис. 1.3. Цикли економічного розвитку і кризи* 

* Складено автором 

 

Розкрив загальний зміст поняття криза російський вчений О. Богданов 

(Малиновський): «криза – це завершення чи перелом у ході процесу, який 

характеризується боротьбою, причому: до кризи відбувається боротьба і стан 

є невизначеним, мінливим; у момент кризи закінчується невизначеність, 

визнається перемога однієї сторони над іншою або відбувається примирення 

сторін, і це формує нові умови перебігу процесу» [34, с. 208-209]. 

О. Богданов визначає кризу як зміну організаційних форм системи, перехід її 

до нового стану з набуттям нових властивостей або руйнації. Він виділив два 

їх типи у динаміці системи: «кризи С – кон’югаційні, з’єднуючі – 

формування нових зв’язків»; «кризи Д – розділяючі – розрив зв’язків, 

формування нових обмежень, яких раніше не існувало» [34, с. 215]. На його 

думку, кожна криза являє собою ланцюг елементарних (простих) криз 

певного типу. Розуміння кризи як порушення рівноваги – з подальшим 

набуттям нової рівноваги дає можливість її діагностувати й передбачити 

наслідки. За характером перебігу О. Богданов розрізняв вибухові та 

Час 

Еконоічний 

розвиток 
Цикли розвитку: 

М. Кондратьева 

С. Кузнеця 

К. Жугляра 

Дж.Кітчина 

Точка синхронізації циклів на етапі спаду , яка вказує на кризу 
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завмираючі кризи. Вибухові кризи поширюються стрімко і всепоглинаюче, 

призводять до повної руйнації. Завмираючі розвиваються поступово, 

призводять до затухання амплітуди коливань при набутті системою нових 

якостей. Також він досліджував внутрішню структуру кризи, етапи її 

розвитку. При розриві двох систем утворюється одна, яка набуває інших 

якостей і зв’язків із зовнішнім середовищем. Ця тенденція поширюється на 

безпосереднє і згодом на опосередковане середовище функціонування, 

формуючи нову рівновагу. Швидкість досягнення нової рівноваги 

визначається рівнем практичності системи і глибиною змін [34, с. 237-239]. 

Вчений у своїх дослідженнях заклав теоретичне підґрунтя вивчення сутності 

криз, більшість його висновків є актуальними й дотепер.  

Теорія протиріч (суперечностей) значно розширила змістовність 

поняття криз. Суспільні суперечності, як передумови економічних криз, у 

своїх працях розглядав К. Маркс. Він визначив кризу як вибух протиріч 

капіталістичного виробництва та спосіб їх вирішення. Крім того виділив 

чотири фази економічного циклу – кризу, депресію, пожвавлення і підйом; 

розкрив причини економічних криз та обґрунтував їх закономірний характер 

і неминучість в умовах стихії й анархії виробництва [137, 138]. Теорія 

протиріч набула подальшого розвитку у працях В. Перло, на переконання 

якого: «криза – це сильні ліки, які на деякий час скасовують суперечності 

економіки, відбувається скорочення ділової активності, формується нова 

рівновага, завдяки якій активність знову може набирати силу» [137, с. 79]. 

Послідовником вчення К. Маркса став Є. Варга, який розглядав кризу 

як «тимчасове примусове розв’язання існуючих протиріч, вибухи, які 

відновлюють порушену протиріччями рівновагу на певний час» [46, с. 76]. 

На його думку, економічні кризи виникають, лише в капіталістичній 

економіці, оскільки вона містить безліч протиріч, які випливають з класової 

невідповідності економічних інтересів. Він зазначав, що економічна криза 

переростає у світову, якщо поширюється одночасно на декілька економічно 

розвинутих країн, які мають тісні взаємозв’язки між собою та з іншими менш 
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розвинутими країнами. Глибина економічної кризи визначається кількість 

охоплених сфер господарювання (фінансовий ринок, сільське господарство, 

промисловість тощо) [46]. 

Кризу як даність емпіричного закону капіталістичної економіки, яка 

розвивається циклічно від пожвавлення до депресії, розглядав Р. Гільфердінг. 

Він вважав, що основною причиною кризи є роздвоєння товару на товар і 

гроші. Він стверджував, що без розвитку платіжної функцій грошей криза 

була б неможливою. Всі інші причини криз, такі як неврожаї, коливання цін, 

епідемії тощо є незакономірними, а випадковими. Його дослідження 

грошового ринку, як бази зародження криз, покладено в основу монетарної 

теорії [66]. 

На початку ХХ століття набула поширення кредитно-грошова 

концепція виникнення криз, відповідно до якої причиною криз є нерівновага 

попиту і пропозиції на грошовому ринку. Засновниками цієї концепції стали 

американський економіст І. Фішер та англійський вчений Н. Хоутрі [288]. 

Н. Хоутрі у своїх працях наводить аргументи на користь того, що монетарна 

теорія пояснює цикли розширенням (експансією) і згортанням банківського 

кредиту. Збільшення пропозиції грошей і прискорення швидкості їхнього 

обороту стимулює сукупний попит, який, у свою чергу, зумовлює зростання 

обсягів національного виробництва та реалізації продукції, підвищення цін. І 

навпаки, згортання кредиту (пропозиції грошей) спричиняє протилежну 

тенденцію – зменшення обсягів виробництва тощо. Послідовником такої 

концепції став американський вчений М. Фрідман, який визначав 

нестабільність грошової пропозиції причиною циклічних коливань. Вчений 

проаналізував монетарну політику США за сто років і намагався пояснити 

причини кризи 1929-1933 років. Він вважав, що згадана криза була 

спровокована невідповідністю кількості грошей (скорочення маси грошей) в 

обігу реальним потребам [406, 433]. На сьогодні ця концепція залишається 

актуальною і має велику кількість прихильників. Так, вона була застосована 

в США у період президентства Р. Ніксона (1969-1970 рр.) і Р. Рейгана (1981-
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1988 рр.), у Великій Британії за часів прем’єрства М. Тетчер (1979-1994 рр.) 

Під впливом монетаристської концепції здійснювалось економічне 

регулювання у розвинених країнах. У зв’язку з нарощенням обсягів операцій 

на фінансовому ринку ця концепція набула подальшого розвитку. 

Продовженням розвитку монетаристської концепції є праці вчених, що 

досліджували особливості виникнення і перебігу фінансових криз. 

Сучасними вченими-економістами Дж. Соросом [269, 270], 

П. Кругманом [121, 122], Ф. Мишкіним [194, 465], М. Монтесом [199] та 

іншими були сформовані моделі фінансових криз, такі як: «центр-

периферія»; спекулятивних нападів першого, другого і третього покоління; 

інфікування тощо. Підвищує актуальність монетарної концепції високий 

рівень розвитку фінансового ринку та збільшення обсягу операцій на ньому. 

В умовах динамічної фінансової глобалізації більшість учених вважають 

причиною криз нерівновагу грошового ринку і, як наслідок, невідповідність 

розвитку фінансового та реального секторів економіки. 

Теорія нововведень сформована представниками інституціоналізму – 

Й. Шумпетером [315], Е. Хансеном [292], П. Самуельсоном [31]. Вони 

зробили свій вклад у визначення сутності понять «економічні цикли» та 

«економічна криза». Результатом їх досліджень стала інноваційна теорія, яка 

пояснює економічні цикли використанням у виробництві важливих 

нововведень щодо товарів, способів виробництва, ринків збуту, сировини, 

нових організаційних форм виробництва. Розмежувавши змістовність понять 

ріст і розвиток, автори зазначають, що передумовою розвитку є 

впровадження інновацій, чогось нового, раніше невідомого. Причинами криз 

є вичерпаність старих складових систем та необхідність їх заміни 

кардинально новими елементами. На нашу думку, залежність інноваційних 

впроваджень і прояву криз можна розглядати у двох аспектах: перший – 

інновації виступають опосередкованими передумовами кризи тоді, коли 

суспільство не готове сприймати якісні перебудови економічної системи, що 

виникли як їх наслідок; другий – інновації є засобом подолання кризи після 
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довготривалого застою, який призводить до перебудови економічної 

системи. Процес впровадження інновацій охоплює перехідний період 

економічної системи від старого до нового порядку. 

Вагомий внесок у формування психологічної теорії циклів у 30-40-х 

роках XX ст. належить А. Пігу та Дж. Кейнсу [104]. Згідно з теорією А. Пігу 

основною причиною криз є панічна поведінка населення, яка призводить до 

розбалансування економічної системи. Дж. Кейнс розглядав економічний 

цикл як результат взаємодії національного доходу, фондів споживання і 

нагромадження капіталу, динаміки сукупного попиту, банківського відсотка, 

дії психологічного закону нагромадження. На його думку, вирішальну роль у 

формуванні та періодичності циклів відіграє гранична ефективність капіталу, 

тобто межа найбільших витрат і найменших прибутків його функціонування. 

Крім того, Дж. Кейнс вважав, що причиною циклічності є психологічний 

закон споживання, відповідно до якого зі зростанням доходів люди 

збільшують споживання, але ще в більшій пропорції зростає та частка 

прибутку, що вони зберігають. У формуванні економічного циклу беруть 

участь, за Дж. Кейнсом, і такі чинники: сукупне споживання, гранична 

ефективність капіталу, психологічний закон споживання, пов'язаний із 

заощадженням і нагромадженням. Вчений підкреслює, що тривалість 

економічного циклу залежить від тривалості використання таких елементів 

основних фондів, як устаткування, машини, терміну витрат надлишкових 

запасів товарів і послуг, вироблених понад попит, строк реалізації цих 

запасів повинен становити не більше як 3-5 років. У своїх працях він 

визначає, що: «циклічний рух – це розвиток економічної системи в бік 

підйому, при якому сили, що його викликають, накопичуються і посилюють 

одна одну, а з часом поступово послаблюються, до моменту їх заміщення 

силами, що діють у протилежному напрямку» [104, с. 365]. Разом із тим, на 

його переконання характерною рисою економічного циклу є криза, як 

несподівана різка зміна тенденцій до підвищення тенденціями до зниження, 

тоді як при зворотному процесі кризового явища не виникає. Дж. Кейнс 
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розробив практичні рекомендації щодо застосування економічних методів 

обмеження наслідків спадів виробництва шляхом державного регулювання 

економіки через інвестиції, кредити, податки, фіксовані ціни та інші 

економічні важелі.  

Досліджував сутність криз у межах теорії недоспоживання Дж. Томсон. 

Він стверджував, що кризи загального надвиробництва в капіталістичній 

економіці не тільки можливі, а неминучі. Причиною кризи у Дж. Томсона є 

постійне прагнення капіталістичного суспільства до надмірного 

накопичення, яке спричиняє недоспоживання населення і викликає 

надвиробництво, згодом – до відповідного зменшення купівельної 

спроможності та в подальшому – до депресії. За визначенням прихильників 

цієї теорії, спокій на ринку споживчих товарів слугує запорукою 

безкризового розвитку. Наступницею теорії недоспоживання була 

Дж. Робінсон, яка вважала, що ліками від кризи є стимул до споживання, тоді 

як недоспоживання виступає наслідком, а не причиною кризи [14]. 

Теорія надмірного інвестування (перенагромадження) сформована 

представниками неолібералізму  – Ф. Хайєком [289] та Л. Мізесом [191], які 

вважають причиною криз надмірне інвестування, яке в подальшому погіршує 

кризовий стан ринку. За Л. Мізесом, економічна криза вказує на 

неефективність системи державних фінансів і не може бути розв’язана без 

вичерпного перегляду складу державних операцій. Запорукою ефективного 

функціонування ринкової економіки, на думку згаданих авторів, є спільні 

правила господарювання, єдині й обов’язкові для всіх без винятку. Теорія 

перенагромадження в аспекті поширення монетарної концепції набула 

актуальності при розвитку фінансового ринку, виникненні нових фінансових 

інструментів та можливості їх спекулятивного застосування без обмеження 

обсягів і національних кордонів.  

Розбіжність у трактуванні природи економічних криз пояснюється тим, 

що кожна теорія визначає різні їх причини. Адже вплив на циклічність 

відтворення тих самих факторів у певні періоди розвитку світової та 
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національних економік дуже різний, а їхній прояв в окремих державах має 

свої особливості. На початкових етапах дослідження криза розглядалась як 

випадкове явище, яке виникає внаслідок непередбачуваних, природних 

причин. Згодом періодичність прояву криз обумовила розробку циклічної 

теорії, яка визначала її як невід’ємний етап розвитку економіки, завдяки 

якому вона переходить на новий рівень розвитку. З огляду на вищезазначене 

у більшості теорій криза визначалась як складова економічного циклу 

розвитку, вчені ототожнювали причини виникнення криз з причинами 

циклічних коливань в економіці. 

Після Кейнса західна економічна думка не тільки визнала циклічність 

суспільного відтворення й поглибила дослідження форм, структур і причин 

циклів, але й посилено та небезуспішно шукала шляхи і методи нейтралізації 

негативних наслідків впливу циклічності на соціально-економічний розвиток 

суспільства. Відбулося зближення позицій у поглядах прихильників різних 

підходів до циклічності. Підтвердженням цього є результат формування 

єдиної класичної структури економічного циклу розвитку, яка складається з 

чотирьох фаз. 

Перша фаза – криза (спад),  найбільш складна і суперечлива фаза 

економічного циклу. Виконує функції протилежні своєму змісту: 

руйнуючу, яка характеризується зниженням обсягів виробництва, 

масовими банкрутствами, зростанням безробіття, зниженням життєвого 

рівня, та конструктивну, реалізація якої прискорює відмирання 

застарілих економічних елементів. Криза торує шлях технічному і 

технологічному оновленню виробництва, структурній перебудові 

економіки, підвищенню рівня ділової активності. Первісною причиною 

нової періодичної кризи є порушення ринкової рівноваги і скорочення 

сукупного попиту. До факторів, які його викликають, можна віднести: заміну 

зношеного устаткування (зменшуються обсяги закупівлі сировини, 

матеріалів, запчастин); спад попиту на окремі види продукції; ріст податків і 
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кредитних відсотків; порушення закону грошового обігу; війни; різні 

політичні події; непередбачені ситуації і т.п. 

Друга фаза – депресія (стагнація). Вона являє собою фазу (більш-менш 

тривалу – від півроку до трьох років) пристосування господарського життя 

до нових умов і потреб, та формування нової рівноваги. Для неї притаманні 

непевність, безладні дії. Довіра підприємця до кон'юнктури відновлюється 

важко, він не ризикує вкладати значні кошти в бізнес, хоча ціни й умови 

господарювання стабілізуються. Ця фаза характеризується в багатьох 

випадках падінням норми відсотка. 

Третя фаза – пожвавлення (відновлення). Активізуються 

капіталовкладення, зростають ціни, виробництво, зайнятість, відсоткові 

ставки. Пожвавлення охоплює насамперед галузі, які постачають засоби 

виробництва. Заохочувані успіхом інших, створюються нові підприємства. 

Тобто, пожвавлення завершується досягненням передкризового рівня за 

макроекономічними показниками. Потім починається новий, вищий, ніж 

раніше, підйом. 

Четверта фаза – підйом (бум). Це фаза, за якої прискорення 

економічного розвитку відбувається в секторі нововведень, виникненні маси 

нових товарів і нових підприємств, у стрімкому зростанні капіталовкладень, 

курсів акцій та інших цінних паперів, відсоткових ставок, цін і заробітної 

плати. Водночас наростає напруженість банківських балансів, збільшуються 

товарні запаси. Підйом виводить економіку на новий рівень розвитку, перед 

настанням чергової періодичної кризи виробництво досягає найвищого рівня, 

за яким приховується надвиробництво і закладається початок нової 

періодичної кризи.  

Як підтверджують дані таблиці 1.1, принципових відмінностей між 

поглядами не було, але кожен науковець мав власне бачення. Більшість із 

них розглядають кризу як невід’ємну складову економічного циклу. Так, на 

думку Дж. Кейнса, криза як економічне поняття – це глибокий розлад 

економічної системи, спосіб тимчасового вирішення суперечностей [104]. 



 37 

Таблиця 1.1 

Наукові погляди щодо структури економічного циклу* 

Вчений Структурні складові економічного циклу 

К. Маркс [137] Криза – депресія – пожвавлення – підйом 

У. Мітчел [192] Депресія – пожвавлення – розквіт – рецесія 

М. Туган-Барановський 

[283] 

Промисловий підйом – (криза) – промисловий 

застій 

Класичний підхід 

сучасності (Дж. Кейнс) 

[104] 

Криза – депресія – пожвавлення – підйом 

* Складено автором на основі аналізу [104, 137, 192, 283] 

 

Невідворотність настання кризи в будь-якій економіці незалежно від її 

рівня розвитку спонукало вчених розширити межі досліджень, шляхом 

пошуку інших причин криз, окрім циклічних. За допомогою монетарної, 

інноваційної, психологічної теорій вчені визначали чинники, що 

безпосередньо впливають на часові межі циклів. Змінюючи їх параметри, 

можна пришвидшити чи відстрочити настання кризи в економіці. Так 

наприклад, збільшуючи кількість грошей відбувається стимулювання 

економічної активності і прояв кризи відкладається, а впровадження 

інновацій може пришвидшити її настання в наслідок загострення і більш 

швидкого накопичення протиріч. Ці теорій заклали фундамент 

антициклічного регулювання економічних процесів як у національних, так і 

світових масштабах. 

В умовах глобалізації кожна економічна криза має можливість 

трансформуватись у світову, оскільки зросла взаємозалежність між 

господарствами країн внаслідок поглиблення інтеграційних процесів і 

лібералізації ринків. 

На межі ХХ-ХХІ століть підвищилась актуальність досліджень саме 

світових економічних криз, їх видів, причин, механізмів розгортання, каналів 

та способів поширення. Під час перебігу останньої (2008 р.) увага науковців 

до цієї проблеми значно зросла, так у вітчизняній науці при дослідженні 
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сутності світових економічних криз найчастіше застосовувався індуктивний 

метод. 

Вивчаючі фінансові кризи у міжнародній практиці, О. Барановський 

зосередив свою увагу на пізнанні суті фінансових криз. Він зазначає, що 

криза – це неминучий супутник, фаза життєвого циклу будь-якої системи, у 

тому числі фінансової (банківської). З одного боку, вона є найважливішим 

інструментом саморегулювання, оскільки визначає межу розвитку, а з іншого 

– забезпечує імпульс розвитку, стимулюючи перехід до нового стану 

рівноваги. Автором виділено три підходи, що визначають сутності кризи як: 

значну проблема чи ситуацію з високою ймовірністю негативних наслідків; 

природний процес у життєдіяльності системи; порушення рівноваги 

соціально-економічної системи. Найбільшу увагу у своїх працях 

О.І. Барановський приділяє фінансовій кризі та її різновидам: банківській, 

валютній, платіжній, інфляційній, борговій. Автор вводить такі поняття, як 

«кризове вікно», «трансфер кризи», «ланцюговий трансфер кризи», 

«недосконалі цикли», «кризовий потенціал». Разом із тим, ним, не визначено 

взаємозв’язок і взаємозалежність, послідовність прояву різновидів криз і 

параметри їх виявлення [23-25]. 

Світові кризи в рамках сучасних глобальних цивілізаційних 

трансформацій у своїх працях аналізує А.С. Гальчинський і виділяє систему 

їх чинників, визначає інформативну функцію останньої та її конструктивну 

роль в інноваційному оновленні суспільних процесів [53-56]. 

Розглядає проблеми економічного зростання в контексті світових 

економічних криз В.М. Геєць. Автор визначає наслідки перебігу світових 

криз для України в різних сферах економіки й можливі напрями антикризової 

політики та політики стабілізації економічної системи в Україні. Про кризу 

2008 року В.М. Гейць висловився таким чином: «Сьогоднішня криза 

вкладається у кризу довготривалого циклу, який закінчується десь у 2010 

році. А наступний може сформуватись, виходячи з циклічності економіки 
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через 10 років» [57, с.8 ]. Це, у свою чергу, засвідчує прихильність автора до 

циклічного походження економічних криз. 

У своїх роботах З.О. Луцишин [130, 131] досліджувала особливості 

функціонування світової фінансової системи в умовах глобалізації, зазначає, 

що світові фінансові кризи є обов’язковою властивістю світової фінансової 

системи. Автор провела детальний аналіз особливостей перебігу фінансових 

криз у Південно-Східній Азії, на основі якого, встановила роль іноземного 

капіталу в причинах виникнення та поширення кризових явищ. Автор 

виділяє різні прояви фінансової кризи, серед яких валютні, грошові, боргові. 

При цьому ототожнює сутність останніх і не зазначає відмінностей у їх 

перебігу та характерові впливу на національні та світову економіки. 

Вивчаючи сутність, види й особливості світових фінансових криз, 

В.І. Мазуренко аналізував моделі їх перебігу, характеристики, складові, 

канали поширення. У своїх дослідженнях він визначив спільні риси та стадії 

розвитку світових фінансових криз, розробив механізм протидії їх 

поширенню, з метою забезпечення макрофінансової стабільності та 

національної економічної безпеки [133]. 

У своїх працях Ю.М. Пахомов обґрунтовує неминучість появи 

кризових явищ у світовій економіці та визначає їх основною передумовою 

розвитку сучасної цивілізації, яка вступила у фазу переродження і 

трансформацій. Важливу роль у поширенні кризових явищ учений відводить 

глобалізації, визначаючи її цивілізаційні аспекти: використання єдиних 

фінансових інструментів як засобу уніфікації економічного розвитку; 

формування мульті-бізнес центрів; можливість масштабного впливу на 

економічні системи окремих країн як форми цивілізаційної протидії [211, 

212]. 

Значну увагу причинам світових криз приділяє А.С. Філіпенко. Так, 

найбільш значущими, на його погляд, є внутрішні причини, тобто 

недосконалий економічний розвиток і політична зрілість в окремих країнах 

[286, 287].  



 40 

На переконання А. Чухна, кризи є складним суспільно-економічним 

явищем, в якому поєднуються матеріально-технологічна і соціально-

економічна сторони. Вихід із кризи пов'язаний не лише з оновленням 

основного капіталу і переходом до нового технологічного укладу, а й з 

розвитком та вдосконаленням виробничих відносин. Автор виділяє стадійну 

кризу і відповідний цикл, ознакою якого є становлення нової технологічної 

основи виробництва: «У сучасній кризі поєднуються не тільки малий і 

великий цикли, але й стадійний цикл, пов’язаний з переходом економіки від 

індустріальної до інформаційної» [306, с.478 ]. 

Угорський вчений М. Шимаї виділяє глобальну кризу, що формується 

сукупністю проблем функціонування світової економіки, серед яких такі: 

нагромадження, екологічна, продовольча, соціальної інтеграції, 

репрезитативної демократії, безпеки. При цьому він вважає, що криза не є 

повним крахом економічної системи, а лише великомасштабним порушенням 

чи збуренням, яке перешкоджає її функціонуванню або відчутно його 

гальмує [312]. 

Отже, огляд праць згаданих вище вчених, підводить до висновку, що в 

них відображені тогочасні причини криз. На основі аналізу розглянутих 

теорій і трактувань ми сформували власні визначення економічної кризи та 

світової економічної кризи, з точки зору циклічного розвитку. Економічна 

криза – як етап циклу є точкою біфуркації у процесі функціонування 

економічної системи, яка виникає внаслідок загострення протиріч під 

впливом екзогенних та ендогенних чинників спонукаючи її перехід на новий 

рівень розвитку. Світова економічна криза – це синхронізація циклів 

економічного розвитку декількох країн на етапі кризи, внаслідок посилення 

взаємозалежності їх господарств, лібералізації ринків та впливу екзогенних 

чинників.  
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1.2 Концептуалізація світової економічної кризи  

 

З метою забезпечення системності дослідження економічних криз 

розглянемо їх у відповідності до таких наукових підходів як: ситуаційний, 

процесний, системний, дескриптивний, світ-системний, інформаційний, 

генетичний, еволюційний, історичний, діалектичний, статистичний, 

комплексний (рис. 1.4).  

Доцільність застосування ситуаційного підходу визначається 

необхідністю враховувати зміни економічних умов під час перебігу світових 

кризових явищ і відповідно до цих змін застосовувати антициклічні заходи.  

При цьому слід враховувати, що ситуація, яка спровокувала прояв 

кризи, і ситуація, в якій відбувається її перебіг, різняться, а в сукупності вони 

формують передумови для трансформації середовища як наслідку кризових 

явищ. Відповідно до цього наукового підходу можна виділити три типи 

ситуацій, які слід враховувати при аналізі світової економічної кризи та 

розробки заходів щодо подолання її негативних наслідків. Перша ситуація – 

це умови, які зумовлюють зародження суперечностей світової економіки та 

формують причини кризових проявів. Аналіз цих умов дає можливість 

виявити джерела походження кризи та спрогнозувати масштаби, глибину і 

сфери її прояву.  

Друга ситуація – це умови прояву кризи, коли виявляються сфери 

ураження нею, усвідомлюється безповоротність цього явища і необхідність 

його подолання шляхом формування якісно нових властивостей економічної 

системи. Третя ситуація – це умови функціонування світової економіки, що 

склалися внаслідок прояву кризи. Аналіз цієї ситуації необхідний для 

виявлення ефективності й доцільності заходів подолання кризи, 

встановлення недоліків функціонування світової економіки та визначення 

характеру її трансформацій. На нашу думку, ситуаційний підхід у 

трактуванні сутності світової економічної кризи визначає її як активне 
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явище, що спроможне змінювати умови функціонування економічної 

системи шляхом зміни характеру діяльності її суб’єктів. 

 

 

Рис. 1.4. Трактування сутності економічної кризи науковими підходами * 

* Складено автором 

 

Ситуаційний 

Формування чинників криз, умови прояву кризи і вивчення характеру впливу наслідків 

на економічну систему 

Процесний 

Системний 

Інформаційний 

Генетичний 

Діалектичний 

Світ-системний 

Дескриптивний 

Криза має такі стадії перебігу: зародження передумов, накопичення передумов, прояву 

(загострення, згасання), переродження, подолання 

Криза як система є сукупністю явищ різного характеру впливу, які руйнують старі 

конструкції функціонування з метою їх оновлення і формує можливості розвитку як в 

цілому та і окремих складових господарства де вона проявляється. 

Специфічність форми економічної кризи як економічної системи проявляється у тому, 

що її складові одночасно виступають складовими світової економіки: суб’єкти – країни, 

групи інтегрованих країн, об’єднання країн, міжнародні організації, ТНК, ТНБ, впливові 

особи; об’єкти – операції, інструменти здійснення діяльності на світових ринках; 

процеси – інтеграція, глобалізація; сфери світового господарства – виробництво, 
торгівля, технології, фінанси, маркетинг, сільське господарство тощо 

Описує властивості кризи за такими параметрами як: складність, цілісність, 

ієрархічність, структурність, множинність, системність 

Швидкість поширення інформаційних потоків скорочує час розповсюдження 

економічної кризи 

Визначає характер протиріч (активні, пасивні), що формують причини прояву кризи 

Визначає характер можливих змін у розвитку економічної системи і передбачити 

можливі сфери прояву кризових явищ, швидкість їх поширення та глибину ураження  

Комплексний 

Дозволяє від слідкувати кількісні зміни в економіці під час перебігу кризи 

Статистичний 

Передбачає всебічне вивчення економічної кризи, її передумов, причин і факторів 

поширення, наслідків, ознак перебігу, що визначають її характер і є 

взаємообумовлюючими 

Криза як інструмент, завдяки якому здійснюється перерозподіл ресурсів між центром і 

периферією 
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Відповідно до процесного підходу криза у світовій економіці 

розглядається як тривалий процес, упродовж якого вона проявляється і 

розвивається, поширюється і трансформується. На нашу думку, такий процес 

співпадає з циклом розвитку кризи, він має початок, етапи перебігу, кінець і 

параметри, які їх характеризують. Етапи прояву змінюють один одного під 

впливом кризогенеруючих чинників і рівня стійкості до них світової та 

національних економік.  

Економічна криза має такі стадії перебігу: зародження передумов, 

накопичення передумов, прояву (загострення, згасання), переродження, 

подолання. Перехід від однієї стадії до іншої визначається кількістю та 

характером протиріч розвитку –передумов кризи. Передумовами економічної 

кризи є суперечності (протиріччя) розвитку і функціонування системи. 

Протиріччя властиві будь-якій економічні системі, але їх масове накопичення 

внаслідок ігнорування і не розв’язання призводить до настання етапу 

загострення і прояву кризи. Схематично цикл розвитку світової економічної 

кризи відображено на рис. 1.5.  

 

                       – суперечності розвитку економіки різного характеру  

Рис. 1.5. Фази розвитку економічної кризи* 

* Складено автором  
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Відповідно до фаз життєвого циклу економічної кризи можливі два 

сценарії її перебігу: подолання і переродження. На наше переконання, 

подолання кризи настає в результаті розв’язання більшості суперечностей 

розвитку світової економіки шляхом докорінних і якісних її трансформацій. 

Переродження кризи вказує на недостатність трансформацій, невідповідність 

і малоефективність заходів подолання кризи (розв’язання суперечностей). 

Системний підхід передбачає виділення загальних принципів для 

різних явищ на основі емпіричних досліджень і дає можливість знайти 

зв'язок між явищами і процесами, на перший погляд не пов’язаних один з 

одним. Застосовуючи системний підхід у дослідженні, виділяємо два об’єкти 

(економічні системи): економічна криза та економіка. Системний підхід 

дослідження ґрунтується на двох базових принципах – системності та 

ізоморфізму. Існує декілька трактувань принципу системності:  

1) визначення об’єкта як сукупності взаємопов’язаних елементів, які 

мають мету і ресурси для її досягнення;  

2) розкриває загальність погляду на об'єкти, явища і процеси світу як на 

систему з усіма властивими їй закономірностями. Метою проведеної роботи 

стали дослідження сутності та виявлення закономірностей перебігу світових 

економічних криз, а за основу було обрано останнє трактування принципу 

системності.  

Зважаючи на багатоаспектність і різнорідність світових економічних 

криз, їх необхідно розглядати як окрему економічну систему, що входить до 

складу більшої системи-світової економіки і проявляє свої властивості в 

певних умовах функціонування з метою оновлення. Враховуючи, що 

економічні кризи різняться між собою параметрами (масштабами, глибиною, 

сферами прояву тощо), отже мають різні властивості, тому є підстави 

розглядати світову економічну кризу як специфічну (особливу) форму 

економічної системи.  
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Економічна криза як система, на наш погляд, є сукупністю 

економічних явищ різного характеру впливу, що руйнують старі конструкції 

її функціонування з метою оновлення та формують можливості розвитку як в 

цілому, так і окремих  складових цієї системи.  

Специфічність форми економічної кризи як системи проявляється у 

тому, що вона має спільні складові з світовим господарством, а самея: 

суб’єкти, об’єкти, процеси, сфери. Суб’єкти – країни, групи інтегрованих 

країн, об’єднання країн, міжнародні організації, ТНК, ТНБ, впливові особи. 

Об’єкти – операції, інструменти здійснення діяльності на світових ринках. 

Процеси – інтеграція, глобалізація. Сфери світового господарства – 

виробництво, торгівля, технології, фінанси, маркетинг, сільське господарство 

тощо.  

Єдність складових кризи і світового господарства свідчить про 

дотримання принципу ізоморфізму. Останній передбачає присутність 

однозначної або часткової відповідності структури однієї системи іншій, що 

дає можливість моделювати одну систему за рахунок іншої подібної їй у 

певному відношенні. Так І. Пригожин доповнює принцип ізоморфізму 

наявністю загальних характеристик функціонування і руху між різними 

економічними системами [223].  

Системний підхід при дослідженні кризових явищ забезпечує цілісне 

охоплення всіх можливих сфер ураження і поширення кризових явищ. 

Зазвичай локальні кризові явища можуть виникати в окремих сферах 

господарювання, а світові поширюють свій вплив одночасно на різні сфери 

господарювання декількох країн. У таких умовах подолання кризових явищ 

можливе лише за врахування змін усіх складових світової економіки. 

Розглянутий підхід дає можливість визначити рівень взаємозалежності 

між складовими світової економіки в умовах кризи, спрогнозувати таким 

чином поширення кризових проявів і заздалегідь визначити їх наслідки.  

З погляду системного підходу щодо трактування сутності економічної 

кризи можна визначити такі аспекти: 
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 системно-елементний – передбачає визначення складових 

економічної кризи. Відповідно до цього аспекту елементами економічної 

кризи є складові світової економіки; 

 системно-структурний – передбачає виявлення внутрішніх 

зв’язків і залежностей між складовими кризи, дає можливість визначити її 

параметри й характер впливу на національні та світову економіки; 

 системно-функціональний слід застосовувати при виявленні 

порушень виконання функцій економічної кризи. Нами визначені такі 

функції, що трансформують, реформують, оновлюють, генерують 

економічну систему. Функція, що трансформує проявляється у різноманітних 

модифікаціях складових світової економіки під час перебігу криз. Функція, 

що реформує вказує на необхідність проведення законодавчих перетворень, 

що врегульовують діяльність суб’єктів світової економіки відповідно до змін, 

викликаних кризою. Функція, що оновлює передбачає набуття світовою 

економікою нових якісних характеристик замість застарілих, недіючих, 

малоефективних. Функція, що генерує розвиток економічної системи 

проявляється у розробці інновацій з метою подолання кризи чи відстрочення 

її закономірного настання; 

 системно-цільовий – передбачає наукове визначення цілей 

кризи, їх взаємозв’язків. Провідними завданням кризи є: розв’язання 

суперечностей та руйнування існуючих зв’язків для набуття нових якостей 

економічними системами, в яких вони виникають, з метою усунення 

передумов прояву криз. Відповідно можна визначити такі цілі кризи, як 

оновлення, трансформації, переродження світової економіки. Під оновлення 

розуміємо перехід світової економіки на новий етап розвитку в результаті 

поетапного розв’язання ключових протиріч. Трансформаційна мета кризи – 

це  часткова зміна існуючого порядку розвитку світової економіки в окремих 

сферах господарювання. Переродження як мета кризи передбачає 

кардинальні зміни функціонування світової економіки внаслідок руйнації 

існуючого порядку; 
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 системно-ресурсний – полягає в ретельному виявленні ресурсів, 

потрібних для функціонування системи та вирішення проблем зумовлених 

кризою. Відповідно до цього аспекту можна відзначити прогресивну роль 

кризи, яка створює умови для пошуку нових ресурсних резервів розвитку 

економічної системи; 

 системно-інтеграційний – визначає сукупність якісних 

властивостейгосподарства, що забезпечують її цілісність. Ступінь ураження 

економічної системи кризою, на нашу думку, залежить від кількості, 

диверсифікації та єдності її складових: чим більше складових, тим більше 

можливостей і напрямів трансформації системи та форм перебігу кризи. З 

одного боку, це може полегшити вихід з кризи – за наявності альтернативних 

сфер розвитку економіки, а з іншого, за умов системної, всепоглинаючої 

кризи – ускладнить її подолання. Рівень та характер інтеграції складових 

економічної системи обумовлює поширення кризи і визначаючи її масштаби;  

 системно-комунікаційний – визначає швидкість поширення 

кризи залежно від видів комунікацій, якими вона просувається. Сучасний 

розвиток інформаційних технологій пришвидшує поширення кризи світовою 

економікою; 

 системно-історичний – дозволяє з’ясувати трансформації ознак 

кризи у часі та зміни параметрів її перебігу. Відповідно до цього аспекту слід 

зауважити, що раніше кризи виникали рідше й призводили до 

фундаментальних трансформацій, які сприяли в подальшому бурхливому 

розвитку. Проте в умовах глобалізації кризові явища виникають часто і не 

викликають суттєвих змін у функціонуванні більшості складових світової 

економіки.  

Застосування системного підходу при дослідженні поняття 

«економічна криза» підкреслює її складність і неоднозначність як явища в 

умовах глобалізації. Разом із системним варто застосовувати дескриптивний 

підхід, який передбачає опис властивостей складових об’єкта дослідження 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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(економічної кризи) за рядом системних параметрів: складність, цілісність, 

ієрархічність, структурність, множинність, системність.  

Параметр складності дає можливість оцінити глибину і масштаби 

поширення кризи, визначає сфери впливу останньої. На наш погляд, 

масштаби кризи визначаються кількістю сфер охоплення, а глибина –

складністю реформ, необхідних для її подолання. Відповідно до цього 

параметра ми виділяємо такі види економічної кризи як: поверхнева, гостра, 

структурна. Поверхнева криза охоплює більшість сфер світової економіки, 

але її подолання не потребує їх реформування, а лише певних коригувань. 

Гостра криза виникає у певній сфері (галузі, країні), а її подолання потребує 

кардинальних реформувань, які зумовлюють зміни у функціонуванні інших 

складових системи (наприклад, нафтова криза). Структурна криза виникає 

одночасно у кількох взаємопов’язаних сферах, а її подолання потребує їх 

реформування.  

Цілісність передбачає виявлення кризи як окремого економічного 

явища, що має певні властивості, параметри, характеристики. Властивості 

економічної кризи можуть бути як якісними (реформи, новітні економічні 

інструменти, ефективні моделі управління тощо), так і кількісними 

(економічні показники та їх динаміка).  

Ієрархічність визначає рівні виникнення, прояву, поширення наслідків 

кризи у світовій економіці. Рівні ієрархічності можуть визначатися  залежно 

від особливостей кризи, наприклад: галузевий (кризові прояви у певній галузі 

різних країн світу), національний (кризові прояві в окремій країні), 

регіональний чи міжнародний (кризові прояви у різних сферах економіки в 

декількох територіально або економічно взаємопов’язаних, інтегрованих 

країнах), світовий (швидке поширення кризових явищ на галузі та країни 

світу, що супроводжується національними трансформаціями параметрів і 

властивостей кризи).  

Структурність передбачає визначення характеристик (параметрів) 

кризи (інфляція, дефіцит бюджету, державний борг, від’ємне сальдо 



 49 

платіжного балансу, відсутність резервів центрального банку тощо), 

виявлення наявності зв’язків між ними та їх характером, які безпосередньо 

впливають на перебіг кризи та її особливості. 

Множинність (варіантність) проявляється у мінливості умов перебігу 

кризи та її наслідків, передбачає розробку альтернативних сценаріїв прояву 

кризи та врахування відповідних антикризових заходів щодо її подолання. 

Параметр системності безпосередньо вказує, що криза є системою, 

визначає її взаємопов’язані складові та місце у більш складній системі 

(підпорядкованість вищій системі). Системність криза проявляється у 

властивих їй ознаках та етапах перебігу. При цьому вона є важливою 

складовою вищої системи – циклу розвитку світової економіки. 

Світ-системний підхід передбачає вивчення розвитку світової історії та 

економіки впродовж останніх п’яти століть з погляду взаємодії центрів та 

периферії у відокремлених один від одного світах-економіках. Підхід є 

продовженням традицій історичного матеріалізму К. Маркса [137]. Основний 

представник цього наукового підходу І. Валлерстайн характеризує світ-

систему як низку механізмів, що перерозподіляють ресурси від периферії до 

центру [189]. За його термінологією, центр – це економічна розвинута 

частина світ-системи, а периферія – відстала і бідна, яка використовується 

попередньою в ролі постачальника сировини (країни, що розвиваються). 

Ринок виконує функцію перерозподілу, сприяючи експлуатації периферії 

центром. Розглядаючи світову економічну кризу за світ-системним підходом, 

вважаємо, що вона виступає інструментом, завдяки якому здійснюється 

перерозподіл ресурсів між центром і периферією. При цьому перебіг кризи 

відбувається під цілеспрямованим впливом центру на периферію. Відповідно 

до такого наукового підходу слід відзначити еволюцію засобів, які 

використовувалися центром для перерозподілу ресурсів та їх «викачування» 

з периферії. Якщо раніше це здійснювалося за допомогою війни, колонізації, 

культурних і релігійних навіювань, інвестицій, то в умовах глобалізації 

виник новий інструмент – штучна економічна криза. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
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Інформаційний підхід підкреслює місце і значення інформації та 

шляхів її передачі у процесах перебігу кризових явищ. Характер інформації 

під час перебігу кризи є неоднозначним, особливо в умовах глобалізації. 

Розвинуті глобалізаційні та інтеграційні зв’язки між країнами світу 

пришвидшують поширення інформації щодо виявлення передумов або 

проявів кризи. З одного боку, це  дозволяє країнам підготуватися до 

можливого поширення кризи і вжити відповідних заходів, тоді як швидке 

поширення інформації призводить до групової паніки, яка не дозволяє 

приймати адекватні антикризові рішення і може призвести до її загострення. 

На наш погляд, зменшення швидкості поширення інформації щодо проявів 

кризи буде уповільнювати її поширення світовою економікою.  

Генетичний підхід дає змогу на основі синтезу результатів дослідження 

еволюційного та історичного підходів визначити характер можливих змін у 

розвитку світової економіки й передбачити можливі сфери прояву кризових 

явищ, швидкість їх поширення та глибину ураження. 

Еволюційний підхід передбачає розгляд економічних явищ відповідно 

до їх життєвих циклів. Його застосування при дослідженні «економічної 

кризи», на наш погляд, є доцільним, оскільки вона є етапом циклу розвитку 

будь-якої системи. Відповідно до такого наукового підходу криза виступає 

стимулом еволюційного розвитку (набуття нових якостей) економічної 

системи  відповідно до зміни умов функціонування. 

Історичний підхід дає можливість виявити зміни умов ведення 

світогосподарської діяльності та події, що провокували і спричиняли 

настання криз. Також завдяки згаданому науковому підходу можна 

проаналізувати тенденції перебігу криз, як змінювались їхні масштаби, 

поширення і глибина перебігу, причини виникнення, наслідки для світової 

економіки. 

Діалектичний підхід слід застосовувати, на думку автора, з метою 

виявлення причин прояву економічної кризи, а саме протиріч  

функціонування світової економіки. Протиріччя можуть виникати у будь-
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яких сферах економіки і мати різний характер. Більшість учених вважають, 

що накопичення протиріч зумовлюють прояв кризи. На наше переконання, 

протиріччя функціонування економічної системи можуть бути  пасивними і 

активними. Пасивні протиріччя виникають локально, мають суперечливий 

характер і самі по собі не можуть, навіть у великі кількості, зумовити кризові 

прояви. Активні протиріччя охоплюють одразу декілька сфер (сегментів) 

світової економіки і мають конфліктний характер. Одночасний прояв кількох 

активних протиріч у одній сфері призводить до їх загострення і є причиною 

прояву кризи. Уже в процесі перебігу кризи проявляються пасивні 

суперечності, які ускладнюють процедуру її подолання. 

Застосування статистичного підходу слугує математичним, кількісним 

підтвердженням якісних трансформацій, що відбуваються на всіх етапах 

розвитку економічної кризи. За допомогою такого підходу існує можливість 

кількісно описати зміни у господарстві, викликані світовою економічною 

кризою на різних етапах її розвитку. Статистичні показники мають 

визначатися  залежно від сфер прояву та походження економічної кризи. 

Комплексний підхід передбачає всебічне вивчення економічної кризи, 

її передумов, причин і факторів поширення, наслідків, ознак перебігу, що 

визначають її характер. Цей підхід дозволяє сформувати цілісну сутнісну 

характеристику поняття «економічна криза». 

Узагальнюючи трактування поняття «економічна криза» відповідно до 

розглянутих наукових підходів, спробуємо сформувати власне визначення. 

Економічна криза – це різнобічне економічне явище, що виникає внаслідок 

загострення протиріч функціонування світової економіки, зумовлених 

природним настанням відповідного етапу розвитку або застосуванням 

спеціальних засобів, які штучно викликають їх прояв. Причини кризи мають 

важливе значення, оскільки визначають її властивості, характер перебігу і 

наслідки для світового господарства. 

Розглянуті наукові підходи дозволяють нам концептуалізувати 

дослідження щодо економічної кризи з урахуванням основних положень 
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таких теоретичних концепцій як: структурної, функціональної, каузальної та 

самоорганізації систем. Діалектичний взаємозв’язок зазначених концепцій із 

розглянутими вище науковими підходами відображено у таблиці 1.2. 

Структурна концепція, характерна для «до класичного» етапу розвитку 

політичної економії, отримала найбільш яскраве втілення в 

меркантилістських поглядах. 

Таблиця 1.2 

Порівняльна характеристика економічних концепцій  

щодо вивчення економічних криз*  

Наукові концепції, їх 

основні представники 

Етап розвитку 

політичної 

економії 

Наукові течії 

Наукові 

підходи 

Ключовий 

момент 

Об’єкт 

дослідження і 

управління 

економічної 

системи 

Об’єкт дослідження і 

управління кризою та 

світовою економікою 

Структурна  

У. Стаффорд, Т. Мен, 

А. Монкретьен, Ф. Кенэ, 

Г. Скаруффи, Д. Норе,  

Д. Юм 

Докласичний 

Меркан-

телізм 

Системний Якісний опис 

економічної 

системи 

Внутрішня 

структура 

Характер взаємовпливу між 

кризою та  якісними змінами 

світової економіки 

Функціональна  

І. Фішер, А. Пігу, 

Л. Вальрас, У. Джевонс,  

К. Менгер, В. Парето, 

А. Маршалл, 

Дж.Б. Кларк 

Класичний 

Маржиналізм 

Ситуаційний, 

статистичний 

Кількісні 

дослідження 

Властивості і 

параметри 

системи 

Параметри криз та основні 

показники розвитку світової 

економіки 

Каузальна 

К. Маркс, Ф. Енгельс 

Неокласи-

чний 

Марксизм 

Еволюційний, 

генетичний, 

діалектичний 

Суперечлива 

єдність 

кількісних і 

якісних змін 

Протиріччя 

функціонуван-

ня системи та 

причини їх 

виникнення  

Причини криз, протиріччя у 

розвитку світової економіки 

Самоорганізації систем 

Г. Хакен, І. Пригожин 

Сучасний 

Синергетика 

Системний, 

ситуаційний, 

революційний,

комплексний 

Взаємодіючи із 

середовищем 

система набуває 

нових якостей, 

не властивих їй 

раніше 

Рух системи, 

процеси 

самоорганізації 

при взаємодії з 

мінливим 

середовищем 

Зміна параметрів кризи у 

процесі її перебігу під 

впливом трансформації 

світової економіки та 

застосування антициклічного 

регулювання національними 

економіками 

* Складено автором на основі аналізу [28, 101, 105, 110, 119, 137, 189, 195, 214, 218, 315, 316] 

 

Пізніше в межах цієї концепції виникли такі досягнення структурно-

економічного аналізу, як «Тектология» О. Богданова, і школи організаційно-

інституційного напряму в економіці, а також низка наукових течій на межі з 

кібернетикою і загальною теорією систем. Ключовим моментом структурної 

концепції є якісний опис економічних систем. Відповідно до структурної 

концепції світова економічна криза є складовою світогосподарських 
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процесів. Ця концепція визначає сутність світової економічної кризи 

відповідно до характеру її впливу на складові глобалізованого 

господарського простору. Саме параметри кризи виступають основними 

об’єктами впливу в процесі управління світогосподарськими процесами й 

основним об’єктом вивчення у процесі їх пізнання.  

Функціональна концепція відноситься до періоду класичної політичної 

економії, найпотужнішим досягненням якої став маржиналізм, а пізніше в її 

руслі отримали розвиток інші доктрини, пов'язані з широким застосуванням 

математичної економіки. Традиції функціонального підходу підтримуються у 

ряді сучасних течій економічної думки, що описують переважно кількісний 

бік економічних процесів і явищ. Ключовим моментом функціональної 

концепції є кількісні дослідження економічних систем. Згідно з 

функціональною концепцією світова економічна криза у процесі свого 

перебігу може трансформуватись і змінювати параметри під впливом 

зовнішніх змін. Дана концепція визначає сутність кризи відповідно до її 

місця і ролі у світовій економіці та характеру взаємовпливу.  

Відповідно до функціональної концепції сутність економічної кризи 

визначають її параметри і властивості. Об’єктом у процесі подолання 

економічної кризи та об’єктом дослідження у процесі її пізнання є характерні 

їй властивості та параметри, а не власне вона.  

Каузальна концепція була розвинута у межах наукової течії марксизму. 

Марксистський напрям в економіці завершив вивчення методологічних основ 

дослідження соціально-економічних систем. К. Маркс визначив природу криз 

у капіталістичному суспільстві та довів не випадковість і закономірну 

періодичність криз у буржуазному суспільстві. Ключовим моментом 

каузальної концепції є вираження суперечливої єдності якісних і кількісних 

змін в економічній системі [137]. З погляду каузальної концепції світова 

економічна криза розвивається внаслідок накопичення суперечностей 

(протиріч), які виникають у процесі функціонування світової економіки. 
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Виходячи з цього об’єктом управління й об’єктом дослідження при пізнанні 

економічної кризи є протиріччя та причини їх виникнення. 

Концепція самоорганізації охоплює такі наукові напрями, як 

синергетика, теорія змін, теорія катастроф. Синергетичний напрям наукових 

досліджень виник у відповідь на невідповідність наукового мислення щодо 

сутності кризи реальним характеристикам її прояву у світовій економіці. За 

допомогою синергетики можна розкрити особливості перебігу економічної 

кризи в умовах нестабільності, які для неї характерні. Синергетика дозволяє 

вивчити сукупний  вплив змін світової економіки на формування передумов і 

параметрів криз. У межах теорій змін світову економічну кризу можна 

вивчати залежно від її внутрішніх і зовнішніх флуктацій (коливань, змін). 

Сутність економічної кризи визначається  відповідно згаданої концепції за 

рахунок петлі позитивного зворотного зв’язку і кумулятивного ефекту. Петля 

позитивного зворотного зв’язку робить можливим трансформацію 

параметрів економічної кризи в умовах нестабільності, коли незначні 

коливання зовнішнього середовища стають руйнівними і призводять до 

революційних змін, шляхом набуття якісно нових характеристик. 

Кумулятивний ефект виявляється у тому, що незначний вплив змін 

зовнішнього середовища призводить до ланцюгових трансформацій, які у 

сукупності посилюють силу впливу. Тобто ланцюгові трансформації у 

світовій економіці під час перебігу кризи посилюють її вплив і призводять до 

глибоких структурних змін першої. Дана концепція визначила 

закономірності реакції самоорганізованих систем у точках біфуркації. 

Оскільки економічна криза має свій цикл розвитку, то точки біфуркації у 

процесі її перебігу вказують на перехід від одного етапу до іншого.  

При цьому вивчаючи світову економічну кризу ми визначили такі 

закономірності: 

 стан біфуркації повинен призводити до змін в антициклічному 

регулюванні чи застосуванні засобів управління кризою; 
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 вплив змін середовища на параметри кризи є випадковим, тому 

траєкторію її розвитку після стану біфуркації визначити дуже складно; 

 відповідно до принципу стійкості серед можливих форм 

розвитку, криза проявляється у результаті загострення лише ключових 

протиріч розвитку світової економіки, а вплив опосередкованих є незначним, 

навіть якщо і загострюється, то не трансформує світову економіку; 

 чим більш розвинуте світове господарство, тим вищий рівень 

його нестійкості та вірогідності прояву криз внаслідок складних зв’язків і 

диференційованих елементів (закон «Легасова»: чим вищий рівень системи, 

тим вона більш не стійка і потребує більших витрат на її підтримку). При 

цьому наслідки криз різняться у залежності від рівня інтегрованості і 

економічного розвитку країн. Варто зауважити, що розвинуті країни несуть 

значні збитки, але мають можливість себе захистити від негативних наслідків 

економічної кризи;  інтегровані економіки, що розвиваються є найбільш 

вразливими й наслідки перебігу криз для них є катастрофічними, оскільки 

відсутні резерви покриття збитків і несформований потенціал розвитку; 

слабо розвинуті та інтегровані країни можуть не відчути впливу світової 

кризи; 

 чим більш неврівноваженішою (некерованішою) є світова 

економічна криза, тим більше альтернативних напрямів розвитку вона має у 

точках біфуркації; 

 у приблизно (умовно) однакових умовах розвитку економічні 

системи, які застосовують різні чи однакові, антициклічні засоби 

регулювання, але на різних етапах перебігу кризи можуть викликати 

непередбачувані траєкторії їх розвитку; 

 економічна система може багаторазово обирати один напрям 

розвитку після точок біфуркації у перебігу кризи, тобто не змінювати його 

або повертатися до нього; 
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 часові межі катастрофи економічної системи визначаються за 

принципом «максимального зволікання», стан біфуркації змінюється лише 

тоді, коли у немає іншого виходу; 

 нестабільність є одночасно умовою розвитку економіки та 

передумовою її кризи; 

 чим вищий рівень нестійкості системи, тим більша кількість 

мікроциклів її розвитку. Тобто частота вірогідності настання криз в економіці 

наростає відповідно до неспроможності пристосовуватися до внутрішніх і 

зовнішніх змін; 

 самоорганізація системи настає лише за умов переважання 

позитивних зворотних зв’язків над негативними, тобто формування 

механізмів автоматичного розв’язання протиріч у світовій економіці буде 

відстрочити настання кризи. 

Авторська концепція передбачає розкриття сутності та особливостей  

економічної кризи з урахуванням трансформацій зовнішнього середовища. 

Враховуючи основні положення та ключові висновки наведених концепцій, 

світову економічну кризу і розвиток світової економіку необхідно розглядати 

нерозривно.  

Отже, кризу слід розглядати як невід’ємне явище, яке відбувається 

внаслідок загострення протиріч у розвитку економічної системи й потребує 

регулювання. Перебіг економічної кризи визначається відповідно до 

внутрішніх параметрів, яким характерні зміни в процесі прояву. Параметри 

кризи і стан розвитку світової або національних економік знаходяться під 

постійним взаємовпливом, змінюються у залежності від етапів перебігу 

кризи та антикризових засобів, що застосовуються з метою її регулювання чи 

подолання. 
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1.3 Просторово-часова феноменологія світової економічної кризи та її 

видів 

 

Феноменологія як філософська течія описує суб’єктивні властивості 

явища, які не є вимірними. Феноменологічні дослідження, започатковані 

Е. Гуссерлем знайшли своє відображення у працях таких вчених як: 

Ф. Брентано, Б. Вальденфельс, М. Гайдеггер, М. Мерло-Понті [316] та ін. У 

відповідності до феноменології, пізнання суті криз варто здійснювати 

шляхом системних міркувань, визначати її суттєві властивості та структурні 

характеристики. Економічну кризу як феномен необхідно досліджувати в 

межах трансформації станів економічної системи, в яких вона може 

перебувати, а саме: рівновага, нестабільність, хаос. У межах циклічної теорії 

стан економічної системи залежить від етапів її розвитку.  

З’ясування сутності поняття «економічна криза» відповідно до завдань 

феноменології передбачає вивчення змісту суперечностей, характеристик 

господарського стану (рівновага, нестабільність, хаос, катастрофа,) та етапів 

циклу розвитку (криза, зростання, розвиток, спад). Вони відіграють важливу 

роль, як визначальні при формуванні характеристик кризи.  

Для визначення їх ролі у процесі з’ясування сутності поняття 

«економічна криза» далі пропонуються власні визначення цих понять у 

контексті глобалізації світового господарства як економічної системи, якій 

властиві кризи. Схематично узагальнений взаємозв’язок між ними 

відображений на рис.1.6. 

Протиріччя виникають у світовому господарстві внаслідок 

розбіжностей і невідповідності економічних інтересів її суб’єктів (країн ті їх 

об’єднань, транснаціонального бізнесу, інтереси міжнародних організацій та 

окремих осіб). У сукупності вони формують передумови для виникнення 

суперечностей розвитку світової економіки. Вирішення суперечностей є 

рушійною силою, яка або сприяє розвитку, або призводить до деградації та 

руйнування господарської системи. Суперечності можуть виникати на будь-
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якому етапі функціонування економічної системи. Як видно з рис. 1.6, за 

умовної рівноваги протиріч на етапі розвитку не було, але з часом їх стає 

дедалі більше у процесі функціонування економічної системи, що у свою 

чергу пришвидшує часові межі етапу спаду і збільшує тривалість кризового 

етапу. 

 

Рис. 1.6. Характеристики стану економіки на етапах циклу розвитку* 

* Складено автором 

 

Відповідно до рис. 1.6, ми бачимо, що структура циклу розвитку з часом 

змінюється. Стадії розвитку і депресії стають більш тривалішими, а етапи 

спади і росту стрімкими у часі. Найбільш впливовими на процес розвитку 

системи є суперечності між: функціями і цілями; потребами та 

можливостями їх задоволення; зміною кількості та сталістю якості; 

існуючими і новими властивостями; прагненням до порядку і хаосом; 

бажанням досягти стійкого стану та засобами його досягнення (приводять до 
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нових змін і можуть викликати нестабільність); цілями системи та її 

складових. 

До кризи економічної системи в умовах глобалізації можуть призвести: 

 ігнорування суперечностей,  неврахування їх при трансформаціях і 

реформуванні; 

 ізолювання системи від зовнішнього впливу; 

 нераціональна структура, збільшення баластових і зменшення діючих 

складових; 

 невідповідність управління структурі системи; 

 неузгодженість цілей і дій складових системи. 

Руйнування системи можливе за таких умов: ігнорування явних ознак 

кризи; тривала рівновага економічної системи; внутрішні суперечності, що 

розривають зв’язки в середині системи і руйнують дієві складові, замінити 

які неможливо. 

Стан економічної системи, за якого її параметри залишаються 

незмінними або коливаються в допустимих межах, тобто не змінюються її 

структура, характер зв’язків, визначають рівноважним. Розрізняють 

рівновагу сталу і рухому. Відносно стала рівновага має місце, якщо вплив 

зовнішнього середовища не змінює параметри системи. В умовах глобалізації 

стала рівновага є суто теоретичним явищем, оскільки умови розвитку 

світової економіки характеризуються динамічністю. Рухома рівновага настає 

за умов зміни не лише зовнішнього, а й внутрішнього середовища, але при 

цьому параметри функціонування суттєво не змінюються. Рівновага не є 

константою, вона може фіксуватись у визначений проміжок часу і вказує на 

відсутність змін у внутрішньому чи зовнішньому середовищі системи. За 

відсутності негативних змін при функціонуванні економічної системи 

рівновага являє собою позитивне економічне явище, тоді як за умов 

відсутності позитивних змін може призвести до деградації системи. Сучасна 

економічна система не характеризується рівноважними станами, їх 

діагностують, лише в певних сферах у визначений проміжок часу. На наш 
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погляд, рівновага світової економіки – це період функціонування, впродовж 

якого зовнішні зміни не потребують перебудови економічної системи, а 

параметри (показники) коливаються в межах норми. Рівновага властива 

економічній системі на етапі її зародження, за умов відсутності великої 

кількості протиріч розвитку, коли всі зусилля спрямовані на досягнення 

визначеної мети. У процесі функціонування економічної системи під 

впливом зовнішнього середовища рівновага може трансформуватись у 

стійкість чи нестабільність. 

Виникнення передбачених і непередбачених змін у економічному 

середовищі свідчать про його нестабільність, яку розрізняють на внутрішню і 

зовнішню. Так, внутрішня нестабільність виникає в системі при наростанні 

суперечностей, а зовнішня – внаслідок зміни умов середовища та викликає 

коливання параметрів функціонування. На наш погляд, зовнішня 

нестабільність провокує виникнення або загострення внутрішньої 

нестійкості. В умовах поширення глобалізації ймовірність виникнення 

нестабільного стану при функціонуванні економічної системи зростає.  

Загострення протиріч і безладні непередбачені зміни середовища  

унеможливлюють прогноз їх наслідків для самої економічної системи і 

призводять до хаосу. Він виникає, на наш погляд, внаслідок паніки і 

неготовності суб’єктів адекватно реагувати на зміни зовнішнього і 

внутрішнього середовища економічної системи і характеризує стан 

економіки на етапі кризи. Під час хаосу зростає кількість протиріч в 

управлінні економічною системою, що у сукупності призводить до кризи. 

Хаос проявляється у неможливості передбачити зміни на світових ринках і 

виявити тенденції подальшого функціонування, розірванні зв’язків між 

суб’єктами. Під час хаосу загострення протиріч перероджується у кризу, 

оскільки призводить до непередбачених подій, які безладно відбуваються 

руйнуючі існуючі взаємозв’язки економічної системи. Так, настання 

переломного моменту в процесі функціонування економічної системи, що 

призводить до її трансформації, вказує на кризу. Під час її перебігу зв’язки і 
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характер взаємодії її складових руйнуються внаслідок їх неефективності та з 

часом набувають нових форм, які сприяють подальшому розвитку 

економічної системи. 

Криза трансформується в депресію за умов переважання прогнозних 

негативних тенденцій і наслідків функціонування економічної системи над 

подіями, характер впливу яких залишається невизначеним. Похідним явищем 

від хаосу можна вважати хаотичний розвиток, характерний для світової 

економіки в умовах глобалізації. Хаотичний розвиток має місце за умов, коли 

рівень непередбачуваних подій значно перевищує передбачені. 

Найгіршим наслідком кризи, який вказує на руйнування системи в 

цілому або більшості її елементів, є катастрофа. Це незворотний стан 

економічної системи, який свідчить про неможливість її подальшого 

функціонування за існуючої структури. В умовах глобалізації її руйнівна дія 

посилюється, а масштабність  – зростає. 

Альтернативою є зростання, яке свідчить про кількісне збільшення 

ресурсів чи активів економічної системи, що потенційно сприяють її 

розвитку та нарощенню потенціалу. Це – перше свідчення подолання кризи 

та переходу економічної системи на якісно новий етап функціонування. 

Накопичений потенціал на етапі зростання слугує передумовою подальшого 

розвитку економічної системи. Зростання світового господарства 

проявляється в активізації економічних відносин між суб’єктами, збільшенні 

обсягів міжнародних операцій, відновленні зв’язків, при цьому розрізняють 

екстенсивне та інтенсивне зростання. Більш тривалий розвиток і стійкість 

економічній системі забезпечить інтенсивне зростання. Глобалізація сприяє 

поширенню інтенсивних методів зростання, які є дієвішими, таким чином 

процес виходу з кризи може охопити більше країн і сфер світової економіки. 

Набуття світовою економікою нових якостей, що покращують її 

функціонування, надає можливість формувати ефективні зв’язки між 

суб’єктами, значно раціональніше використовувати ресурси у процесі 

досягнення визначених цілей шляхом врахування чи виправлення попередніх 
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помилок. В умовах глобалізації шляхи розвитку світової економіки можуть 

набувати таких форм: розвиток за аналогією (інструкцією); типовий розвиток 

(вестернизація, європеїзація); інноваційний розвиток; внаслідок спроб і 

помилок. 

Економічний цикл поєднує зазначені явища, а часові межі їх прояву 

визначаються залежно від об’єкта дослідження. Принципи періодизації щодо 

виокремлення кризових явищ є різними й покладені в основу теорій 

циклічного розвитку. За тривалістю економічні цикли розрізняють на такі: 

короткі, які відображають процес коливання ділової активності та 

відновленням рівноваги на споживчому ринку ( 2-3 роки); середні вказують 

на зміну попиту на засоби виробництва, а матеріальною основою 

періодичності є необхідність оновлення основного капіталу (8-10 років); 

відтворювальні (будівельні, інфраструктурні) проявляються у зв’язку з 

періодичною зміною основних фондів і житла, коливання цін на нерухомість, 

рухом іммігрантів, оновленням інфраструктури (15-20 років); довгі, які 

вказують на якісні зміни і реформування економіки, матеріальною основою є 

зміна базових технологій і поколінь машин, оновлення об’єктів 

інфраструктури (48-55 років) [258].  

З огляду на вищезазначене, кризи є невід’ємними складовими 

економічного циклу, а строки їх настання визначаються за допомогою 

періодичності економічних циклів.  

З метою формування вичерпного уявлення про сутність економічної 

кризи вважаємо за доцільне розглянути періодизацію їх прояву в 

історичному контексті. Історичний аспект прояву криз демонструє 

невід’ємність цього явища в економіці, вказує на зрізи розвитку світового 

господарства. Особливістю сучасного етапу розвитку світової економіки є 

накладання малих, середніх і довгих циклів. Розвиток цивілізації переходить 

на новий етап розвитку, набуваючи нових властивостей та якісних 

характеристик. Сучасні умови глобалізації надали можливість кризовим 

явищам  набувати світового статусу. Розглянемо найбільш досліджувані 
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світові економічні кризи. Прояви світових економічних криз виходять із 

глибин розвитку нашої цивілізації. Для наочності періоди прояву криз, довгі 

хвилі економічних циклів М. Кондратьєва та етапи цивілізаційного розвитку 

зведено у табл. А.2, додатка А. 

Етапи цивілізаційного розвитку світової економіки ми наклали на довгі 

цикли Кондратьєва. Відзначаючи тривалість довгих циклів Кондратьєва, слід 

відмітити, що їх тривалість поступово скорочується: перший цикл становив 

60 років, другий – 47, третій – 42, четвертий – 38 років [111]. 

На наш погляд, таке явище можна пояснити поглибленням 

інтеграційних і глобалізаційних зв’язків між державами, які пришвидшують 

розвиток світової економіки та її перехід до нових якісних етапів. Протягом 

чотирьох довгих циклів періодизація прояву світових економічних криз 

коливається у середньому в межах 9 років. 

Розглядаючи особливості перебігу п’ятого циклу, спостерігаємо, що 

часові межі прояву криз зменшилися до трьох років. На наш погляд, це 

пов’язано з можливістю швидкого поширення кризових явищ 

глобалізованим фінансовим ринком світової економіки, підтвердженням 

чого є фінансова сфера прояву кризових явищ.  

Варто зазначити, що умови глобалізації і результати антициклічного 

регулювання, яке здійснювалось у розвинутих країнах світу в межах 

монетарної, інноваційної, психологічної теорій трансформували часову 

складову економічного циклу. Так, на рис. 1.6 ми бачимо, що часові межі на 

кожному етапі розширені, а кількість протиріч, які переходять на новий 

рівень розвитку, збільшується. При затягуванні етапу розвитку за рахунок 

введення інновацій, застосування монетарних інструментів пожвавлення 

ринку, диверсифікації галузевого розвитку та ігноруванні протиріч, що 

виникають, період спаду стає більш різким і глибоким, а період криз 

тривалішим. 

Відповідно до вищезазначених циклів економічного розвитку можна 

дійти висновку, що періодизація прояву кризових явищ в умовах глобалізації 
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залежить не лише від причин, які їх зумовили, а й від засобів антициклічного 

регулювання, що застосовуються в економіці. 

Останні тенденції розвитку світового господарства свідчать на те, що 

причини виникнення криз мають не лише об’єктивний, а й суб’єктивний 

характер, а саме: віртуалізація і високий рівень доходності операцій на 

фінансовому ринку, психологічні ризики, масове поширення кризових явищ, 

необґрунтовані політичні трансформації. Варто наголосити, що роль 

фінансових чинників посилилась у зв’язку з розвитком відповідного ринку та 

відмовою від золотомонетного стандарту. 

На основі доробків вчених щодо визначення сутності кризових явищ, 

нами запропоновано їх класифікацію. Практика переконує, що кризи 

різняться не тільки за причинами і наслідками, а й за своєю суттю. 

Необхідність  розгалуженої класифікації криз пов'язана з диференціацією 

засобів і способів управління ними. Якщо є типологія і розуміння характеру 

кризи, постають можливості зниження її гостроти, скорочення часу і 

забезпечення безболісного перебігу. Різноманіття проявів криз зумовило 

необхідність розподілити їх класифікаційні ознаки на три групи: перша – 

ознаки, які характеризують етап виникнення кризи; друга – ознаки, які 

характеризують етап перебігу; третя – ознаки, які характеризують наслідки. 

Класифікацію видів криз за першою групою ознак наведено на рис. 1.7: 

1. За місцем виникнення: внутрішні – виникнення та інтенсивність 

прояву спостерігаються на конкретному підприємстві, галузі чи в межах 

однієї країни; зовнішні – виникнення та інтенсивність прояву відбувається у 

середовищі функціонування. 

2. За рівнем виникнення: мікроекономічні – характерні для окремого 

підприємства; мезоекономічні – їхня дія проявляється на галузевому рівні; 

макроекономічні – кризові явища виникають в окремих країнах; міжнародні 

– спостерігаються поза межами країни, пов’язані з діяльністю окремих 

іноземних партнерів. 
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Рис. 1.7. Класифікація криз на етапі виникнення* 

* Складено автором на основі [25, 33, 56, 104, 106, 105, 108, 120, 133, 180, 187, 191, 

283, 302, 321, 324] 

 

3. За причинами виникнення: випадкові – відбуваються під впливом 

випадкових обставин; закономірні – є наслідком характерних тенденцій, що 

проявляються в природі та суспільстві неоднаразово; циклічні – постійно 

повторювані. 

Відповідно до циклів економічного розвитку визначають циклічні 

кризи, які є закономірним, неминучим явищем будь-якої економічної 

системи. Настання циклічних криз визначається періодами: рівноваги на 

споживчому ринку, оновлення капіталу, технологій, інновацій, 

інфраструктури, ділової активності. За допомогою антициклічних або інших 

засобів регулювання настання кризи можна відстрочити у часі, зменшити 

негативні наслідки її прояву. Регулювання процесів в економічній системі під 

час циклічної кризи здійснюють в межах теорії Кейнса і представників 

неокейнсіанства, застосовуючи заходи стимулювання сукупного попиту в 

межах монетарних і фіскальних інструментів. 

4. За характером виникнення: стихійні – залежать від форс-мажорних 

обставин; штучні – створені з певною метою. 

Види криз 

За місцем 

виникнення: 

внутрішні 

зовнішні 

  

За рівнем виникнення: 

 

мікроекономічні 

мезоекномічні 

макроекономічні 

міжнародні 

За характером 

виникнення: 

стихійні 

штучні 

За сферою виникнення: 

 

екологічні  

соціальні 

політичні 

психологічні 

організаційні 

демографічні 

економічні 

технологічні  

За причинами 

виникнення: 

 

випадкові 

закономірні 

циклічні 
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5. За сферою виникнення: соціальні; політичні; організаційні; 

психологічні, технологічні; екологічні; демографічні, економічні.  

Соціальні кризи виникають при загостренні протиріч або зіткненні 

інтересів різних суспільних груп чи утворень: працівників і роботодавців, 

профспілок і підприємців, працівників різних професій, персоналу і 

менеджерів та ін. Часто соціальні кризи є ніби продовженням і доповненням 

криз економічних, хоча можуть виникати й самі собою, наприклад, з приводу 

стилю управління, невдоволення умовами праці, відношення до екологічних 

проблем, з патріотичних почуттів. Особливе місце в групі соціальних криз 

займає політична криза, а саме: політичного устрою суспільства, влади, 

реалізації інтересів різних суспільних груп, класів. Зазвичай політичні кризи 

торкаються всіх сторін розвитку суспільства і можуть трансформуватись у 

економічні. Організаційні кризи виявляються як кризи поділу та інтеграції 

діяльності, розподілу функцій, регламентації діяльності окремих підрозділів, 

як відмежування адміністративних одиниць, регіонів, філій чи дочірніх фірм. 

В організаційному устрої будь-якої соціально-економічної системи можуть 

загострюватися відносини. Це виявляється в ділових конфліктах, у 

виникненні плутанини, безвідповідальності, складності контролю і т.п., що 

стається за надмірного чи швидкого росту соціально-економічної системи, 

зміні умов її функціонування й розвитку, помилках при частковій 

реконструкції організації чи перестраховці, породжуючи при цьому 

бюрократичні тенденції. Організаційна криза проявляється часто як параліч 

управлінської діяльності. Однією з її форм є надмірна бюрократизація. В 

умовах глобалізації поширені психологічні кризи соціально-економічного 

розвитку. Це кризи психологічного стану людини. Вони виявляються у 

вигляді стресу, що набуває масового характеру, у виникненні почуття 

невпевненості, паніки, страху за майбутнє, невдоволеності роботою, 

правовою захищеністю і соціальним станом. Це кризи в соціально-

психологічному кліматі суспільства, колективу чи окремої групи. 

Технологічна криза виникає в результаті відсутності нових технологічних 
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ідей в умовах їх явно вираженої потреби. Це може бути криза технологічної 

несумісності виробів чи криза відторгнення нових технологічних рішень. У 

більш узагальненому плані такі кризи є кризами науково-технічного прогресу 

– загострення протиріч між його тенденціями, можливостями, наслідками.  

У сучасних умовах важливого значення набуває розуміння й 

розпізнавання кризи взаємин людини з природою – екологічних. Це кризи, 

що виникають при зміні природних умов, викликаних діяльністю людини – 

виснаження  ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища, 

поява небезпечних технологій, нехтування вимогами законів природної 

рівноваги. Факт прояву екологічної кризи свідчить про наявні суперечності 

між прогресом людської цивілізації та розвитком природи і виявляє себе як 

суспільний конфлікт, що провокує підвищення екологічних ризиків.  

Зростаюча диспропорція у розвитку технологічного потенціалу 

людства та системи культурних регуляторів невпинно веде сучасну 

цивілізацію до критичної межі біфуркаційних станів, тобто екологічних криз 

і катастроф. Екологічна криза в міру свого ускладнення справляє дедалі 

зростаючий історичний вплив на динаміку і характер розвитку людства та 

сукупність його пріоритетів. Проблема розв’язання й запобігання 

екологічних криз спонукає до постійного пошуку оптимальних форм 

взаємодії біологічної і соціальної систем. Саме В. Вернадський започаткував 

концепцію доведення можливості наукового управління екологічним станом 

і реальністю, в межах якої формується керована людиною природа – 

ноосфера. Ця концепція ґрунтується на нових світоглядних і методологічних 

засадах та розглядає природу і соціум як підсистеми єдиної глобальної 

системи.  

Демографічна криза – це сукупність соціально-демографічних проблем 

сучасності, що торкаються інтересів всього людства. Найважливіші 

проблеми народонаселення, які загрожують украй негативними наслідками: 

стрімке зростання населення, або демографічний вибух, у країнах, що 

розвиваються, і загроза депопуляції в економічно розвинених країнах. До 
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проблем народонаселення слід віднести також неконтрольовану урбанізацію 

в країнах, що розвиваються, кризу великих міст, стихійну внутрішню і 

зовнішню міграцію, яка ускладнює політичні відносини між державами. Крім 

того, нерівномірне зростання чисельності населення в різних регіонах 

супроводжується інтенсивним процесом його перерозподілу у світовому 

просторі. 

Економічні кризи відображають гострі протиріччя в господарських 

системах. У групі економічних криз окремо можна виділити фінансові, 

валютні, банківські, кредитні кризи (рис. 1.8).  

 

 

Рис. 1.8. Види економічних криз* 

* Складено автором на основі [25, 33, 56, 104, 106, 105, 108, 120, 133, 180, 187, 191, 

283, 302, 321, 324] 
 

Вони характеризують протиріччя у господарському стані, їх можна 

розподілити на дві групи: кризи грошового вираження економічних 

процесів,. Також можна виділити економічні кризи, що характеризують 

функціонування реального господарського сектору: виробнича, споживання, 

сировинна, інноваційна, ліквідності, боргова, бюджетна. 

Криза виробництва – це скорочення рівня виробництва, внаслідок дії 

певних чинників, що викликає зниження показників, які характеризують 

Види економічних криз 

виробнича сировинна споживання інноваційна 

Кризи реальної економіки 

Кризи грошового вираження економічних процесів 

фінансова банківська валютна кредитна 

(інвестиційна) 

ліквідності боргова бюджетна грошова 

продовольча 
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економічний стан системи.  

Криза споживання – може проявлятись у двох аспектах: 

недоспоживання, коли населення  неплатоспроможне, має низький рівень 

доходів і є неактивним учасником ринкових відносин; надспоживання, коли 

задоволення потреб, завдяки кредитуванню, відбувається не відповідно до 

рівня доходів. 

Криза продовольча – проявляється у масовому голоді та недоїданні 

значної частини населення в планетарному масштабі, передусім у 

слаборозвинених країнах світу, внаслідок зростання цін на всі продукти 

харчування. 

Криза сировинна – виникає через дефіцит ресурсів для виробництва чи 

штучного, невиправданого завищення їх ціни. 

Криза інноваційна – це відсутність оновлення виробничих сфер, яка 

призводить до неефективного і неконкурентоспроможного виробництва. 

Фінансова криза характеризує ситуацію, коли фінансові установи 

швидко й непередбачено втрачають значну частину своїх активів.  

Грошова криза виникає при неефективному регулюванні обсягу 

грошової маси в обігу, внаслідок чого може виникати їх дефіцит чи інфляція. 

Валютна криза – це ситуація, за якої країна з фіксованим курсом 

національної грошової одиниці внаслідок спекулятивної атаки змушена її 

девальвувати. 

Банківська криза – це різке погіршення стану банківської системи, що 

викликає паніку і спричиняє масове вилучення вкладів, різке скорочення 

кредитування, значне підвищення норми відсотка, масове призупинення 

платежів банками та збільшення випадків фінансових банкрутств. Вона 

призводить до декапіталізації кредитних установ внаслідок втрати значної 

частини банківського капіталу, а також до відчутних фінансових втрат 

населення, зниження довіри до банківської системи та національної валюти. 

Кредитна криза (інвестиційна) – це відмова фінансових установ 

кредитувати господарський сектор економіки у зв’язку з підвищеним 
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ризиком неповернення боргів. 

Криза ліквідності – спроможність окремої установи чи системи в 

цілому забезпечувати своєчасність, повноту та безперервність виконання усіх 

своїх грошових зобов’язань. Основними причинами цієї кризи є незадовільна 

структура капіталу, зниження кредитоспроможності, високий рівень 

заборгованості, неефективна робота з дебіторами. 

Боргова криза – ситуація, за якої економічна система, сформувавши 

велику заборгованість, не може його обслуговувати й погашати за 

визначеними умовами. 

Бюджетна криза – хронічне перевищення видатків бюджету над 

доходами, яке формує дефіцит, що перевищує приріст валового 

внутрішнього продукту.  

Вищезазначені види фінансових криз є взаємобумовлюючими в умовах  

нестабільності, тому виділяють три їх покоління, основні характеристики 

зведені до табл. 1.3.  

Фінансові кризи першого покоління виділив П. Кругман і назвав їх 

кризою платіжного балансу, яка виникає внаслідок невідповідності грошової 

і фіскальної політики при підтримці фіксованого обмінного курсу у країнах, 

що розвиваються. Фінансові кризи другого покоління були виділені 

М. Обстфельдом як валютні кризи, які виникають під впливом наростання 

боргів та конфлікту між політиками фіксованого курсу та дешевих грошей. 

Фінансові кризи третього покоління представлені в роботах П. Кругмана, 

Ф. Агіона, Ф. Баччеті, А. Банарджи виникають в результаті надмірного 

нагромадження заборгованості в наслідок неконтрольованого кредитування в 

країнах з лібералізованими ринками. 

Класифікацію криз за другою групою ознак наведено на рис. 1.9. 

1. За широтю охоплення: спеціалізовані (галузеві) – дія кризових явищ 

поширюється на визначену сферу; локальні – охоплюють різні сфери у 

визначений проміжок часу, але на певній визначеній території; структурні – 

викликають диспропорції у розвитку кількох галузей, системні – виникають 
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внаслідок зміни господарського ладу, вимагають кардинальних реформ. 

Особливе місце у дослідженнях вітчизняних вчених відводиться 

нециклічним кризам, таким як структурні та системні. 

Таблиця 1.3 

Моделі фінансових криз* 

Характерний період і 

країни прояву 

Передумови прояву 

Кризи першого покоління 

80-ті роки ХХ століття: 

Чілі (1982), Мексика 

(1982), Росія (1998) 

1. Ціни на товари в іноземній валюті фіксовані, внутрішні ціни 

відповідають світовим, але коригуються обмінним курсом. 

2. Економіка країна експортно орієнтованою. 

3. Попит на гроші визначається його пропозицією і розміром 

внутрішніх відсотків. 

4.Капітал має можливість вільно перетікати між сферами 

господарювання і немає обмежень щодо експортно-імпортних 

операцій. 

5. Час спекулятивної атаки на ринку передвіщається і є 

прогнозованим. 

6. ЦБ підтримує фіксований курс шляхом валютних 

інтервенцій, зменшує валютні резерви 

Кризи другого покоління 

1992-1997 рр.: 

Великобританія, 

Фінляндія, Франція, 

Іспанія (1992) 

1. Первинні наполягання уряду на фіксації  валютного курсу з 

подальшою відмовою, яка передбачається інвесторами. 

2. Низький рівень пропозиції іноземної валюти на ринку, який 

підвищить її курс 

Кризи третього покоління 

1998 – до нині: Бразилія, 

Аргентина, Таїланд, 

Корея, Індонезія, 

Малайзія, Філіппіни, 

США, Ісландія, Ірландія, 

Греція та ін.  

1. Бюджетний профіцит. 

2. Позитивний платіжний баланс на протязі декількох років. 

3. Перегрівання інвестиційного та іпотечного ринку. 

4. Формування на провідних фондових ринках «мильних 

бульбашок». 

5. Раптовий відтік капіталу 

* Складено автором на основі [121, 448] 

 

Cтруктурні кризи не охоплюють всю економічну систему, в виникають 

в результаті розбалансованості і диспропорційного розвитку окремих 

галузей. Ці кризи – явища тривалого нециклічного характеру, що 

виявляються у занепаді окремих галузей чи комплексних (групи) галузей 

загальнодержавного значення, порушують ключові загальноекономічні 

(відтворювальні) пропорції. Найчастіше виникають сировинні, аграрні, 

енергетичні (нафтові), продовольчі кризи. Вони можуть тривати доволі довго 
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і виходити за межі одного економічного циклу. Прояв структурних криз 

може значно посилювати наслідки перебігу циклічних.  

 

 

Рис. 1.9. Класифікація криз на етапі перебігу* 
* Складено автором на основі [25, 33, 56, 104, 106, 105, 108, 120, 133, 180, 187, 191, 

283, 302, 321, 324] 
 

Структурні кризи супроводжуються перенагромадженням основного 

капіталу, тривалим скороченням виробництва та відповідним технологічним 

і структурним безробіттям, знеціненням кваліфікації й посиленням міграції 

робочої сили, порушенням нерівномірності між основними елементами 

продуктивних сил, між складовими технологічного способу виробництва. У 

свою чергу ці довготермінові порушення, , зумовлюють структурні зрушення 

в межах окремих типів і форм економічної власності та між ними, змінюють 

співвідношення між ринковими важелями саморегулювання економіки, 

монополістичною планомірністю і державним регулюванням та всередині 

кожного з цих типів регулювання. 

Однією з форм вияву структурних криз є регіональні – тривале 

відставання в розвитку окремих територій, їх низька інтегрованість у 

національну економічну систему, недостатній розвиток соціальної сфери 
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регіональні                   світові 
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тощо. Регулювання прояву структурної кризи в економічній системі 

спрямоване не лише на блокування симптомів кризи чи обмеження 

масштабів поширення, а й потребує усунення існуючих диспропорцій 

функціонування економічної системи за допомогою доповнення законодавчої 

бази, проведення реформ. Якщо структурні кризи охоплюють кілька країн 

водночас, необхідно впроваджувати або посилювати наддержавне 

регулювання в окремих сферах. 

Системні кризи викликають науковий інтерес у зв’язку з актуальністю 

цієї проблеми для України. Вони виникають як наслідок корінних перебудов 

економічних систем, у зв’язку з переходом до нового господарського ладу. 

Прояв системних криз зумовлюється недієвістю існуючих механізмів 

економічного розвитку і зародженням нових форм господарювання, 

трансформацією факторів суспільного виробництва. 

Поняття системної кризи може бути залучене для характеристики 

переходу від індустріальної до постіндустріальної економіки. У цьому разі 

відбувається докорінна трансформація суспільства, хоча вона не 

поширюється на політичну сферу. Перехід від командно-адміністративної 

економіки до ринкової зумовив науковий інтерес до такого виду криз та 

їх виокремлення. Глибина і тривалість системних криз значно різняться 

в країнах відповідно до національних і ментальних особливостей та вибору 

шляхів їх подолання. З метою подолання системної кризи проводяться 

радикальні реформи державного устрою та організації економічних відносин. 

Вирізняють такі наукові підходи проведення структурних реформ: 

еволюційний (інституційно-кейнсіанський), революційний (ліберально-

монетарний). Еволюційний підхід передбачає формування градуалістичної 

політики, спрямованої на поступову перебудову складових економічної 

системи та їх трансформацію відповідно до нових зовнішніх умов. 

Революційний підхід має на меті проведення радикальних заходів «шокової 

терапії», передбачає різку зміну умов та характеру здійснення економічних 

відносин. 
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Варто зазначити, що накладання циклічних, системних і структурних 

криз у часі зумовило появу комбінованої кризи економічного розвитку, яка 

об’єднує властивості вище зазначених і посилює наслідки їх перебігу. 

2. За складністю виявлення: явні – є очевидними, перебіг їх помітний і 

легко виявляється; приховані – перебігають відносно непомітно, складно 

виявляються на ранніх стадіях, але зазвичай проявляються на стадіях ремісії 

та загострення. Такі кризи найбільш небезпечні. 

3. За масштабами впливу: автономні – внутрішні кризи, які не 

поширюють свій вплив на інших суб’єктів господарювання і не виходять за 

визначені межі; масштабні – внутрішні кризи, які з часом поширюють свій 

негативний вплив на інших суб’єктів господарювання, галузі чи країни. 

4. За характером перебігу: легкі – кризи, які відбуваються передбачено, 

послідовно не вимагають швидких рішучих дій у відповідь, виникають у 

сферах, здатних до саморегуляції, є керованими і прогнозованими; латентні – 

характеризуються тривалим накопиченням негативних явищ та їх помірним і 

поступовим проявом, на їх перебіг впливають зовнішні чинники; глибокі – 

призводять до руйнування різних структур соціально-економічної системи, 

перебігають складно й нерівномірно, часто акумулюють безліч протиріч. 

5. За термінами перебігу: короткочасні – кризи, які були вчасно 

виявлені та швидко подолані; затяжні – поширюються на інші сфери і 

перероджуються у більш складні. 

6. За наявністю взаємозв’язків з іншими кризами: ізольовані – не 

залежать від інших криз, але перебігають одночасно; кумулятивні – 

взаємодіють з іншими кризами, перебігання яких збігається у часі, 

посилюючи при цьому дію одна одної.  

7. За можливістю управляти: керовані – кризи, на які можна впливати і 

подолати; некеровані – виникають у межах економічного циклу розвитку, не 

піддаються управлінню і, як правило, можуть бути подолані частково у разі 

переродження чи зміни форми. 

8. За рівнем ієрархічного прояву: галузеві – виникають у певній сфері 
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господарювання різних країн світу, національні – проявляються в окремих 

країнах), регіональні чи міжнародні – мають місце у різних сферах економіки 

у декількох територіально чи економічно взаємопов’язаних, інтегрованих 

країн, світові (глобальні) – швидко поширюються країнами світу, охоплюючи 

різні сфери господарювання. 

Угорський вчений М. Шимаї виділяє глобальну кризу, що формується 

рядом проблем світової економіки, серед яких такі: 

По-перше, це загострення кризи наднагромадження. Її сутність полягає 

в тому, що продуктивно може інвестуватися тільки частина капіталу, а норма 

прибутку в деяких не фінансових галузях до кризи була досить низькою. 

Тому основна частина акумульованих коштів спрямовувалась у фінансовий 

сектор, що призвело до появи великих «бульбашок». По-друге, існує і 

поглиблюється глобальна екологічна криза. Масштаби нагромадження 

матеріального багатства та використання ресурсів, так само як і викид у 

довкілля шкідливих речовин, ще більше розширилися. По-третє, є 

продовольча криза. Щоб нагодувати населення, чисельність якого зростає, 

людству в найближчі 40 років доведеться подвоїти виробництво 

продовольства – тільки так буде задоволений зростаючий попит. По-

четверте, має місце ще “криза соціальної інтеграції”. Розпад патріархального 

нуклеарного типу родини був компенсований, передусім, припливом дешевої 

мігрантської робочої сили – з низькими зарплатами та частковою зайнятістю, 

що є відчутним для місцевого населення з високими доходами. По-п’яте, 

наявна легітимаційна криза політичної системи – репрезентативної 

демократії. Основою демократизації, що відбулася після 1945 р., стало те, що 

на громадян, тобто на переважну більшість населення, поширювалася 

концепція держави суспільного добробуту. Вважалося, що суперечність між 

економічною системою і демократією якщо не зникла, то відчутно 

послабшала. І ця соціальна угода, яка фактично діяла у порівняно невеликій 

кількості країн, була відкинута. І нарешті, по-шосте, існує глобальна криза 

безпеки. Усі згадані вище кризи створюють такий великий економічний, 



 76 

соціальний, культурний і політичний тиск як усередині держав, так і між 

країнами та їх групами, що насильство неминуче зростає [312]. 

Класифікацію видів криз за третьою групою ознак наведено на рис. 

1.10. 

 

 

Рис. 1.10. Види криз за наслідками їх перебігу* 

* Складено автором на основі [25, 33, 56, 104, 106, 105, 108, 120, 133, 180, 187, 191, 

283, 302, 321, 324] 

 

Варто зазначити, що криза при дослідженні може одночасно виявляти 

різні класифікаційні ознаки, рис.1.11. 

1. За складністю подолання: поверхнева криза поширюється на 

більшість сфер світової економіки, а її подолання потребує лише певних 

коригувань; гостра криза виникає у певній сфері (галузі, країні), тому 

потребні кардинальні реформування, які викличуть зміни у функціонуванні  

інших галузей (наприклад, нафтова криза); структурна криза одночасно 

виникає у кількох взаємопов’язаних сферах і подолання її потребує 

реформування. 

2. За результатами застосованих антикризових заходів: локалізована – 

не поширюється на інші сфери внаслідок вжитих заходів; подолана – 

припинена її дія; перероджена –не може бути подолана, а набуває іншої 

форми, змінюється гострота її впливу. 
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Рис. 1.11. Взаємопереплетення видів криз* 

* Складено автором 
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Стихійні 

кризи 

Закономірні 

кризи 

Циклічні 

кризи 

Випадкові 

кризи 

Явні кризи 

Затяжні кризи Короткострокові кризи 

Автономні кризи Масштабні кризи 

Перероджені кризи 

Латентні кризи 

Хронічні кризи 
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3. За характером викликаних змін у економічній системі: 

трансформаційна – зумовлює проведення реформ та змін у процесах 

регулювання; руйнівна – призводить до розпаду чи ліквідації економічної 

системи.  

Оскільки було виділено класифікаційні ознаки криз на різних етапах їх 

розвитку, то існує можливість визначати характеристики світових 

економічних кризи під час їх перебігу. Класифікаційні ознаки дають 

можливість виявити параметри світових економічних криз та їх можливі 

наслідки як на національному, так і на світовому рівнях. 

Отже, розглядаючи світову економічну кризу як феномен, що 

змінюється у часі і просторі, ми доповнили його сутність видами криз, 

закономірностями прояву в часі за допомогою виявлення взаємовпливу 

станів і фаз циклічного розвитку глобального господарства. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

 

Аналіз праць зарубіжних і вітчизняних вчених щодо тлумачення 

сутності економічних криз та причин їх прояву виявив. Так на початкових 

етапах дослідження вона розглядалась як випадкове явище, що виникає 

внаслідок непередбачених, природних причин. Згодом періодичність прояву 

криз спонукала науковців до розробки циклічної теорії, яка визначала її як 

невід’ємний етап функціонування економіки, завдяки якому вона переходить 

на новий рівень розвитку. Невідворотність настання кризи в будь-якій 

економіці незалежно від її рівня розвитку спонукало вчених розширити межі 

досліджень шляхом пошуку інших причин криз, окрім циклічних. За 

допомогою монетарної, інноваційної, психологічної теорій вчені визначали 

чинники, які безпосередньо впливають на часові межі циклів. Ці теорії 

заклали фундамент антициклічного регулювання економічних процесів як у 
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національних, так і світових масштабах, оскільки зміна їхніх економічних 

параметрів функціонування може пришвидшити чи відстрочити настання 

кризи в економіці, трансформувати тривалість економічного циклу чи 

окремих його етапів. 

На основі аналізу розглянутих теорій та трактувань сутності 

економічних і світових криз сформовано авторські визначення економічної 

кризи та світової економічної кризи як етапів циклічного розвитку: 

- економічна криза – як етап циклу є точкою біфуркації у процесі 

функціонування економічної системи, яка виникає внаслідок загострення 

протиріч під впливом екзогенних та ендогенних чинників спонукаючи її 

перехід на новий рівень розвитку; 

-  світова економічна криза – це синхронізація циклів економічного 

розвитку декількох країн на етапі кризи, через посилення взаємозалежності їх 

господарств, лібералізації ринків та впливу екзогенних чинників; 

Визначено характер взаємообумовленості стану господарства та таких 

явищ як: суперечності, хаос, криза, катастрофа, зростання, розвиток, 

економічний цикл. З’ясовано їх економічну сутність в аспекті прояву 

світових економічних криз за умов глобалізації. В умовах глобалізації кожна 

економічна криза може трансформуватись у світову, оскільки зросла 

взаємозалежність між економіками країн, внаслідок поглиблення 

інтеграційних процесів та лібералізації ринків. 

Розширено класифікаційні ознаки криз через їх розподіл на три групи: 

перша – характеризують кризу на етап виникнення за: рівнем 

(мікроекономічні, мезоекономічні, макроекономічні, міжнародні); причинами 

(випадкові, закономірні, циклічні); сферою (екологічні, соціальні, політичні, 

психологічні, організаційні, демографічні, економічні, технологічні); місцем 

(внутрішні, зовнішні); характером (стихійні, штучні); друга – характеризують 

кризу на етапі перебігу за: рівнем ієрархічного прояву: галузеві, національні, 

регіональні, світові; наявністю взаємозв’язків з іншими кризами: ізольовані, 

кумулятивні; можливістю управляти: керовані, некеровані; термінами 
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перебігу: короткочасні, затяжні; характером перебігу: легкі, латентні, 

глибокі; масштабами впливу: автономні, масштабні; складністю виявлення: 

явні, приховані; шириною охоплення: спеціалізовані, локальні, структурні, 

системні; третя – характеризують наслідки кризи за: складністю подолання: 

поверхнева, гостра, структурна; результатами вживаних антикризових  

заходів: локалізована, подолана, перероджена; характером викликаних змін: 

трансформаційна, руйнівна. Наведена класифікація, на наш погляд, значно 

розширює змістовність поняття «криза» і дає можливість її ідентифікувати та 

розробити дієві механізми регулювання (подолання). 

Відповідно до аналізу циклів економічного розвитку періодизація 

прояву кризових явищ в умовах глобалізації залежить не лише від причин, 

які їх зумовили, а й від засобів антициклічного регулювання, що свідомо чи 

несвідомо застосовуються відповідними економіками. 

За допомогою систематизації наукових підходів – ситуаційного, 

системного, дескриптивного, комплексного, генетичного, еволюційного, 

історичного, діалектичного, статистичного, інформаційного, світова 

економічна криза охарактеризована за такими параметрами: складність, 

цілісність, ієрархічність, структурність, множинність, системність. Це дало 

змогу визначити економічну сутність поняття «криза», визначити її функції 

(трансформуючу, реформуючу, оновлюючу, генеруючу), цілі (оновлення, 

трансформації, переродження), етапи життєвого циклу (зародження 

передумов, накопичення передумов, прояву (загострення, згасання), 

переродження, подолання).  

За допомогою теоретичних концепцій (структурної, функціональної, 

каузальної та самоорганізації систем) з’ясовано об’єкти дослідження щодо 

кризи з метою забезпечення можливості управляти процесом її перебігу в 

межах як національних і світової економік, а саме: характер взаємовпливу 

між кризою та якісними змінами світового господарства, параметри криз та 

основні показники розвитку світової економіки, причини криз і  протиріччя в 

її розвитку, зміна параметрів кризи у процесі її перебігу під впливом 
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трансформації світової економіки та застосування антициклічного 

регулювання національними господарствами. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: [150, 

156, 160, 171, 179, 180, 181, 187]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ У СВІТОВОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ 

 

 

2.1 Систематизація чинників світових економічних криз  

 

 

Аналізуючи в історичному аспекті розвиток систем господарювання 

різних країн, можна констатувати, що кожна з них переживала кризові 

явища. Протягом останніх десятиліть передумови та механізми розгортання 

економічних криз зазнали суттєвих трансформацій: до початку 90-х років 

минулого століття вони мали переважно валютну природу та локальний 

характер. Проте зростання інтенсивності міжнародних фінансових операцій 

та посилення інтеграційних процесів в умовах глобалізації трансформували 

механізми виникнення криз і створили сприятливі умови для їх прискореного 

поширення сферами світової економіки. Так остання економічна криза в 

умовах глобалізації та тісної взаємозалежності країн  швидко поширилася 

світовим господарством, викликаючи кризи в інших країнах, шляхом 

ланцюгових реакцій. Всеосяжний характер кризи актуалізував виявлення і 

дослідження її причинно-наслідкових характеристик у масштабах світової та 

національних економік. Формами прояву причинно-наслідкових 

характеристик є чинники, причини і наслідки світових економічних криз. 

Проблемою з’ясування причин економічних криз як на національному 

так і на світовому рівнях займалися такі зарубіжні вчені як: М. Алле [6, 7], 

А. Анікін [12-15], П. Бойко [35], О. Борисоглібська, С. Вайн [43], Д. Гелд [62, 

63], П. Герет [65], А. Грінспен [73], П. Грін [426], Ю. Константінов [107], 

Е. МакГрю [63], А. Махникін [141], В. Попов [199], Л. Сімонова [260], 

Дж. Сорос [269, 270, 505, 506], Дж. Стігліц [272-274], Г. Томпсон [65], 

Н. Шмельов [313, 314] та інші. 
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Серед вітчизняних науковців слід виділити роботи таких вчених як: 

В. Геєця [57-59, 120, 195] О. Барановського [23-25, 120], О. Білоруса [29, 30], 

Ю. Василенка [120], З. Луцишин [130, 131], В. Мазуренка [133, 134], 

Ю. Пахомова [211, 212], А. Філіпенка [253, 286, 287] та інших. 

Не системність існуючих досліджень щодо виявлення чинників 

світових економічних криз обумовлює необхідність їх більш глибокого 

вивчення, оскільки саме вони формують передумови прояву, а їх зміни 

зумовлюють трансформацію перебігу кризи.  

На наш погляд, чинники, причини і наслідки криз є взаємопов’язаними 

і зумовлюють вплив один на одного при прояві і високому рівні інтеграції та 

взаємозалежності сфер, де вони виникають. Схематично взаємозумовленість 

між чинниками, причинами і наслідками криз відображено на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Взаємозумовленість чинників, причин і наслідків світових 

економічних криз* 
* Складено автором 

 

Методи та засоби подолання 

Форми і канали поширення 

 

 

Чинники світових економічних криз 
(політичні, економічні, фінансові, технологічні, 

суспільні, демографічні, історико-культурні, 

інформаційні, інфраструктурні) 

Процес формування причин світових економічних криз: 
1. Етап. Виникнення суперечностей економічного розвитку 

2. Етап. Накопичення суперечностей економічного розвитку 

3. Етап. Загострення суперечностей економічного розвитку 

Прояв світової економічної кризи 

Наслідки світової економічної кризи 

Трансформація чинників 
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Накопичення причин криз може зумовити неспроможність економічної 

системи їх подолати і призвести до її розпаду чи до незворотніх 

трансформацій. Тому можна стверджувати, що наслідки кризи мають 

імовірнісний характер і залежать від стійкості економічної системи, рівня 

самоорганізації та ефективності вжитих антикризових заходів. 

В умовах глобалізації вплив чинників, які зумовлюють кризу, на 

перший погляд може припинитися (наприклад затухання коливань валютних 

курсів, інфляційних процесів), але криза при цьому не завершується. Така 

ситуація, на наше переконання, виникає тому, що їхній вплив не 

припиняється, а трансформується в інші, які продовжують активно діяти, 

проте впливають на перебіг кризи вже не прямо, а опосередковано, 

формуючи при цьому інші причини. Відбувається трансформація протиріч, 

які можуть об’єднуватись і посилювати свій вплив, розділитись на декілька 

окремих протиріч, що зменшує їх вплив на перебіг кризи і розвиток світової 

економіки. 

Відповідно до вищезазначеного, вплив чинників на кризу, на нашу 

думку, в умовах глобалізації може бути прямий та опосередкований. 

Крім того, наслідки перебігу кризи та її подолання теж можуть 

зумовити вплив нових чинників і формування у подальшому нових причин 

криз. Безперервність і всеосяжність дії чинників ускладнює процес їх 

вивчення, систематизації й структуризації. Тому, обравши шлях дослідження 

«від зворотного», визначати чинники будемо після ґрунтовного вивчення 

причин криз. Оскільки, на наш погляд, вплив чинників світових економічних 

криз на їх прояв і поширення можна визначити шляхом ґрунтовного 

визначення причин криз, які вже мали місце у розвитку світової економіки. 

Світова економічна криза – багатоаспектний феномен, що й зумовлює 

складність його діагностики та оцінювання. Причини, які викликають згадане 

явище, однозначно визначити неможливо, тому вони становлять предмет 

наукових дискусій – точки зору відомих вчених зведені нами у таблицю А.3, 

додатку А. 
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Ще в стародавні часи мислителі і вчені намагались осмислити причини 

економічних криз, які призводили навіть до краху імперій. Відомий 

арабський мислитель Ібн-Хальдун зазначав, що до кризи призводять 

непомірні державні витрати та високі податки [101]. 

Вчені Західної Європи ототожнювали причини економічних криз з 

причинами уповільнення економічного розвитку, так один із фундаторів 

політекономії у Франції П. Буагільбер у своїй праці «Детальний опис 

становища Франції, причини падіння її добробуту і прості методи 

відновлення, або як за один місяць доставити королю всі гроші, яких він 

потребує, і збагатити все населення» наголошував, що причинами кризи є 

неефективна податкова політика та обмеження вільної торгівлі й 

підприємницької ініціативи [14]. Відомий шотландський економіст А. Сміт, 

погоджуючись з попередниками, відзначив негативний вплив монополій на 

економічний розвиток країн [265]. Надмірне втручання держави в ринкові 

процеси та відсутність державних стимулів економіки, як причини 

уповільнення розвитку визначав у своїх працях Д. Рікардо. Крім того, він 

перший вказав на циклічність економічного розвитку [18]. Французький 

вчений Ж.-Б. Сей вважав, що саме свобода підприємництва (вільна 

конкуренція) врівноважує ринок [278].  

Причинами економічних негараздів, Т. Мальтус визначив, неповну 

зайнятість населення і пропонував долати її за допомогою суспільних робіт 

[210]. На нашу думку, висновок Т. Мальтуса є суперечливим, оскільки 

неповна зайнятість може трактуватись і як причина, і як наслідок 

економічних негараздів (кризи). Природа суспільства і необхідність 

виживання змушують його працювати, а незначна частка волоцюг і нероб не 

можуть спричинити економічну кризу, можливо соціальну. Звідси, неповну 

зайнятість доцільніше вважати наслідком кризи. У перше фінансові причин 

економічних криз виділив Дж. Міль, на його переконання недостатність 

накопиченого капіталу і землі перешкоджає економічному розвитку і 

призводить до стагнації і, врешті, до занепаду [210]. 
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Вищезгадані дослідники вважали, що виникненню криз можна 

перешкодити і не розглядали її як неминуче явище. Навіть Д. Рікардо, який 

відзначив циклічність в економічному розвитку був переконаний, що вільна 

конкуренція на ринку завадить виникненню економічних криз [236]. 

Неминучість і повторюваність у часі економічних криз описав німецький 

економіст К. Маркс. За ним, кризи становлять невід’ємну складову 

капіталістичного устрою, а причиною цього є класові протиріччя, бідність 

переважної частини населення [137]. 

Представник неокласичної економіки А. Маршалл за причину 

виникнення економічних криз вважав неможливість досягнення рівноваги 

між попитом і пропозицією та нерегульовану державою діяльність монополій 

на ринку [31]. Недосконалість ринкового механізму у сфері нагромадження і 

витрачання суспільного капіталу та диспропорції його розподілу між 

сферами застосування як причини криз виділив відомий економіст 

М. І. Туган-Барановський [283]. Кардинально відрізнялося від попередників 

вчення Д. Кейнса, який вважав причиною світових економічних криз 

відсутність механізмів державного регулювання ринкових процесів, а саме 

зайнятості населення та розподілу інвестицій [104]. Представник 

монетаризму, М. Фрідман у своїх теоріях зазначає, що причиною 

економічних криз є диспропорції між темпами росту продукції і темпами 

росту грошової маси в обігу [412]. 

Вчені Е.Г. Яковенко, М.І. Басс, Н.В. Махров, А.В. Полєтаєв, 

І.М. Савельєва, які у період перебудови почали активно досліджувати цикли 

економічного розвитку у капіталістичній та соціалістичній системах, дійшли 

висновку, що причиною економічних криз є неконтрольовані темпи 

зростання виробництва не підтверджені реальним попитом споживачів [321]. 

За працями вченого О. Некіпєловим, у сучасних умовах причиною 

поширення криз у світі є глобалізаційні та інтеграційні процеси між 

країнами, які сприяють «зараженню» економік одна від одної («contagion 

effect») [205]. 
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На думку А. Грінспена, причини кризи полягають у тому, що протягом 

дев’яностих років інвестори з країн Заходу отримали надприбутки, 

інвестуючи свої кошти в країни Східної Азії. Поєднання лібералізованих 

фінансових ринків з процвітаючим станом національних економік призвели 

до небезпечної ситуації. Короткострокові зовнішні борги, надані іноземними 

кредиторами, і стали основною причиною суттєвого підвищення 

нестабільності на світових фінансових ринках [73]. 

Низький рівень технологічного розвитку виробництва як причину 

економічної криз виділив А. Чухно, який присвятив ряд своїх праць 

вивченню природи фінансово-економічних криз у світі та зокрема в США й 

Україні. А відстрочити момент її настання можна забезпечивши 

безперервність інноваційного процесу в економіці [307]. Дві фундаментальні 

причини періодичних світових криз виділяє академік В. Геєць, який 

досліджує кризові прояви в Україні та світі: інертність виробництва, 

відсутність механізму узгодження фондового і товарного ринків як у кожній 

окремій країні, так і у світових масштабах. В умовах глобалізації 

фундаментальні причини доповнилися такими як: нездатність урядів 

подолати "перегрів" економіки; відсутність своєчасних структурних реформ; 

утворення торгових дефіцитів і фіктивного капіталу на ринках капітальних 

активів; однобока політика лібералізації руху капіталу в інтересах окремих 

олігархічних груп, яка не супроводжується запровадженням відповідних 

норм державного та міждержавного регулювання; непомірковані 

запозичення; штучна політика стабілізації номінальних курсів національних 

валют; слабкий контроль за банківською системою і фондовим ринком [57-

59]. 

Дві причини періодичних світових фінансових криз у своїх працях 

визначає О. Барановський. Перша зумовлюється інертністю виробництва, яка 

не дозволяє миттєво пристосуватися до змін попиту на ринку і призводить до 

надлишкового виробництва. Друга причина криється у відсутності механізму 

узгодження фондового і товарного ринків, яка викликає незбалансованість 
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фінансових зобов’язань та реального сектору економіки. Зростання 

незбалансованості підвищує ймовірність прояву кризи внаслідок загострення 

будь-якої причини з наведених, і викликає такі наслідки, як: «перегрів 

економіки»; невідповідність структурних реформ економічному розвитку; 

нерозвиненість фінансового ринку і недосконалість законодавства; 

ігнорування дисбалансів ризиків внутрішнього і зовнішнього ринків; 

дисбаланс між заощадженнями і поточними інвестиціями; дефіцит 

торговельного балансу; утворення фіктивного капіталу на ринках 

капітальних активів; лобіювання інтересів окремих груп, які йдуть у розріз 

національними інтересами; слабкий фінансовий контроль тощо [23-25].  

На переконання фінансового експерта А. Махникіна основною 

причиною світової фінансової кризи 2008 року є надвиробництво доларів 

США, обсяги якого у світі перевищують обсяг товарної маси у світі [141]. 

Причиною світових економічних криз на думку Р. Косодія, Є. Мішеніна, 

А. Бондаренко є великий дисбаланс між капіталом і працею [115]. Оцінки й 

результати досліджень експертів щодо причин останньої світової 

економічної кризи не збігаються. Так, лідери Великої двадцятки (G-20) 

відзначили такі причини криз світового масштабу, як: відсутність адекватної 

оцінки ризиків учасників ринку капіталу при здійсненні фінансових 

операцій; неконтрольоване використання на фінансовому ринку новітніх, 

складних, фінансових інструментів та відсутність інструментів управління 

ними; відсутність системи контролю за рівнем фінансових ризиків на 

внутрішніх ринках країн, що розвиваються; непослідовна й неефективна 

макроекономічна політика останніх, яка не узгоджувалася з макрополітикою 

економічно розвинутих країн [42]. Експерти міжнародного валютного фонду 

визначають такі причини світової економічної кризи: циклічний розвиток 

економіки, підвищення цін на сировину, віртуалізація й «перегрівання» 

фінансового ринку [42]. 

Більшість дослідників націлені на визначення причин світової 

економічної кризи і шукають їх в економічній та фінансовій площинах. Але 
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Н. Шмельова вважає, що значну увагу необхідно приділити причинам 

психологічного і морально-етичного характеру, а саме: моральності ведення 

підприємницької діяльності, психології суспільства на різних етапах 

економічного розвитку, способами досягнення особистісних і державних 

цілей політичною і діловою елітами [314, 315]. 

Вітчизняний дослідник В. Грищук відзначив такі причини прояву 

глобальної економічної кризи, як: «віртуалізація» капіталу, що стимулює 

трансформації традиційних ринкових механізмів, а саме надвиробництво 

світової валюти – долара США, випуск якої є неконтрольованим за 

відсутності засобів контролю та впливу на уряд і ФРС США щодо цього 

питання; спекулятивні операції, які унеможливлюють прогноз стану 

фінансових ризиків на ринку; криза політичної влади, яка призводить до 

втрати довіри і зростання суспільних напружень; стан світової фінансової 

системи – визначається впливовими міжнародними організаціями (МВФ, СБ 

і т.ін.), які діють не об’єктивно, а в інтересах головних акціонерів; діяльність 

ТНК, що дуже часто не відповідає інтересам приймаючої сторони і не сприяє 

її економічному розвитку [74]. 

Важливу роль при виявленні причин криз відіграють чинники, які 

зумовлюють їх формування. Схематично процес трансформації національних 

чинників під впливом глобалізації у світовій економіці відображено на 

рис. 2.2. Чинники світових криз значною мірою визначаються умовами 

функціонування конкретних країн чи їх об’єднань, а саме: політичними, 

економічними, інфраструктурними, демографічними, технологічними, 

інформаційними, суспільними, історико-культурними. 

Політичні умови визначають відповідні чинники, які виникають у 

процесі руйнації однієї моделі геополітичної будови і зародженні нових форм 

політичного устрою. Політика – це інструмент перерозподілу прав власності 

у світі та концентрації влади у руках лідерів. Як наслідок, уникнути 

суперечностей тут просто неможливо. Суперечності розвитку зароджуються 

у цій сфері при виникненні розбіжностей у відносинах між країнами, 
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невідповідності ідеологій політичних партій і громадсько-політичних 

організацій та інтересів міжнародних організацій і політичних суб’єктів на 

міжнародній арені, де економічні відносини між країнами набувають 

політичного характеру. 

 

Рис. 2.2. Взаємна трансформація чинників, протиріч і світових 

економічних криз під впливом глобалізації* 

* Складено автором 

 

Амбіції розвинутих держав відіграють важливу роль у стимулюванні й 

стримуванні економічного розвитку потенційних конкурентів, їх вплив 

здійснюється не лише політичними, а й важелями, які викликають 

відповідний супротив з боку останніх. У подальшому виникають 

суперечності в політичних і економічних відносинах між країнами з різним 

рівнем розвитку та впливом на світове господарство. Глобалізаційні умови 

розвитку світу перетворили уряди на суб’єкти глобальної політичної системи 

та економіки. При цьому невідповідність внутрішньої і зовнішньої політик є 
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Суперечності економічного розвитку 
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джерелом виникнення суперечностей у політичній сфері з подальшим 

поширенням їх на економічну сферу. Велику роль при формуванні 

зовнішньої і внутрішньої політик відіграють ідеології політичних сил при 

владі, зв’язки влади та економічних сил, політичні конфлікти. Внутрішня 

політика завжди є залежною від зовнішньополітичних планів і дій, а також 

від загроз геополітичного рівня. 

В економічному середовищі формуються відповідні чинники 

подальшого прояву світових криз. Економічні умови визначаються: 

стратегією держави, співвідношенням форм власності, рівнем свободи і 

умовами підприємницької діяльності, податковою, грошово-кредитною й 

бюджетною політиками, регуляторним інструментарієм, рівнем інфляції та 

розміром державного боргу, етапом розвитку країни. Суперечності, як 

передумови криз, виникають стосовного кожної наведеної складової 

економічних умов. Економічні стратегії одних країн є конфліктними по 

відношенню до інших, оскільки економічні інтереси різних країн дуже рідко 

збігаються. Важливу роль відіграють існуючі форми власності та їх умови 

функціонування – кожна країна намагається захищати власні підприємства 

створюючи їм більш привабливі умови, при цьому ускладнюючи діяльність 

іноземних підприємств. Це дуже часто провокує конфлікти економічних 

інтересів, які виходять за межі однієї країни. Внутрішньодержавні політики є 

непередбачуваними для інших країн та підприємницьких структур і, 

визначаючи їх активність, можуть перешкоджати отриманню запланованих 

доходів і задоволенню їх економічних інтересів. Регуляторний 

інструментарій, як правило, визначається владними структурами та 

ідеологією політичних сил при владі. Тому різка зміна влади може призвести 

до трансформації регуляторного режиму у країні та інтенсивності 

економічної діяльності. Важливою економічною складовою виступає 

фінансова сфера, яка є джерелом безлічі суперечностей у світовому 

масштабі, а саме: наявність «спільного інвестора», прямі міждержавні 

інвестиції, лібералізовані фінансові ринки, прямі грошово-кредитні зв’язки 
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чи спільні інституції (транснаціональні банки, фінансові компанії), валютна 

залежність (доларизація). 

Суперечності відповідно до етапів розвитку полягають у структурній 

перебудові світової економіки за рахунок переходу окремих країн на нові 

етапи життєвого циклу. Так, економічно розвинуті країни переходять на 

стадію стагнації (США, країни ЄС, Японія та інші), а окремі країни, що 

розвиваються, на етап економічного піднесення (Індія, Бразилія, Польща та 

інші) і буму (Китай). Шляхом поширення криз розвинуті країни намагаються 

залучити до їх перебігу інші країни, щоб не втратити лідерські позиції у 

світовій економіці. 

Технологічні умови визначаються: рівнем розвитку продуктивних сил, 

місцем науки, освіти, фундаментальних досліджень, дослідно-

конструкторських робіт, часткою наукомістких і високотехнологічних 

виробництв. Країни з високим рівнем технологічного розвитку (інноваційної 

активності) отримують левову частку світового доходу. На нашу думку, 

рівень економічного розвитку країни напряму залежить від рівня 

технологічного розвитку, а відсталість вказує на етап спаду і є передумовою 

кризи. Технологічні чинники світових економічних криз визначаються 

суперечностями, які виникають при розбіжностях у: способах виробництва, 

інструментах мотивації інноваційної діяльності, специфіці техніко-

економічної трансформації виробництва, рівні розвитку ринку технологій. В 

умовах глобалізації спостерігається зміна домінуючих сфер розвитку 

технологій від виробництва до сфери інформатизації. Технологічна структура 

визначає співвідношення матеріального виробництва, сфери послуг, 

промислового й аграрного секторів, виробництва засобів виробництва і 

предметів споживання. 

На думку А. Чухно, забезпечення безперервного процесу розробки і 

впровадження інновацій відстрочує настання кризи [306]. Але з огляду на те, 

що під час кризи виявили свою економічну недоцільність технологічні 

розробки у сфері альтернативної енергетики, оскільки падіння цін на 
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енергоносії перетворює їх на  нерентабельні у короткостроковій перспективі, 

такі висновки можна вважати  неоднозначними. Зважаючи на наведене вище, 

слід розрізняти еволюційний і революційний технологічний розвиток. На 

нашу думку, еволюційний розвиток не провокує виникнення кризи, оскільки 

він розтягнутий у часі і частково передбачуваний. Тоді як революційний 

розвиток може викликати кризу внаслідок неготовності суб’єктів ринку 

сприймати його результати, і такі приклади в історії мають місце. Важливим 

чинником цієї групи є технологічний уклад, який зароджується на хвилі 

радикальних інновацій, які переносять науку і техніку на якісно новий рівень. 

Технологічний уклад, маючи свій життєвий цикл, на етапі становлення і 

розвитку виступає потужним стимулом розвитку, який спроможний вивести 

економіку з кризи. Після етапу пікового розвитку накопичуються 

суперечності у технологічній сфері між виробництвами, які застосовують 

нові технологій, і тими, що використовують технології попереднього 

технологічного укладу, між існуючими й необхідними інфраструктурними 

умовами, між обсягами залучення та нагромадження капіталу в технології 

попереднього і нового технологічних укладів [16 c.108-109]. Звідси виходить, 

що поширення новітніх технологій світом є передумовою прояву соціально-

економічних криз. І лише вміння використати переваги та залагодити 

невідповідності їх впровадження забезпечують подальший розвиток чи 

стабільний стан економіки. 

Суспільні умови розвитку, що відіграють важливу роль у процесі 

поширення світових економічних криз – це поведінка суспільства, окремих 

осіб (керівників держав, міжнародних організацій і компаній), яка 

формується під впливом різних інтересів та можливостей їх досягнення. 

Поведінка суспільства визначається: настроями, рівнем задоволення 

суспільних потреб та майбутніми перспективами їх задоволення, рівнем 

освіти, психологічними особливостями і морально-етичними принципами. 

Суспільство є рушійною силою всіх процесів у світовому просторі, а отже, й 

економічного розвитку. При цьому важливу роль відіграє рівень добробуту 
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населення. В економічно розвинутих країнах формується новий спосіб життя 

і нове відношення до людських ресурсів. Так, за високого рівня добробуту 

зменшується рівень інновацій та технологічного розвитку, адже невілюються 

матеріальні стимули до праці, що необхідно враховувати керівництву 

високорозвинених країн і створювати нові стимули до останньої. Велику 

роль при виникненні суперечностей у згаданій сфері відіграють: не 

укорінення традицій законослухняної поведінки, ідеологічний розкол 

суспільства, незрілість національної еліти. Найнебезпечніша суперечність 

полягає в тому, що на сьогодні критичний поріг сталого зростання світового 

суспільствам пройдений, людство споживає більше ресурсів, ніж виробляє. 

Це породжує передумови прояву незворотних процесів екологічної і 

техногенної криз. Задоволення потреб суспільства має стати органічною 

метою світових перетворень, спрямованих на задоволення мінімальних 

потреб і вирівнювання матеріального забезпечення населення на всій планеті. 

Демографічні умови багатоаспектно впливають на економічний 

розвиток і прояв світових економічних криз. Демографічні протиріччя 

визначаються кількісними і структурними характеристиками населення, 

насамперед: кількість, щільність та регіональність заселення, статево-вікова 

структура, сімейний стан, склад сімей. Чисельність населення відіграє 

важливу роль, оскільки визначає обсяг споживання (світовий попит). Регіони 

та щільність заселення також важливі для планування розміщення 

підприємств та ведення бізнесу. Статево-вікова структура населення формує 

трудовий потенціал. Рівень урбанізації підвищує асиметрію економічного 

розвитку та формує полярність світової економіки. Мобільність населення 

сприяє його руху, визначаючи напрямки міграції. При цьому переміщення 

населення бідних країн у розвинуті негативно впливає на економіку як 

одних, так і других, викликаючи цілий ряд суперечностей. Демографічні 

чинники прояву криз для Індії і Китаю визначаються у проблемі 

народонаселення і забезпечення його соціальними стандартами, тоді як для 

країн Західної Європи існує проблема старіння націй. У межах світової 
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економіки спостерігається спад ділової активності населення внаслідок 

доступності кредитних коштів. 

Історико-культурні умови визначаються й формуються тривалий час 

під впливом історичних подій, культурологічних і релігійних особливостей. 

Подібна група чинників охоплює навики, норми поведінки, цінності, звички, 

традиції населення, форми соціальної поведінки. Культура інтегрує і 

забезпечує цілісність суспільства в процесі історичного розвитку. Потреби та 

інтереси окремих країн  значною мірою залежать від відносин, що склались 

історично з іншими країнами і народами. Релігійні, етнічні конфлікти, які 

залишаються невирішеними, слугують за джерело кризових передумов. 

Культура виховання значно впливає на способи виробництва, організацію 

процесу праці й відпочинку, а також визначає способи ведення бізнесу. 

Умови глобалізації, які сприяють посиленню взаємозалежності між країнами, 

оголюють релігійні та культурні конфлікти. Криза традиційних методів 

культурної ідентичності призводить до опозиційних тенденцій розвитку 

глобальної релігійної культури: з одного боку – до релятивізації релігійних 

констант, а з іншого – її актуалізацію як способу культурної ідентифікації. 

Наслідком першого є феномен релігійної мобільності (трансформація 

доглобалізаційних вірувань і виникнення неорелігійних утворень), другого – 

політизація релігії. Проблеми вестернізації й реісламізації сучасної культури 

осмислені і страх перед втратою культурної ідентичності існує як у Європі, 

так і в не західних культурах. Особливо, на наш погляд, це стосується 

проблеми американізації європейської і слов’янської культур. Тому релігія 

стає концентратором напруги і нагромадженням культурних протиріч, 

невирішеність яких у глобалізованому світі спричиняє до виникнення 

кризових ситуацій. 

Наростання таких конфліктів може призводити до війн, релігійного 

екстремізму, тероризму та інших радикальних дій. Ці чинники провокують 

прояв світових економічних криз опосередковано, але вплив їх досить 

вагомий. Велику роль у формуванні передумов криз відіграють культурні 
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навіювання країн-глобалізаторів на країни, що розвиваються, внаслідок їх 

опору та відстоювання культурної ідентичності. Історико-культурні 

конфлікти виникають на лініях «цивілізаційного розлому» та внаслідок 

наростання етнокультурних напружень. Для запобігання історико-

культурним кризам у масштабах світу глобалізаційні процеси у цій сфері 

повинні бути спрямованні на формування єдиної глобальної спільноти, як 

складної системи, яка охоплює велику кількість яскраво виявлених 

культурних елементів, що мають змогу не лише зберігати, а й розвивати 

свою ідентичність та унікальність у світовому просторі. 

Інформаційні умови розвитку визначаються рівнем розвитку 

відповідних технологій, каналами руху інформації, механізмами її 

поширення. Важливу роль при формуванні цих чинників прояву світових 

економічних криз відіграє здатність суспільства переробляти, передавати і 

засвоювати нову інформацію. При цьому необхідно враховувати рівень 

розвитку країни та інформаційних комунікацій. Запровадження нового 

інформаційно-комунікаційного порядку криє в собі низку суперечностей. З 

одного боку, інформаційний дисбаланс зумовлюється уніфікацією та 

концентрацією інформації, а з іншого, новий інформаційний порядок тісно 

пов’язаний з концепціями “вільного потоку інформації”, “вільної преси”, 

“свободи вираження та комунікації” як невід’ємного права людини і нації. 

Інформаційна революція стимулювала динамічний перехід від 

постіндустріального до інформаційного суспільства, який у свою чергу 

супроводжується відповідними кризовими проявами. Зовнішня вразливість 

інформаційних технологій, що застосовуються у світовій практиці, є 

передумовою для виникнення криз.  

Інформаційні чинники забезпечують процес розпізнання індикаторів 

останніх. Інформаційна складова зовнішнього середовища може як 

стримувати, так і сприяти поширенню криз. Неконтрольоване поширення 

інформації здатне посилювати негативний вплив інших чинників, що 

зумовили прояв світової економічної кризи. Контроль за рухом інформації 
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може стримувати поширення та інтенсивність прояву кризи і не допускати її 

асиметрію. Створення світової системи інформаційної безпеки дозволить 

відстежувати загрози, забезпечувати збереження і захист технічної та 

економічної інформації, запобігати й унеможливлювати відповідні війни та 

масовий чи вибірковий вплив на свідомість населення. 

Інфраструктурні умови передбачають, що розвиток ринкових відносин 

потребує формування відповідної організаційно-правової інституційної бази, 

яка б забезпечувала нормальне функціонування і регулювання нових форм 

ринкових відносин. Наявність інфраструктури забезпечує можливість 

здійснення економічних перетворень, а її відсутність знівелює будь-які 

спроби розвитку. Важливим чинником інфраструктурних умов є інституційна 

складова, яка виступає її матеріальним носієм. Відповідно до структури 

світової економіки необхідно створити інституційну організацію, яка б 

забезпечувала координацію й регулювання міжнародних взаємозв’язків та 

бізнес-процесів. Успішні інфраструктурні зміни передбачають поступовий 

перехід від старих інституційних структур до нових. Інституційні бар’єри 

міжнародного співробітництва змінюють форму  залежно від існуючих 

міждержавних домовленостей. Суперечності виникають за умов активності і 

самостійності ринкових інституцій при відстоювати економічних інтересів 

своїх суб’єктів та в процесі регулювання їх дій на ринку. Розвинута ринкова 

інфраструктура є умовою розвитку економіки, а значний дисбаланс її 

розвитку в різних країнах світу в умовах глобалізації допускає виникнення 

різних роду маніпуляцій на ринку, які викликають суперечності і в 

подальшому прояв світових економічних криз. 

Крім того, з чинників світових економічних криз можна виділити 

фундаментальні, конкретні та чинники невизначеності. Схематично їх 

взаємовплив відображено на рис. 2.3. 

Фундаментальні чинники, на нашу думку, визначають основні (прямі) 

причини прояву світових економічних криз, які є закономірними впродовж 
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розвитку світової економіки. До фундаментальних чинників криз можна 

віднести: 

 

Рис. 2.3. Вплив різних видів чинників на причини світових 

економічних криз* 

* Складено автором 

 

 загальні прояви криз індустріальної моделі економічного 

розвитку; 

 диспропорції і дисбаланс світової економіки (розподіл багатства, 

сукупний попит і пропозиції, товарні потоки); 

 неспроможність та недієздатність Ямайської валютної системи; 

 синхронізація економічних циклів (зумовлює накладання різних 

етапів економічного розвитку на окремі країни світу); 

 відсутність прикладних досліджень глобального розвитку. 

Конкретні чинники – це зміна значень економічних показників, які 

підтверджують кількісні зміни в економіці як конкретних країн, так і світової 

економіки в цілому.  Такі чинники вказують на прояв світових економічних 

криз та у подальшому на її наслідки. До конкретних чинників криз 

відносяться: 

 макроекономічні (надлишок ліквідності в економіці США, 

недовіра до країн, що розвиваються); 

 мікроекономічні (розвиток фінансових інструментів, фінансові 

інновації, кредитно-дефолтні свопи ); 

Чинники світових економічних криз 

Фундаментальні Невизначеності 

Конкретні 

Причини світових економічних криз 
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 інституційні (асиметрія інформації, оцінка ризиків, 

переоцінювання, динамічність капіталу компаній).  

Чинники невизначеності виникають внаслідок непередбачених подій, 

ймовірність їх впливу зростає в умовах глобалізації. Окреслена група 

чинників вважається найбільш небезпечною, оскільки відсутні системні 

дослідження їх впливу, неможливо спрогнозувати їх поширення та наслідки. 

Подібні чинники, на нашу думку, сприяють поширенню світових 

економічних криз. Серед чинників невизначеності розрізняють: 

 модернізацію наукових підходів щодо прийняття економічних 

рішень; 

 синергетичне поєднання ускладнень соціально-економічних, 

політичних, демографічних, природних, екологічних процесів; 

 недосконалість механізмів управління і регулювання 

інституційною складовою будь-якої економічної системи (світової 

економіки); 

 зростання мобільності капіталу за рахунок впровадження 

лібералізаційних режимів у країнах, що розвиваються; 

 зміну рівня відсоткових ставок у економічно розвинутих країнах; 

 зростання обсягу фінансових операцій і неконтрольоване 

зростання масштабів фінансового ринку; 

 посилення спекулятивного характеру фінансових операцій. 

На конкретному прикладі розглянемо чинники за зазначеними вище 

видами, які сприяли формуванню причин прояву і поширення світової 

економічної кризи 2008-2009 років. 

Фундаментальні чинники  світової економічної кризи 2008-2009
*
 років: 

“перегрів” економік розвинутих країн світу; недієвість і неефективність 

теорії “економічної саморегуляції” в умовах глобалізації. Конкретні чинники: 

нерівномірний розподіл доходів населення; зниження платоспроможного 

попиту; дефіцит фінансових ресурсів; зниження інвестиційної активності; 

штучне утримання курсів валют в країнах, що розвиваються; 
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перекредитування населення й економік. Чинники невизначеності: 

нерівномірність відтворення виробничих ресурсів у промисловості; 

інфраструктурні вади на тлі розвитку фінансових відносин; диспропорції в 

розвитку окремих галузей економіки [206]. 

Отже, розглянуті чинники вказують на стан розвитку різних сфер 

економічної системи і формують підґрунтя для виникнення проблеми 

функціонування і протиріч розвитку на світовому та національному рівнях, 

які визначають причини економічних криз. Різноманіття чинників впливу на 

економічну систему визначають і неоднорідність причин економічних криз. 

 

 

2.2 Ідентифікація характеру причинно-наслідкових зв’язків світових 

економічних криз в умовах глобалізації 

 

 

Глобалізаційні процеси світової економіки створюють сприятливе 

середовище виникненню протиріч її розвитку у зв’язку з посиленням 

нестабільності. В умовах глобалізації відбувається універсалізація 

економічних процесів, формуються однакові передумови впливу криз на стан 

економік, встановлена схожість наслідків у різних країнах світу. У даному 

підрозділі спробуємо виявити причинно-наслідкові зв’язки перебігу світових 

економічних криз, які відбулись у період з 1990 року до нині, саме у цей час 

глобальні процеси у світовій економіці набули активного розвитку. 

Мексиканська криза стала першою непередбаченою фінансовою 

кризою, яка мала значні наслідки не лише на внутрішньому, але й на 

зовнішніх ринках. Як особливість мексиканської кризи слід вказати те, що 

стан розвитку економіки країни не віщував виникнення кризових явищ. 

Вперше, саме під час перебігу мексиканської кризи, виникла загроза 

поширення негативних наслідків економічної кризи окремої країни на 

розвиток інших та підрив стабільності світового господарства в цілому. Таке 
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явище отримало назву «ефект текіли», бо передбачало наявність негативних 

впливів на розвиток сусідніх країн, але не зумовлювало економічних криз на 

їхніх внутрішніх ринках. Вірогідність поширення кризових явищ з Мексики 

підвищилася внаслідок поглиблення її інтеграційних зв’язків з США і 

Канадою (створення у 1992 році зони вільної торгівлі NAFTA). 

Мексиканська криза відкрила для світу новий тип фінансових криз, 

виникнення якого характерне для економік країн, що розвиваються в умовах 

глобалізації. З метою досягнення швидких темпів економічного розвитку та 

позиціюванням себе на світових фінансових ринках як повноцінних 

учасників, країни що розвиваються, лібералізують власні нестійкі ринки, 

зменшуючи на них рівень державного контролю і цим самим наражаючи 

господарства своїх країн на велику кількість економічних загроз. Їх прояв 

реалізується у вигляді економічних криз у цих країнах, а за допомогою 

сучасних масштабів глобалізації та інтеграції економічні кризи окремих країн 

мають змогу швидко поширюватися на господарства інших країн.  

Мексиканська криза вперше продемонструвала світу взаємозв’язок і 

взаємовплив політичних і фінансових чинників, які в сукупності сформували 

сприятливі умови для прояву економічної кризи в країні (рис. 2.4). 

Наприкінці 80-х – початку 90-х років економіка Мексики стабільно 

розвивалася, зміцнювались її позиції на світових ринках, рівень інфляції не 

перевищував 10% на рік, річний приріст ВВП складав не менше 3% [248, 

249]. У країні розпочалися процеси приватизації і водночас лібералізація 

зовнішньоекономічних відносини. Усе це вказувало на стрімку інтеграцію у 

світову економіку. Внаслідок приватизації найбільших виробничих 

підприємств у Мексиці став активно розвиватися фондовий ринок, у короткі 

строки швидко збільшувались обсяги операцій з державними цінними 

паперами. 

З набуттям чинності режиму NAFTA американські й канадські 

інвестори отримали вільний доступ до банківської системи Мексики, 

здобувши право на розширену пайову участь (51%) у капіталі банків [248, 
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249]. Уряд країни, дозволивши приватизацію найбільших банків, відкрив 

власний фінансовий ринок для іноземних інвесторів, які почали активно 

інвестувати банківський сектор і збільшили  його кредитоспроможність. 

 

Рис. 2.4. Причини і наслідки мексиканської економічної кризи* 

* Складено автором 

 

У 1990-1994 рр. обсяг інвестицій у Мексику склав майже 20% від 

загальносвітового обсягу інвестицій у країни, що розвиваються. Рівень 

відсоткових ставок за кредитами на внутрішньому ринку залишався досить 

високим. Це забезпечувало значний рівень дохідності для інвесторів, які у 

свою чергу нарощували свої портфелі цінних паперів купуючи урядові 

облігації. Проте прискорена лібералізація ринків і присутність великої 

кількості нерезидентів із спекулятивними цілями дестабілізували фінансовий 

Політичні чинники: 

 

 бунт бідних верств 

населення; 

 намагання змінити 

політичну владу в країні 

революційним шляхом 

Фінансові чинники: 

 низький рівень розвитку банківської 

системи; 

 ризикове кредитування; 

 завищений курс національної валюти; 

 високий рівень державної 

заборгованості 

Загальноекономічні чинники: 

 збільшення від’ємного сальдо за 

поточними операціями платіжного 

балансу; 

 збільшення обсягів зовнішнього 

боргу 

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 

Наслідки економічної кризи: 

– обвал фондових ринків;                         –  відтік капіталу; 

– зростання рівня безробіття;                  – девальвація національної валюти 

– скорочення резервів центрального банку; 

– спад промислового виробництва; 

– зростання негативного сальдо платіжного балансу; 
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ринок. Економіка країни ставала все більш залежною від іноземного 

капіталу. Так, за 1992-1994 роки урядові зобов’язання перед нерезидентами 

зросли більш як у два рази. Негативні явища в економіці проявилися при 

загостренні політичної ситуації та непрогнозованості її наслідків для 

іноземних інвесторів [338]. 

Бунт бідних верств населення та намагання змінити політичну владу у 

Мексиці продемонстрували хитку політичну та економічну стабільність. 

Варто зазначити, що саме така політична ситуація зумовила загострення 

фінансової нестабільності – іноземний капітал почав залишати фондовий 

ринок Мексики, реалізуючи державні цінні папери за зниженими цінами; 

курс національної валюти девальвував більше ніж на 35%; високі відсоткові 

ставки збільшили частку спекулятивних операцій на фінансовому ринку; 

зросли темпи інфляції (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Прояви кризи 1994–1995 років у Мексиці* 

Показник 

Роки 

1
9
9
3
 

1
9
9
4
 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

Зростання 

грошової маси в 

обігу, 

млрд. дол. США 

16,9 20,1 31,8 27,0 56,85 17,44 18,7 10,1 8,9 11,5 12,8 10,0 10,1 8,3 8,1 

Безробіття, % 3,4 3,6 6,3 5,5 3,7 3,2 2,5 3,7 4,0 5,5 5,2 5,1 49,0 4,9 4,8 

Реальна відсоткова 

ставка, % 
7,5 9,9 15,6 4,3 3,7 9,5 7,5 7,7 7,8 7,8 5,6 4,5 4,5 4,0 3,2 

Зовнішній борг, 

млрд. дол. США 
130,6 138,7 165,5 156,3 147,8 159,2 167,2 199,2 206,7 199,8 243,6 286,4 354,9 369,3 384,3 

Баланс поточного 

рахунка платіжного 

балансу, 

млрд. дол. США 

-23,4 -29,7 -1,6 -2,5 -7,7 -15,9 -13,9 -14,7 -20,2 -8,3 -4,1 -12,7 -15,3 -26,3 -29,9 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522] 

 

Вивчаючи причини, які зумовили економічну кризу в Мексиці, 

з’ясувалося, що вони мають внутрішню природу і мали політичне та 

фінансове коріння (рис. 2.4). Варто зазначити, що обидві групи чинників 
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розвивались одночасно, але першими себе проявили політичні, які й 

спровокували прояв нестабільності на фінансовому ринку країни. Політичні 

чинники формувалися під впливом значних суспільних деформацій, 

відсутності належних соціальних гарантій з боку держави для вразливих 

верств населення, високого рівня корупції державного апарату управління, 

суб’єктивного розподілу капіталу. 

Фінансові чинники сформувалися через невідповідну політику уряду 

щодо визначення реального курсу національної валюти, надмірний випуск 

державних боргових цінних паперів, низький рівень розвитку банківської 

системи та відсутність нагляду за ефективним розподілом залучених на 

зовнішніх ринках фінансових ресурсів. Сукупність політичних і фінансових 

чинників синергетично зумовили прояв економічної кризи. Серед них 

насамперед збільшення від’ємного сальдо платіжного балансу і державного 

зовнішнього боргу (табл. 2.1). Наслідки згаданої економічної кризи 

проявилися дуже швидко і продемонстрували всі недоліки розвитку 

лібералізованого фінансового сектору країни, що розвивається, а саме: 

швидкий відтік іноземного капіталу, обвал фондового ринку, знецінення 

національної валюти, скорочення обсягів виробництва, зростання рівня 

безробіття. Використовуючи зовнішні фінансові вливання, з 1996 року 

вдалося підвищити обсяги ВВП і зберегти позитивну динаміку до нової 

світової кризи 2008 року, яка охопила й Північноамериканський континент 

[390].  

Важливу роль у подоланні кризи відіграло врегулювання політичної 

ситуації в країні та готовність уряду приймати рішучі дії щодо стабілізації 

фінансового ринку. Уряд вступив у переговори з повстанцями і політична 

ситуація нормалізувалася. Проте для відновлення роботи фінансового ринку 

країні необхідні були значні капіталовкладення та підтримка світових 

організацій.  

Економіка Мексики тісно взаємопов’язана з інвестиціями із США, які 

виступали найбільшим інвестором Мексики і, в першу чергу, були 
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зацікавлені в нормалізації та відновленні стабільності на мексиканських 

ринках. Окрім того, після створення північноамериканського союзу NAFTA 

та лібералізації кордонів, економічна криза могла швидко поширитися й на 

країни-учасниці. Пряма зацікавленість США у питанні інтеграції Північної і 

Південної Америки відіграла ключову роль у рятуванні економіки Мексики. 

США перші запропонували фінансову допомогу уряду Мексики і стали 

активним учасником у переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо 

отримання фінансової допомоги. Завдяки безпосередній участі США, 

Мексика отримала фінансову допомогу в обсязі 52 млрд дол. США. 

Найбільшими кредиторами виступили: Міжнародний валютний фонд – 17,8 

млрд дол. США, Центральні банки Європи та Японії – 10 млрд дол. США, 

уряд США – 9 млрд дол. США, комерційні банки США – 3 млрд дол. США, 

латиноамериканські країни – 1 млрд дол. США [392]  (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 

Динаміка і структура імпорту фінансових ресурсів в економіку Мексики* 

Показник 
Рік 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1999/ 

2000 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кредити групи 

Світового банку, 

млрд. дол. США 

12,3 13,4 13,8 12,6 11,35 11,51 
11,0/ 

11,4 
9,3 8,9 4,2 12,5 13,6 14,7 15,1 16,0 

Кредити МВФ, 

млрд дол. США 
4,7 3,8 15,8 13,3 9,1 8,4 4,5 0 0 0 4,4 4,4 4,4 4,4 3,4 

Прямі іноземні 

інвестиції, 

млрд. дол. США 

4,4 10,9 9,5 9,2 12,8 12,7 
13,8/ 

18,1 
24,1 27,4 7,9 25,8 23,6 18,1 42,1 24,6 

Портфельні інвестиції, 

млрд. дол. США 
10,7 4,0 0,5 2,8 3,2 -0,6 

3,7/ 

0,4 
1,3 1,3 1,7 0,3 -6,6 9,8 -0,9 1,1 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522] 

 

Такі обсяги кредитування мексиканської економіки мали на меті 

продемонструвати єдність міжнародного співтовариства та позитиви 

розвитку інтеграційних і глобалізаційних процесів у світовій економіці.  

Умови фінансової допомоги з боку Міжнародного валютного фонду 

передбачали: скорочення державних витрат і бюджетного дефіциту, 

стримування інфляції, а також необґрунтованого банківського кредитування, 
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приватизацію великих державних підприємств провідних галузей загальним 

обсягом до 14 млрд дол. США, забезпечення конвертованості національної 

валюти. США у вигляді гарантій отримали прямий доступ і право 

розпоряджатися рахунками, на які надходили гроші від реалізації нафти у 

США [490]. 

Завдяки отриманню фінансової допомоги світового співтовариства 

уряд Мексики втримав рівень інфляції у допустимих межах і упродовж двох 

наступних років відновив економічний розвиток, реалізуючи 

макроекономічну програму виходу з кризи. Ця програма передбачала: 

державне регулювання цін на споживчі товари; збільшення податків (ПДВ 

від 10 до 15%); збільшення цін на енергоресурси (нафтопродукти – на 45%, 

електроенергію – на 30%); встановлення плаваючої відсоткової ставки з 

метою регулювання грошової маси; посилення державного контролю за 

діяльністю комерційних банків (підтримання ліквідності, жорстке 

регулювання обсягів кредитування) [474]. 

Досвід розвитку світового господарства показує, що хаотичність 

процесів лібералізації внутрішніх ринків та відсутність системи контролю 

над цими процесами призводить до виникнення економічних криз у країнах, 

що розвиваються. Такий знаковий перебіг повністю підтверджується 

виникненням і розвитком аргентинської і бразильської криз 1998-1999 років. 

З часу ліберально-демократичного розвитку Бразилії основною проблемою 

економіки була гіперінфляція, тоді як фінансова стабілізація була досягнута 

лише у 1994 році. Незважаючи на ефективність фінансової політики 

керівництва країни міжнародні експерти усе таки вважали економіку Бразилії 

слабкою і нестійкою. Тому при появі перших симптомів світової фінансової 

нестабільності, інвестори почали активно вилучати свій капітал, створивши 

ринкову паніку. Як наслідок, відбулося падіння основних біржових 

показників – індекс курсу акцій впав на 40%  та відбулося миттєве 

знецінення національної валюти – реала [350, 363]. 
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Побоювання іноземних інвесторів виявилися певною мірою не 

безпідставними, оскільки для економіки Бразилії характерними були: 

хронічний дефіцит, високий рівень марнотратства федеральних штатів, 

низький рівень розвитку банківської і кредитної систем, завищений курс 

національної валюти, яка знаходилась у «похилому коридорі», значний обсяг 

зовнішньої заборгованості, нестабільна політична ситуація.  

Перераховані характеристики і стали передумовами економічної кризи 

у Бразилії. Етапи перебігу латиноамериканської кризи відображені на 

рисунку 2.5. 

 

Рис. 2.5. Схема перебігу латиноамериканської кризи* 

* Складено автором 

 

Причини кризи: 

 нестабільна політична ситуація; 

 недовіра інвесторів та очікування кризи; 

 хронічна інфляція і дефіцит бюджету; 

 слаборозвинута банківська і кредитна системи; 

 значний обсяг зовнішньої заборгованості; 

 завищений курс національної валюти 

Прояви кризи: 

 обвал біржових показників на фондовому ринку; 

 знецінення акцій національних підприємств; 

 витікання іноземного і національного капіталу; 

 девальвація національної валюти 

Заходи щодо уповільнення прояву 

чи запобігання кризи: 

 підтримка курсу національної 

валюти за рахунок резервів 

центрального банку; 

 підвищення ставок рефінансування 

до 30%; 

 зростання вартості кредитів до 40-

50% річних 

Економічна криза 

Заходи виходу з кризи: 

 зменшення бюджетного дефіциту; 

 жорсткий контроль за збором податків; 

 обмеження банківського кредитування нерентабельних підприємств; 

 зменшення обсягів грошової маси в обігу; 

 санація банків та фінансових установ; 

 приватизація підприємств державного сектору; 

 встановлення плаваючого курсу національної валюти; 

 підтримка врівноваженого темпу інфляції за рахунок «таргетирування інфляції»; 

 –використання жорстких засобів регулювання економікою 
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Національний банк з метою підтримки курсу реала реалізував на 

фінансовому ринку більшу половину своїх резервів, а для призупинення 

витікання капіталу підняв ставки рефінансування вище 30% [383].   

Заходи щодо запобігання чи призупинення економічної кризи в країні 

були не досить вдалими. Із досвіду Мексики, підтримка фіксованого курсу 

національної валюти не забезпечує стабільність на фінансовому ринку, а 

лише призводить до втрати валютних резервів центрального банку. Подібна 

ситуація підтвердилася й у Бразилії. Дії центрального банку щодо підтримки 

національної валюти не давали бажаних результатів і на початку 1999 року 

уряд відмовився від фіксованого курсу. Далі реал девальвував відносно  

долара США на 40%. Усе це вказувало на ризик відновлення 

гіперінфляції [488]. 

Відсутність фінансових можливостей щодо самостійного подолання 

кризи спонукало керівництво країни звернутися за зовнішньою допомогою 

до МВФ. Допомога Бразилії була надана в листопаді 1998 року в обсязі 

41,5 млрд дол. США, кредити МВФ становили 18,1 млрд дол. США 

[350] (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Динаміка і структура залучення фінансових ресурсів в 

економіки Бразилії та Аргентини у період 1995-2009 років* 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [248, 249, 257, 350] 
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У результаті була розроблена програма урядових дій щодо подолання 

кризи, а саме: зменшення бюджетного дефіциту за рахунок посилення 

податкового контролю; обмеження банківського кредитування 

нерентабельних підприємств та їх подальша реструктуризація; жорстке 

монетарне регулювання обсягів грошової маси в обігу; проведення 

процедури санації фінансових установ, які мали значні обсяги зовнішніх 

боргів; залучення коштів до бюджету за рахунок приватизації державних 

підприємств; встановлення ринкового курсу національної валюти.  

Керівництву країни вдалося втримати рівень інфляції на визначеному 

рівні шляхом «таргетирування», який передбачав контроль і регулювання 

рівня цін на товари, не допускаючи їх необґрунтованого підвищення. 

Таргетирування інфляції стало ефективним засобом запобігання негативних 

наслідків кризи на грошовому ринку. Після приборкання інфляційних 

процесів економічний розвиток в Бразилії почав відновлюватися, курси акцій 

національних підприємств до кінця року повернулися на докризовий рівень, 

відновилася довіра інвесторів спочатку національних, а згодом іноземних, які 

почали повертатися на ринки Бразилії. 

Успішно подолати кризу з найменшими втратами для економіки 

Бразилії дозволили швидкі дії уряду, які передбачали жорсткі засоби 

регулювання економіки й такі особливості: 

– більшість іноземних інвестицій мали форму прямих, які по своїй суті 

є стабільними і корисними для економіки; 

– жорстке регулювання банківської системи дозволило оберегти її від 

банкрутства; 

– низький рівень імпортних продовольчих товарів і жорстке 

регулювання цін на них дозволили втримати інфляцію та сповільнити 

девальвацію національної валюти [439]. 

Досліджуючи латиноамериканську кризу, ми з’ясували причини 

виникнення, наслідки та шляхи її подолання. Серед причин виникнення 

кризи важливу роль відіграли саме ті з них, що зумовлені рівнем 
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внутрішнього розвитку економіки країн (стан платіжного балансу, обсяг 

зовнішньої заборгованості, інфляція, курс національної валюти та засоби 

його регулювання, обсяги експорту, рівень імпортозалежності). Крім того, 

суттєво впливали і суб’єктивні причини, які власне й спровокували початок 

кризи (низький рівень довіри інвесторів, очікування прояву кризових явищ).  

Варто зазначити, що поверхнева ідентичність внутрішнього розвитку країн 

Латинської Америки приховує значні національні розбіжності у політичній, 

соціальній та економічній сферах. 

Подолання кризи у Бразилії та Аргентині, на думку багатьох 

міжнародних експертів [383, 421, 502], було ефективним завдяки: 

таргетирування інфляції, встановлення плаваючого валютного курсу, 

впровадження жорсткого контролю за діяльністю банківських і фінансових 

установ, жорсткого регулювання обсягу грошової маси в обігу, реформі 

податкового законодавства. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що 

після кризи внутрішні ринки досліджуваних країн стали більш захищеними і 

регульованими. 

Азіатська криза стала переломним етапом, що сприяв переходу світової 

економіки на новий етап глобалізаційного розвитку. Ми вважаємо за 

доцільне віднести її до світових економічних криз, оскільки країни, охоплені 

нею, виробляють 20% світового валового продукту і є найбільшими 

імпортерами капіталу, одночасно цикл розвиту був синхронізований на етапі 

кризи в 5 країнах регіону і через деякий час викликав аналогічну реакцію в 

ряді інших країн. Азіатська криза охопила спочатку такі країни Південно-

Східного регіону, як Таїланд, Філіппіни, Індонезію, Малайзію, Південну 

Корею, а згодом поширилася на Тайвань, Гонконг, Сінгапур. Останні 

відносяться до групи нових індустріальних країн, і сформували великий 

потенціал для економічного розвитку за короткий час, після переходу до 

сучасної відкритої моделі організації економіки. Зосередимо наше 

дослідження на найбільш уражених кризою країнах – Кореї, Індонезії, 

Малайзії і Таїланду (так звані азійські тигри), зважаючи на їхні темпи 
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зростання та найбільшу інтеграцію у світовий фінансовий ринок. Окрім того, 

ці країни стали епіцентром розвитку і розгортання руйнівної сили фінансової 

кризи оскільки, не зважаючи на швидкий розвиток економіки держав, 

системи їх регулювання мали низку недоліків та суперечностей. 

Країни цього регіону з середини 80-х років ХХ століття знаходилися на 

черговому циклічному підйомі економіки, для них було характерне зростання 

обсягів ВВП і експорту, збільшення резервів іноземної конвертованої 

валюти, бездефіцитні бюджети країн, низький рівень інфляції, помірні 

відсоткові ставки [372, 443, 517] (табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3 

Макроекономічні показники країн Південно-Східної Азії* 

Країн 
Рік 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зростання ВВП, % 

Таїланд 5,9 -1,4 -10,5 4,4 4,8 2,2 5,1 4,9 2,5 -2,2 7,8 0,1 7,7 1,8 1,7 

Індонезія 7,6 4,7 -13,1 0,8 4,9 3,6 5,5 6,3 6,0 4,5 6,2 6,5 6,3 5,8 5,4 

Малайзія 10,0 7,3 -7,4 6,1 8,9 0,5 5,8 6,5 4,7 -1,7 7,4 5,2 5,6 4,7 4,3 

Південна 

Корея 
7,0 4,7 -6,9 9,5 8,5 4,0 5,2 5,1 2,3 0,2 6,5 3,7 2,3 3,0 3,1 

Реальна відсоткова ставка, % 

Таїланд 9,0 9,2 4,7 13,5 6,4 5,07 1,9 3,3 3,0 3,8 2,2 2,6 6,8 4,1 3,9 

Індонезія 9,5 8,2 -24,6 11,8 -1,6 3,7 1,6 2,3 -3,9 5,5 4,6 4,0 7,1 7,0 7,0 

Малайзія 6,0 6,9 3,3 8,5 -1,0 8,8 2,5 1,3 -3,7 12,5 0,8 -0,6 4,0 4,6 4,4 

Південна 

Корея 
3,5 6,9 8,9 9,5 3,3 3,7 6,1 4,3 4,1 2,2 2,3 4,1 4,3 3,9 3,9 

Інфляція споживчих цін у % (річних) 

Таїланд 5,8 5,6 8,0 0,3 1,6 1,6 4,6 2,2 5,5 -0,8 3,3 3,8 3,0 2,2 1,9 

Індонезія 8,0 6,2 58,4 20,5 3,7 11,5 13,1 6,3 10,1 6,4 5,1 5,4 4,3 6,4 6,4 

Малайзія 3,5 2,7 5,3 2,7 1,5 1,4 3,6 2,0 5,4 0,6 1,7 3,2 1,7 2,1 3,1 

Південна 

Корея 
4,9 4,4 7,5 0,8 2,3 4,1 2,2 2,5 4,7 2,8 3,0 4,0 2,2 1,3 1,3 

Сальдо державного бюджету у % до ВВП 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Таїланд -7,1 -5,4 -2,8 1,5 1,1 2,5 1,9 -1,3 -0,4 -4,0 -0,6 -0,3 -3,6 -2,2 -3,1 

Індонезія -1,7 -2,5 -1,1 -0,3 -2,3 -1,1 -1,1 -1,2 -0,1 -1,5 -0,5 -1,1 -1, -2,3 2,3 

Малайзія -1,8 -3,2 -5,5 -2,9 -5,9 -4,1 -3,9 -3,2 -4,8 -6,5 -5,4 -4,7 -4,4 -3,9 -3,2 

Південна 

Корея 
1,3 1,3 4,4 2,7 3,6 1,7 1,1 3,5 2,3 -1,6 1,3 1,4 1,3 0,9 0,3 

Державні витрати у % до ВВП 

Таїланд 17,2 17,0 16,4 16,8 17,1 16,6 16,0 18,5 17,1 20,5 18,0 18,3 21,8 20,3 20,4 

Індонезія 15,0 13,7 17,5 19,6 17,9 18,6 18,0 18,9 19,5 16,9 16,2 17,2 17,9 17,9 17,8 

Малайзія 21,0 21,5 21,7 26,6 25,8 26,0 23,6 23,7 25,4 28,8 25,3 25,6 26,4 25,5 24,2 

Південна 

Корея 
20,5 19,7 20,3 19,9 17,8 20,2 21,1 19,8 21,3 23,4 20,2 20,6 21,3 21,1 21,2 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522] 
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Динаміка операцій по поточному рахунку вказує, що дефіцит 

платіжного балансу формувався більшою мірою саме за рахунок фінансових 

операцій, а сальдо за поточними рахунками було позитивне. Негативне 

сальдо за поточними рахунками було в роки, що передують кризі і 

пояснюється банкрутством декількох виробничих гігантів у досліджуваних 

країнах внаслідок спекулятивної атаки на їхні цінні папери [365, 481]. У 

кризові роки в структурі експорту переважали товари та послуги, а у 

структурі імпорту фінансові ресурси, які мали форму іноземних портфельних 

та прямих інвестицій. Динаміка і структура іноземних інвестицій відображені 

на рис. 2.7.  
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Рис. 2.7. Динаміка іноземних інвестицій в країнах Південно-Східної 

Азії у період 1996-2002 років* 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522]  

 

Спад інвестиційної активності в Індонезії пояснюється не лише 

економічною, а й політичною нестабільністю, масовими заворушеннями та 
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погромами, зміною влади. Дефіцит фінансових ресурсів у Кореї відкрив її 

ринки для прямих іноземних інвестицій. Підвищення активності на 

фондовому ринку пов’язане з організацією спекулятивних атак іноземних 

інвесторів на цінні папери промислових гігантів. У 1999 році іноземні 

інвестори отримали змогу викупити знеціненні цінні папери підприємств, 

постраждалих від кризи [516]. 

Як засвідчує рис. 2.7, кожна з досліджуваних країн має різні динаміки 

іноземних інвестицій, що пояснюється значними національними 

розбіжностями економічного розвитку та рівнем розвитку ринкових 

інституцій. Так, незначні обсяги портфельних інвестицій у Таїланді і 

Малайзії зумовлені низьким рівнем розвитку фондового ринку [443, 449, 

481]. Таке скорочення обсягу портфельних інвестицій в Індонезії 

пояснюється різким погіршенням загальноекономічної ситуації в країні, що 

підтверджується значенням основних макроекономічних показників (табл. 

2.3).  

Економіка Кореї серед досліджуваних країн виокремлюється найвищим 

рівнем розвитку ринкових відносин, економічної і політичної стабільності, 

відповідно має найнижчий рівень інвестиційних ризиків. Загалом 

інвестиційна привабливість регіону була дуже високою і не викликала 

сумнівів у іноземних інвесторів [12]. 

В усіх уражених кризою країнах відбулося падіння ВВП у середньому 

на 10%, нарощування інфляційних процесів, виник дефіцит бюджетів[249, 

372]. Передумовою прояву кризи стала девальвація національних валют 

відносно долара США. Девальвація відбулася внаслідок спекулятивної атаки 

на валютній біржі Таїланду, коли з початку липня по листопад 1997 року 

національні валюти девальвували на: Таїланді – 39,5 %, Індонезії – 33,2 %, 

Малайзії – 26,8 %, Кореї – 8 % [249, 434]. 

Внаслідок девальвації підвищився рівень інфляції, з найбільшим 

зафіксованим показником в Індонезії – 58 %; вартість активів підприємств 

зменшилась; відбувся відтік іноземного капіталу; виникли проблеми з 
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погашення кредитів у банківській системі; погіршився стан діяльності 

низькорентабельних підприємств (банкрутства) [494]. 

Процес перебігу азіатської кризи можна охарактеризувати поступовим 

ланцюгом прояву подій як на фінансовому, так і на товарному ринках, які 

призвели до фінансової, а згодом до масштабної економічної кризи. 

Схематично перебіг азіатської кризи, через вплив внутрішніх причин 

відображено на рис. 2.8.  

Рис. 2.8. Внутрішні причини  та наслідки азіатської кризи 1997–1999 років* 

* Складено автором 
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На сьогодні у науковій літературі не існує єдиної думки щодо 

першопричин азіатської кризи. Більшість міжнародних експертів, аналізуючи 

причини цієї кризи, переважне значення віддають впливу саме зовнішніх 

причин. На основі аналізу праць Ю. Константинова, Д. Михайлова, 

К. Рудого, В. Сібірякова, Дж. Сороса, О. Сохацької [113, 193, 243, 261, 269, 

271] можна виділити такі сценарії прояву кризи, що були спровоковані 

ззовні: 

1-ий – криза була спровокована Китаєм, який намагався послабити 

економічний розвиток згаданих країн і отримати додаткові переваги на 

азіатському просторі; 

2-ий – виникла у результаті переходу Гонконгу під юрисдикцію Китаю 

та зменшення внаслідок цього довіри з боку міжнародного спекулятивного 

капіталу до азійського фондового ринку;  

3-ій – ініційована США з метою підірвати економічний розвиток 

азіатських країн та знивілювати передумови стрімкого зростання в Китаї; 

4-ий – криза була породжена одночасною дією трьох складових: 

застоєм економіки Японії, фіксацією національних валют відносно до 

американського долара, мало дієвими програмами МВФ щодо відновлення 

стабільності у постраждалих країнах. 

На наш погляд, кожен сценарій мав можливості бути реалізованим, 

оскільки не зважаючи на стрімкий ріст, у постраждалих країнах залишалися 

слабкі сторони: схильність до гігантизму, зрощення влади та бізнесу, 

недостатній рівень розвитку фінансового сектору, відсутність власних 

висококваліфікованих кадрів у юридичній, банківській та економічній 

сферах. 

При зацікавленості світового співтовариства у подальшому стрімкому 

розвитку східно-азійських країн таких негативних наслідків фінансової кризи 

можна було б уникнути, або й унеможливити їх появу. Про це свідчать у 

першу чергу вимоги МВФ щодо зменшення темпів зростання ВВП цих країн 

в обмін на фінансову допомогу з його боку. Програми допомоги МВФ 
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піддавалися критиці з боку постраждалих країн та незалежних міжнародних 

економістів-аналітиків, оскільки вони мали відверто виражений 

перерозподільний аспект, що проявлявся у беззастережному відкриті 

внутрішніх ринків, швидкій реалізації неплатоспроможних і мало ліквідних 

компаній західним інвесторам. Тобто заходи явно були спрямовані на 

посилення ролі іноземного капіталу на внутрішніх ринках постраждалих від 

кризи країн [3]. 

Тому, на наше переконання, виникнення кризи було зумовлене 

зовнішніми чинниками, а її поширення та загострення – внутрішніми. 

На рис. 2.8 внутрішні чинники кризи розділені нами на дві групи – 

фінансові та комерційні. Фінансові чинники обумовлювались невисоким 

рівнем розвитку інфраструктури відповідного ринку, відсутністю державного 

регулювання, високим рівнем бюрократизму та лобіювання приватних 

інтересів з боку органів влади. Збій на фінансовому ринку призвів до появи 

комерційних причин загострення і поглиблення кризи, а саме: зменшення 

цін, нерентабельність виробництва, затоварювання промисловою 

продукцією, підвищення цін на харчові продукти і товари першої 

необхідності.  

При цьому ми вважаємо, що найбільш руйнівну роль у розвитку 

азіатської кризи відіграли саме внутрішні причини, бо продемонстрували 

неготовність урядів держав при швидких темпах розвитку економіки 

раціонально розподіляти й перерозподіляти ВВП. Злагоджена робота органів 

виконавчої влади, чітко регульовані ринкові відносини, контрольоване та 

виважене використання залученого капіталу були б спроможними 

зневілювати негативний вплив будь-якого зовнішнього сценарію розвитку 

фінансової кризи. 

Можна стверджувати, що господарства країн згаданого регіону 

розвивалися без урахування основних економічних законів. Можливо, 

ураження кризою було б не таке болюче, якби під час розвитку та нарощення 
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ВВП керівництво держав сформувало дієвий механізм регулювання та 

розподілу іноземних фінансових ресурсів.  

Східно-азіатська криза поставила під сумнів позитивний вплив на 

економічний розвиток процесів фінансової глобалізації та лібералізації 

національних ринків. Так, більшість країн Південо-Східної Азії переглянули 

свої підходи щодо ведення економічної інтеграції, лібералізації фінансових 

ринків та глобалізації економік. Економіки цих країн стали більш 

ізольованими від світового ринку, посилився рівень державного регулювання 

економічних і фінансових процесів [451, 524, 443, 495, 496, 503]. 

Згадана світова економічна криза засвідчила, що масове вилучення 

іноземного капіталу з внутрішнього ринку країн з високими темпами 

зростання дестабілізує ситуацію в цілому і створює прецедент загострення 

існуючих суперечностей розвитку. 

Піденно-Східні країни Азії подолали кризу за два роки шляхом 

проведення послідовних реформ і фінансового оздоровлення банківської 

системи та згодом реструктуризації корпоративного бізнесу. Відповідно до 

рекомендацій МВФ уряди країн скоротили загальнодержавні витрати, 

дозволивши при цьому встановлення високих відсоткових ставок на 

фінансові ресурси і девальвувавши національні валюти. Оскільки 

найбільшою мірою постраждав від наслідків кризи фінансовий сектор, 

основні зусилля влади були спрямовані на фінансову реструктуризацію, яка 

проходила у декілька етапів: 

1) підтримка стабільності життєздатних фінансових установ (які 

визначалися за результатами аудиторських перевірок незалежних 

міжнародних компаній) та ліквідація «баласту» (банки підтримка яких була 

неефективна) з метою відновлення довіри до даного сектору. При цьому 

залишковий капітал ліквідованих фінансових установ передавався стійким 

фінансовим організаціям для фінансового оздоровлення; 

2) консолідація банківської системи, проведення рекапіталізації 

установ, що залишилися на фінансовому ринку; 
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3) створення законодавчої бази і системи державного фінансового 

контролю і страхування [449, 475, 524].  

Реструктуризація корпоративного сектору полягала у: збільшенні 

прозорості корпоративного нагляду, скасуванні взаємного страхування боргів 

і недопущення укладання «брудних угод» між філіями промислових 

конгломератів, регулювання і нормування структури капіталу, посилення 

відповідальності власників за прозорість операцій на фінансовому ринку.  

Значну роль у швидкому подоланні кризи відіграли такі чинники: 

 проведення консолідованої економічної політики, що 

підтримувалася суспільством і корпоративним бізнесом; 

 формування системи жорсткого державного нагляду за 

діяльністю суб’єктів господарювання (банків і корпорацій); 

 прозора фінансова політика та дії уряду. 

Скориставшись недоліками організації ринкових відносин у 

досліджуваних країнах, іноземні інвестори мали змогу здійснити 

спекулятивні атаки. А низький рівень розвитку фінансового ринку та 

неможливість завадити спекуляціям виявили недоліки влади та її 

неспроможність приймати адекватні рішення. Вчасне реагування владних 

структур змогло б зменшити негативний вплив фінансових інструментів на 

загальноекономічний розвиток країн. Азіатська криза була дуже складною за 

характером перебігу, оскільки  об’єднала у собі недоліки й протиріччя 

національних економічних політик та недосконалість міжнародної 

фінансової системи [2].  

Трансформаційні зміні в економіці Російської Федерації розпочалися 

на початку 90-х років, коли командно-адміністративна система почала 

перебудовуватись у ринкову. Період трансформацій російської економічної 

системи характеризується низкою параметрів: нестабільністю, 

непередбачуваністю, суперечливістю [431]. Саме ці характеристики створили 

передумови для виникнення кризових ситуацій.  
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Процес перебудови господарства Росії відбувався в умовах тотальної 

системної кризи, яка охопила всі сфери економіки і соціального життя 

населення. Згодом, здійснивши ряд соціально-економічних і політичних 

реформ, керівництву країни вдалося зменшити гостроту кризи, яка 

трансформувалась у мляво перебіжну. Така ситуація створювала негативні 

впливи на економічний розвиток, але вже не вимагала реформуючих 

кардинальних дій, а лише поступового налагодження цивілізованих ринкових 

відносин між суб’єктами господарювання. Повне  подолання кризи в Росії 

було неможливе, оскільки ринкові відносини характеризувалися 

корумпованістю та нерегульованістю [432, 507]. 

У 1997 році була здійснена спроба перейти від хаотичних до 

цивілізованих господарських відносин, бюджетний дефіцит і грошова маса 

утримувались у визначених межах (табл. 2.4), підвищилась ефективність  

 

Таблиця 2.4 

Макроекономічні показники економіки Російської Федерації* 

Показник Рік 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013/

2014 

1. Ріст ВВП, 

% 
-3,6 1,4 -5,3 6,4 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,9 4,5 4,2 3,5 

1,1/ 

0,5 

2. Інфляція 

споживчих 

цін, у % до 

ВВП 

47,7 14,8 27,7 85,7 20,8 21,5 15,8 13,7 10,9 12,7 9,7 9,0 14,1 11,7 6,8 8,5 5,1 
6,8/ 

7,6 

3. Зростання 

грошової 

маси в 

обігу, %  

29,5 28,8 37,6 56,7 57,9 36,2 33,7 38,5 33,7 36,3 40,5 44,2 14,6 16,3 24,6 20,9 12,1 
15,7/ 

19,6 

4. Реальна 

відсоткова 

ставка, % 

69,2 14,7 19,6 -18,9 -9,6 1,2 0,1 -0,7 -7,3 -7,2 -4,1 -3,3 -5,2 12,5 -3,0 -6,4 1,5 
3,4/ 

3,2 

5. Рівень 

безробіття, 

%  

19,6 23,7 26,8 27,0 19,6 17,8 15,9 16,5 15,5 14,3 14,3 12,2 6,2 8,2 7,3 6,5 5,5 
5,6/ 

5,8 

6. Бюджетне 

сальдо, у % 

до ВВП** 

-4,9 -5,1 -3,7 -4,2 2,9 3,1 7,0 2,2 5,3 8,2 8,0 6,2 5,6 -5,8 -1,9 3,3 2,7 
2,1/ 

-1,4 

7. Держа-

вний борг у 

% до ВВП 

55,9 55,6 144,0 79,5 70,9 31,4 42,0 30,3 23,2 14,2 8,8 6,9 5,8 7,6 8,1 8,9 10,6 
12,0/ 

11,4 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522] 
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податкових зборів, рівень інфляції та відсоткові ставки зменшувалися, почав 

функціонувати фондовий ринок. У другій половині 90-х років криза в 

економіці поступово затухала, налагоджувалась робота  ринкових інституції, 

зокрема  банківської системи, фондового і страхового ринків, нових 

державних органів влади тощо. Росія приваблювала іноземних інвесторів 

своїми природними ресурсами і можливостями в умовах економічного хаосу 

отримати значні спекулятивні доходи. Все це у сукупності сприяло 

залученню іноземних інвестицій. Схематично структура і динаміка залучення 

капіталу відображена на рис. 2.9. 

Нарощування обсягів спекулятивних операцій на молодому 

фінансовому ринку в умовах відсутності механізмів ефективного державного 

регулювання і контролю зумовило нове загострення економічної кризи у 

сфері фінансів у 1998 році. Саме у цей час російська криза вийшла за межі 

однієї держави і швидко поширилася на фінансові ринки сусідніх країн та 

країн-партнерів.  
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Рис. 2. 9. Динаміка і структура залучень капіталу в економіку Росії* 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522]  

 

Від часу загострення російської кризи пройшло 12 років, але й досі не 

існує єдиної наукової позиції щодо причин її прояву. Так, С. Алексашенко  
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вважає, що криза була борговою, яка згодом спричинила й валютну [4, 5], 

М. Монтес і В. Попов відзначають лише валютну складову кризи [199], 

В. Геращенко виділив банківську [2]. Причини, що зумовили загострення 

російської кризи у 1998 році, схематично відображені на рис. 2.10. 

До зовнішніх чинників фінансового загострення кризи відносимо: 

кризу в країнах Південно-Східної Азії, падіння світових цін на нафту, 

високий рівень спекулятивності на світових фондових ринках, високий 

рівень зовнішньої заборгованості Росії. 

 

 

Рис. 2.10. Причини та наслідки загострення російської кризи у1998 році* 

* Складено автором 

 

Серед внутрішніх чинників загострення кризи в Росії виокремлюємо 

такі: завищений валютний курс рубля, хронічний дефіцит бюджету, і 

відсутність ефективних механізмів наповнення його дохідної частини, значні 

Зовнішні чинники: 

- азіатська криза; 

- падіння світових цін на нафту; 

- високий рівень 

спекулятивності світового 

фінансового ринку; 

- значний зовнішній борг 

Внутрішні чинники: 

- завищений курс національної валюти; 

- низький рівень управління банківськими ризиками; 

- хронічний дефіцит бюджету; 

- високий рівень бартеризації економіки; 

- значний державний борг та високий рівень витрат на 

його обслуговування; 

- залежність влади від бізнесових структур; 

- жорстка грошово-кредитна політика 

Загострення економічної кризи 

Шляхи подолання кризи: 

- зміна валютного коридору; 

- припинення погашень по 

зобов’язанняхза державними 

казначейськими облігаціями 

Наслідки для 

економіки країни 

позитивні: 

- підвищення рівня конкурентоспроможності 

російської продукції на зовнішніх ринках;  
- зменшення обсягу спекулятивних операцій 

на фінансовому ринку; 
- збільшення частки реальних інвестицій в 

економіку 

негативні: 

- інфляційні коливання національної 

валюти; 

- тимчасовий параліч банківської системи; 

- різке зменшення доходів населення; 

- зниження рівня довіри до кредитної 

системи; 
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обсяги бартерних операцій, жорстка грошово-кредитна політика, 

невідповідність бюджетного і грошово-кредитного регулювання, великі 

обсяги сукупного державного боргу, що складав 44 % від ВВП (із них 26% – 

зовнішній) і дороге його обслуговування, яке становило майже третину 

державного бюджету, можливість великого бізнесу впливати на дії влади, 

спрямовані на регулювання економікою [335, 510]. 

Внутрішні проблеми в економіці країни обумовили наявність 

передумов прояву кризи, а її загострення було спричинено в більшій мірі 

зовнішніми причинами, а саме Азіатською кризою. Вона вплинула на 

російський фінансовий ринок не прямо, а опосередковано, оскільки іноземні 

інвестори досить упереджено сприймали стабільність на російському ринку і 

ототожнювали його за рівнем розвитку з країн, що розвиваються. Тому криза 

на азіатських ринках стала сигналом для вилучення капіталу з фінансових 

ринків країн, що розвиваються. 

Сукупність внутрішніх і зовнішніх причин загострення кризи 

змушувало керівництво країни негайно діяти і приймати кардинальні рішучі 

дії, спрямовані на рятування економіки Росії. У 1998 році Росія, на думку 

фахівців [431, 432], мала три шляхи виходу з кризи: 

 здійснити емісію й погасити борги за державними 

короткостроковими зобов’язаннями (ДКЗ); 

 оголосити дефолт за зовнішнім боргом; 

 оголосити дефолт за внутрішнім боргом. 

Для подолання фінансової кризи керівництво країни оголосило про 

зміну валютного коридору і припинення погашення боргів за державними 

казначейськими облігаціями, кредитами, операціями на строковому ринку 

перед нерезидентами. 

Керівництво країни, вперше у світовій практиці, оголосило дефолт по 

внутрішньому боргу, вираженому у національній валюті за державними 

короткостроковими зобов’язаннями, дохідність яких перед загостренням 

економічної кризи сягала 140 %. 
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Колапс на фінансовому російському ринку проявився у призупиненні 

фондових операцій, вартість державних облігацій впала до рекордно 

низького рівня. Оголошені дії уряду, з одного боку, можна сприймати як 

неплатоспроможність держави та ненадійність і нестабільність російського 

фінансового ринку для нерезидентів, а, з другого боку, російське керівництво 

намагалося нестандартними у світовій практиці методами вийти із складного 

положення з найменшими втратами для економіки країни, намагаючись 

зберегти фундамент фінансової системи шляхом повалення ненадійних 

(паразитичних) конструкцій. 

Варто зазначити, що для світової практики було характерним 

прийняття першого варіанта виходу з кризи і саме його очікували іноземні 

інвестори. У такому випадку вони понесли б найменші втрати, а хитка 

економіка країни була б зруйнована новою хвилею інфляції. У ситуації, що 

склалася, іноземні інвестори постраждали найбільше, а кризові явища 

охопили лише фінансові установи, які проводили спекулятивні операції на 

фондовому ринку. Інвестори, які були активними учасниками російського 

фондового ринку, вступили у переговори з урядом, але виплати за 

державними казначейськими облігаціями були мізерними, приблизно 1% від 

загального внутрішнього боргу. Іноземні інвестори, які звикли заробляти 

капітал на девальваціях валют країн, що розвиваються, отримали 

неочікуваний дефолт і стрімку девальвацію. У сукупності  це виключило для 

них можливість нажитися на нестійкому фінансовому російському ринку. 

Внаслідок девальвації рівень цін на російські товари за кордоном 

зменшився, завдяки чому підвищилась їх конкурентоспроможність. Звісно, 

уникнути інфляції керівництву країни не вдалося, але вона була мінімальною 

порівняно з можливими її обсягами внаслідок додаткової емісії. 

Корейські та бразильські банки, що інвестували значні суми на 

російський ринок, були змушені ліквідувати свої позиції. Переважаюча 

кількість російських банків стали неплатоспроможними, оскільки в більшій 

мірі володіли значним обсягом державних облігацій, які різко знецінилися. 
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Суб’єкти фінансового ринку, які не мали зобов’язань у валюті, постраждали 

за цієї кризи найменше. Резиденти, що не піддалися паніці й не продали 

державні облігації, змогли частково компенсувати збитки пізніше, під час їх 

погашення центральним банком [335, 510]. 

Виникла банківська криза. Проблема банківської системи Росії 

полягала у тому, що заходи, необхідні для її подолання були діаметрально 

протилежними погодженим з МВФ стосовно подолання бюджетної кризи. 

Останній зобов’язував керівництво держави до жорстких заходів монетарної 

і бюджетної політики, а банківська система вимагала додаткового вливання 

капіталу з метою підтримки банківської ліквідності. 

Криза в Росії розкрила недоліки міжнародної банківської системи, 

якими раніше нехтували. Так, обсяги ресурсів за фінансовими операціями у 

багато разів перевищують реальний капітал, який залучений до комерційної 

діяльності. Велика кількість посередників, що беруть участь у фінансових 

операціях, унеможливлює з’ясування відповідального по кінцевих 

зобов’язаннях. Під час кризи, коли російські комерційні банки відмовилися 

від своїх зобов’язань перед закордонними партнерами, проблеми швидко 

поширилися на відповідні фінансові ринки світу. 

Фінансова криза у Росії продемонструвала неефективність банківської 

системи, що побудована на не реальному капіталі, а на спекулятивних і 

віртуальних операціях. Загострення кризи в Росії стало переломним етапом 

розвитку її економіки. Більшість суб’єктів господарювання, врахувавши 

гіркий досвід, у подальшому будували власний бізнес на реальному капіталі, 

здійснювали свою діяльність у межах реальних фінансових можливостей, 

відповідальніше виконували фіскальні зобов’язання перед державою (яка 

продемонструвала можливість вилучення з них капіталу не ринковими 

методами), підприємства перестали сподіватися на легкі заробітки і почали 

розвивати виробничу сферу [510]. 

Обраний шлях подолання кризи призвів як до негативних, так і до 

позитивних змін в економіці. До негативних змін можна віднести інфляційні 
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коливання національної валюти і тимчасовий параліч банківської системи, 

банкрутство банків та підприємств, різке зменшення рівня доходів населення, 

зниження рівня довіри до кредитної системи країни. До позитивних змін 

віднесемо таке: підвищення рівня конкурентоспроможності російської 

продукції на зовнішніх ринках внаслідок девальвації рубля, зміну характеру 

економіки з сировинного на виробничий, збільшення кількості іноземних 

інвесторів, які на території Росії налагоджували виробництво, фінансовий 

ринок почав розвиватися цивілізованими шляхами, зменшуючи частку 

спекулятивних операцій. Росія, подолавши кризу, продемонструвала світу 

володіння основними законами світового ринку і бажання розвивати на своїх 

внутрішніх ринках лише відповідальний бізнес. 

Деякі аналітики [335, 431, 410]  називають кризу 1998 року в Росії 

кризою недосвідченості. Але ми вважаємо, що своїми діями керівництво 

держави продемонструвало повне володіння світовими фінансовими 

інструментами. Росія ще раз продемонструвала світу нестандартність у 

підходах щодо регулювання економікою країни. Російський уряд за 

правилами світового спекулятивного ринку побудував фінансову піраміду з 

державними казначейськими облігаціями і обвалив її в умовах неможливого 

її підтримання. Це дало змогу залучити додатковий капітал в економіку 

країни і продемонструвати невідповідальним учасникам фінансового ринку 

можливості державного впливу на їх діяльність. 

Світова економічна криза 2007-2009 років проявилась в економіці 

США, яка є світовим лідером розвитку ринкових відносин і поширення 

глобалізаційних та інтеграційних процесів, її економіка виробляє 20%, а 

використовує 40% світового ВВП [477]. Економіка США відіграє ключову 

роль у розвитку світового господарства, всі внутрішні кон’юнктурні зміни в 

умовах глобалізації екстраполюються у світову економіку, трансформуючи її 

структуру. Тому дуже важливо визначити передумови прояву й особливості 

розвитку фінансової кризи у США, її наслідки та з’ясувати її роль у 

функціонуванні світової економіки. 
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Більшість науковців вважають, що причини прояву кризи були 

зумовлені загостренням внутрішніх суперечностей на фінансовому ринку. На 

нашу думку, глибока інтеграція США у світову економіку не дає нам права 

відкидати зовнішні причини прояву кризи. Для з’ясування сукупного спектра 

внутрішніх і зовнішніх причин прояву кризи у 2008 році та їх вагомості, на 

наше переконання, доцільно проаналізувати економічний стан США за 

останнє десятиліття. 

Розглядаючи у першому розділі сутність поняття «криза», було 

з’ясовано, що її виникнення найчастіше зумовлене циклічністю розвитку, а 

свідченням кризи в економічній системі є спад ВВП. Динаміка ВВП США 

відображена на рис. 2. 11. 
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Рис. 2.11. Динаміка ВВП та грошової маси США 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522] 

 

За наведеними даними, середня тривалість економічного циклу у США 

коливається у межах 8-9 років. Відповідно до динаміки ВВП можна 

припустити, що настання кризи у 2008 році було прогнозоване і відповідало 

циклічній періодизації розвитку економіки. Варто зауважити, що у 2001 році 

було відзначено зниження ВВП, але воно не перетнуло нульового значення. 
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Економічних передумов прояву у 2001 році кризи у США не було, але 

виникли соціально-політичні – внаслідок терактів 11 вересня відбулося 

стрімке падіння фондових індексів (рис. 2.12).  
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Рис. 2.12. Динаміка індексу акцій на фондовому ринку США* 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522] 

 

Уряд країни, маючи на меті активізувати відносини на фінансовому 

ринку, зменшив вартість кредитних ресурсів  і таким чином намагався 

відстрочити настання економічної кризи (рис. 2.13).  
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Рис. 2.13. Зміни розміру реальної відсоткової ставки* 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522] 
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На той час стабільність економіки забезпечувала політичну силу, 

впливовість і стійкість США у світі. Проведення масштабної анти-

терористичної компанії в країнах Азії (Афганістан, Ірак) зумовило зростання 

дефіциту державного бюджету та його поступове нарощення (рис. 2. 14). 
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Рис. 2.14. Співвідношення динаміки ВВП і дефіциту 

 державного бюджету США 

* Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522] 

 

Доступність кредитних ресурсів була спрямована на стимулювання 

виробництва та економічне зростання, але різкий відтік іноземних інвестицій  

стримував ці процеси (табл. 2.5).  

 

Таблиця 2.5 

Динаміка інвестицій в економіку США* 

Показник Рік 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Чистий 

приплив 

прямих 

інозем. 

інвест., млрд 

дол. США 

321,3 167,0 84,37 63,75 145,9 112,6 243,1 271,2 328,3 134,7 259,3 257,4 217,7 294,9 303,4 

Портфельні 

інвест., млрд 

дол. США 

193,6 121,5 54,1 33,9 61,8 89,3 145,5 275,6 126,4 160,5 178,9 123,4 239,1 -85,4 -198,1 

*Складено за даними Світового банку та Oxford Economics [249, 521, 522] 
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Так, у 2002 році приплив інвестицій відносно 2001 року зменшився 

більше ніж у 2 рази, а у 2003 році обсяг інвестицій був меншим відносно 

2000 року майже у п’ять разів [463, 477]. Уряду необхідно було відновити 

довіру населення до держави та авторитет у світовому співтоваристві. 

Змінилася структура фінансових вливань в економіку США так, 

найбільшими кредиторами стають Китай, Сінгапур, країни Перської затоки, 

Росія. Разом із тим низькі кредитні ставки і вимоги до позичальників 

підвищили попит населення на іпотечні кредити, внаслідок чого зросли ціни 

на нерухомість та рівень сек’юритизації фінансового ринку (рис. 2.15).  

 

Рис. 2.15. Схема віртуалізації фінансового ринку США і створення кризових 

передумов* 
* Складено автором 
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Підвищений попит на нерухомість сприяв розвитку будівельної та 

інших суміжних галузей економіки. Операції на фінансовому ринку 

перетворилися на альтернативне джерело отримання доходів для 

американських компаній. Тому уряд не стримував віртуалізацію фінансового 

ринку, яка несла у собі явну загрозу економіці. У свій час, про небезпеку 

активного і неконтрольованого розвитку фінансового сектору попереджав 

Томас Джеферсон: «Якщо американський народ коли-небудь дозволить 

банкам контролювати емісію своєї валюти, то з початку, використовуючи 

інфляцію, а згодом дефляцію, банки і корпорації ними створені позбавлять 

людей всього майна, а їх діти залишаться безпритульними на континенті, 

який завоювали їхні батьки. Право грошової емісії повинно належати 

конгресу і народу, а не банкам. Я щиро вважаю, що банківські інституції 

більш небезпечні, ніж регулярні армії» [121, 122]. 

Доступне кредитування сприяло нарощенню грошової маси в обігу 

(див. рис. 2.11), а віртуалізація фінансового ринку – до її неконтрольованості. 

Відсутність контролю кредитної платоспроможності за фінансовими 

операціями спричинило формування пірамід і економічних «бульбашок», які 

швидко розросталися. Наслідки проявились у 2006 році неповерненням 

кредитів ненадійними позичальниками, знизилася платоспроможність 

іпотечних агентств. Масове невиконання кредитних зобов’язань ненадійними 

позичальниками (населенням) призвело до неможливості погашати фінансові 

зобов’язання по сек’юритизованих боргах іпотечними агентствами і банками, 

в яких обсяг власних ресурсів був незначним. Так, навесні 2007 року акції 

найбільшої іпотечної компанії США New Century Financial Corporation були 

вилучені з торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі внаслідок виявлення її 

неплатоспроможності. Більшість фінансових компаній припинили 

кредитування, оскільки не мали змоги оплачувати власні зобов’язання перед 

кредиторами за сек’юритизованими боргами [477].  

Уряд, з метою підтримки фінансових установ, виділяв кошти з 

державного бюджету і вводив тимчасове управління. Така процедура була 
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застосована до  іпотечних компаній Fannie Mae і Freddie Mac. Скорочення 

кредитних програм і припинення кредитування навіть позичальників з 

високим рейтингом викликало обвал цін на нерухомість. Погашати кредити, 

оформлені за надвисокими цінами, відмовилися навіть надійні позичальники. 

Федеральна резервна система знизила відсоткові ставки за кредитами з 

метою підвищення боргових виплат. Але ситуацію це не виправило, 

монетарні засоби були малоефективними і значна частина фінансових 

установ понесла збитки, а деякі навіть збанкрутували. Фінансові установи 

були змушені списувати заборгованості так, наприклад, банк Merrill Lynch 

заявив про списання 15 млрд дол. заборгованості, Citygroup – 18 млрд дол., а 

UBS – про рекордну суму в 37 млрд дол. заборгованості [121]. 

Банкрутство найбільших американських банків, таких як Lehman 

Brothers, Merrill Lynch, зумовило обвал фондового ринку. Акції Lehman 

Brothers, одного з найбільших інвестбанків Уолл-стріт, впали на 94 %; 

American International Group (AIG) – на 61%, Washington Mutual – на 25 %, 

Bank of America – на 21 %, Merrill Lynch – на 16,6 %, Citigroup Inc. – на 15 %, 

папери American Express Co. впали майже на 9 %. За 2007 рік цінні папери на 

світовому фондовому ринку втратили на 5 трлн доларів США [121]. 

Проблеми на фінансовому ринку зумовили економічну кризу – 

американські установи зазнали збитків на суму 460 млрд дол. У січні 2009 

року виробничі замовлення у металургійні, машинобудівній та будівельній 

галузях США скоротилися на 1,9 %, до 351,9 млрд дол. США. У 

промисловому секторі у січні кількість безробітних становила 168 тис. осіб, у 

будівництві – 104 тис. осіб, у сфері послуг – 375 тис. осіб. У лютому 2009 

року роботу втратили 651 тисяча осіб, а рівень безробіття зріс на 8,1 %, і став 

у США найвищим показником за останні 25 років. До березня 2009 року 

рівень безробіття у США вже становив 4,4 млн осіб [247]. У 2009 році 

спостерігалося від’ємне зростання ВВП, зменшились обсяги валового 

нагромадження й валового нагромадження капіталу. Як наслідок, відбулося 

збільшення дефіциту державного бюджету. 
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Парадоксом цієї світової кризи є те, що у жовтні 2008 року тоді, коли 

вона поширилася на більшість країн світу й досягла свого піку, чистий 

приплив капіталу в економіку США склав понад 286 мільярдів доларів США. 

Це відображено в офіційному прес-релізі Міністерства фінансів США – у 

липні був зафіксований відплив у 25 млрд дол., у серпні приплив – 17,1 млрд 

дол. США, а у вересні приплив уже – 142,6 млрд дол. США. Приватні 

інвестори вклали в економіку США за жовтень 274,5 млрд дол. США, 

державні – 11,9 млрд дол. США [463]. 

При цьому вкладення іноземних інвесторів в довгострокові зобов’язання США 

скоротилися на 13,3 млрд доларів США, зросла доларова заборгованість банків на 207 

млрд доларів США. За статистикою Міністерства фінансів, коли криза ширилася світом, 

інвестори вважали, що американська економіка, не зважаючи на існуючі проблеми, більш 

надійна і швидше за інші країни оговтається від негативного впливу кризи. Варто 

зазначити, що приплив інвестицій до США відбувся внаслідок відтоку капіталів з ринків 

країн, що розвиваються. Схематично перебіг економічної кризи 2008 року у США 

відображено на рис. 2.16.  

Отже, чинники прояву кризи 2008 року у США розподілено на 

зовнішні та внутрішні. До зовнішніх чинників віднесено: теракти 11 вересня 

2011 року та війну на Сході (Афганістан, Ірак). Варто зазначити, що ці 

зовнішні чинники, характеризуються тривалим впливом та непрямою дією.  

Внутрішніми чинниками є: надмірна емісія та доступність кредитних 

ресурсів, віртуалізація фінансових операцій, зростання дефіциту бюджету, 

зниження рівня доходів населення та його платоспроможності. 

Наслідки економічної кризи 2008 року в США також розподілені нами 

на внутрішні та зовнішні. Серед внутрішніх наслідків кризи, які були 

виявлені в економіці США, необхідно виокремити: зменшення вартості 

активів підприємств, зниження сукупного попиту та нагромадження, дефіцит 

фінансових ресурсів, зростання обсягу заборгованості, зростання  
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Рис. 2.16. Особливості прояву економічної кризи 2007-2009 років у 

США* 
* Складено автором 

Причини прояву кризи 2008 року у США 
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 теракти 11 вересня 2001 

року; 

 війна в Азії (Афганістан, 

Ірак) 

Внутрішні чинники: 

 зростання дефіциту бюджету; 

 підвищення обсягу грошової маси в обігу; 
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позичальників     збільшення попиту на іпотечні 

кредити та підвищення цін на нерухомість 

Сек’юритизація ринку іпотечного кредитування, 

підвищення кредитних можливостей іпотечних 

агентств, конкуренція на ринку позичальників 

1. 

2. 

Невиконання кредитних зобов’язань ненадійними 

позичальниками   неспроможність іпотечних 

агентств погашати зобов’язання по сек’юритизованим 

цінним паперам 

Припинення кредитних програм + зменшення доходів 

населення   обвал цін на нерухомість 

Зростання невиплат за кредитами позичальниками з 

середнім та високим кредитним рейтингами   збитки 

та банкрутство іпотечних агентств, банківських установ 

    обвал фондових ринків США  

3. 

5. 

4.

л

я 

е

к

о

н

о

мі

к

и 

С

Ш

А 

з

м

ен

ш

ен

н

я 

ва

рт

ос

ті 

ак

ти

ві

в 

пі

д

п

р

иє

Економічна криза 

Обвал фондових ринків та банківських систем країн світу 

Світова економічна криза 

Наслідки американської кризи 

2008 року 

Для світової економіки 
банкрутство банківських та інших фінансових 

установ; зменшення вартості активів підприємств, 

зменшення сукупного попиту, зменшення обсягів 

зовнішньої торгівлі, дефіцит фінансових ресурсів, 

боргова криза, зростання рівня безробіття 

Для економіки США 
зменшення вартості активів 

підприємств, зменшення 

сукупного попиту, дефіцит 

фінансових ресурсів, боргова 

криза, зростання рівня безробіття 



 134 

обсягу бюджетного дефіциту, зниження рівня доходів населення та їх 

платоспроможності, зростання рівня безробіття. 

У США існують національні особливості антикризової політики, 

відповідно до яких було створено стабілізаційний фонд, що дозволило 

знизити облікові ставки до 2 % (2007 р. – 5%). Крім того, у першу чергу 

допомога надається учасникам фондового ринку. Це пов’язано з тим, що 

сегмент інституційних інвесторів (страхові компанії, пенсійні фонди, взаємні 

фонди тощо) у США є дуже значним і охоплює майже всі фінансові 

відносини. Так, активи взаємних фондів у США становить 60% обсягів ВВП 

країни або приблизно 10 трлн дол. США. У США для подолання кризи 

використовували три основні програми, за якими на підтримку фінансового 

сектору було виділено значні кошти: 

 План американського відродження та реінвестування 2009 року 

вартістю 787 млрд дол., який був ухвалений Конгресом та став законом 17 

лютого 2009 року. Згідно з преамбулою цього закону, він спрямований на 

«забезпечення додаткових асигнувань на збереження та створення робочих 

місць, інвестиції в інфраструктуру та науку, підвищення енергоефективності, 

допомогу безробітним і стабілізацію державних та місцевих фінансів»; 

 План забезпечення фінансової стабільності вартістю приблизно 

2 трлн дол., оприлюднений міністром фінансів США Т. Гайтнером; 

 План фінансової допомоги боржникам за іпотечним кредитування 

вартістю близько 275 млрд дол. [68]. 

Усі запроваджені заходи спрямовані на «накачування» економіки 

кредитними коштами, які спричиняють зростання державного боргу, 

розвиток хронічного дефіциту і не передбачають проведення структурних 

реформ господарства. На наш погляд, готовність найбільших учасників 

фінансового ринку і уряду США до прояву кризи забезпечило найменші 

втрати і швидше відновлення уражених кризою сфер економіки, збереження 

позиції країни у світовому співтоваристві. 
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На основі аналізу перебігу американської кризи 2008 року можна 

зробити висновок, що вона була зумовлена внутрішніми причинами, але за 

рахунок глобалізаційних процесів і тісної взаємозалежності фінансових 

ринків швидко поширилася світовою економікою. 

Часто економісти проводять паралелі між даною кризою і кризою 

1929–1933рр. для аналізу відмінностей основні характеристики ми звели у 

табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Порівняльна характеристика перебігу світових економічних криз  

 ХХ і ХХІ ст. у США 
Характери-

стики 

Велика депресія 

1929–1933 рр. 

Світова криза  

2007–2009 рр. 

Причини Біржовий крах, падіння цін на 

боргові цінні папери, підвищення 

цін на імпорт, падіння доходів від 

експорту,   

Біржовий крах, падіння цін на 

іпотечні цінні папери,  

Сфери 

охоплення 

Фінансовий сектор, банківська 

система, промисловість, 

будівництво, сільське 

господарство,  

Фінансовий сектор, банківська 

система, промисловість, 

будівництво, промисловість 

Країни 

поширення 

США і всі економічно розвинені 

країни Західної Європи 

США, економічно розвинені 

країни, країни, що 

розвиваються 

Наслідки Зниження виробництва, зростання 

рівня інфляції і безробіття, 

падіння цін на 

сільськогосподарську продукцію, 

зниження доходів населення  

Зниження виробництва, 

падіння цін, зростання 

безробіття, банкрутство банків, 

нарощення заборгованості, 

дефіцит інвестиційних 

ресурсів,  

Антициклічні 

заходи 

Посилення ролі державного 

регулювання, створення 

організацій для фінансової 

підтримки банків, будівельних, 

іпотечних і 

сільськогосподарських, 

організацій; перерозподіл доходів 

бюджету між багатими і бідними 

верствами населення; 

лібералізація роботи ФРС і 

розробка програми гарантування 

вкладів; реструктуризація боргів; 

девальвація валюти 

Викуп державних цінних 

паперів; створення 

стабілізаційного фонду, 

зменшення ставки ФРС; 

реструктуризація боргів; 

зменшення державних витрат  

* Складено автором за даними [9, 12, 72, 121, 122] 
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З табл. 2.6 видно, що за виділеними характеристиками можна провести 

чітку паралель між двома кризами. Отже можна висунути гіпотезу, що 

світові економічні кризи такого масштабу повторюються через 100 років. Але 

варто зауважити, що основною причиною великої депресії 1929–1933 рр. є 

оновлення системи світового господарювання через відмові від золотого 

стандарту і посилення державного регулювання, а також перехід 

промислового виробництва на постіндустріальний етап розвитку. А 

причинами світової кризи 2007–2009 рр. є перехід до лібералізованої моделі 

економічного розвитку, посиленні інтеграційних зв’язків, зростанні рівня 

глобалізації та переході на новий – інформаційний етап розвитку суспільства. 

Отже, розглянувши особливості перебігу економічних криз в умовах 

активного поширення глобалізаційних процесів варто відмітити, що 

передумовами прояву криз були внутрішні причини, а їх поширення 

відбувалось завдяки тісним зовнішньоекономічним зв’язкам між країнами. 

Відповідно, масштабність наслідків перебігу економічної кризи визначається 

рівнем інтеграції країн у світове господарство. 

 

 

2.3 Суб’єктивні та об’єктивні передумови світових економічних криз 

 

 

З метою з’ясування характеру впливу об’єктивних і суб’єктивних 

причин на прояв світових криз за допомогою економіко-математичного 

моделювання було досліджено взаємозалежність впливу різних чинників на 

ВВП  країн де вони відбулися. Оцінювання та тестування економетричних 

моделей для країн, в яких мали місце кризові явища протягом 1993-2013 рр., 

здійснювалося в пакеті прикладних програм Eviews 7.1. Вхідні дані для 

розрахунків та аналізу були взяті у статистичних базах Світового банку та 

Оксфорд Економікс [249, 521, 522]. 
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В оцінених моделях залежною змінною виступив темп зростання 

валового внутрішнього продукту досліджуваних країн. Темп зростання ВВП 

є основним показником, що вказує на економічні результати діяльності 

країни та на стан її розвитку. На результуючий показник (темп зростання 

ВВП) країни впливає велика кількість показників, що характеризують стан 

економіки країни. У моделях вони були визначені як незалежні змінні, до них 

віднесені: бюджетне сальдо, податкові доходи, державні витрати, дефлятор 

ВВП, валове нагромадження капіталу, валове нагромадження, державний 

борг, інфляція споживчих цін, зростання грошової маси, баланс поточного 

рахунку платіжного балансу, експорт, імпорт, частки промисловості, 

сільського господарства і торгівлі у структурі економіки країни, відношення 

банківського капіталу до активів, обсяги внутрішнього кредитування 

банківської системи, індекси акцій, капіталізація фондового ринку, реальна 

відсоткова ставка, обсяги прямих і портфельних інвестицій, обсяги 

внутрішнього кредитування приватного сектору, структура торгівлі товарами 

і послугами. 

Всі змінні попередньо були пронормовані для врахування 

неоднорідності їх одиниць виміру. Перед включенням до моделей всі 

макроекономічні показники тестувалися на наявність одиничного кореня за 

допомогою розширеного критерію Дікі-Фуллера. У разі їх стаціонарності в 

модель включалися рівні цих часових рядів, у випадку ж інтегрованості 

першого порядку – їх перші різниці. 

В моделі було включено фіктивні змінні, що характеризують наявність 

чи відсутність кризи в той чи інший період часу, та дозволяють враховувати 

в моделях її вплив на темп зростання ВВП. Ці змінні приймають значення 1 в 

кризові періоди, 0 – в протилежному випадку. 

Коментуючи основні результати оцінювання регресійних моделей, 

необхідно зазначити, що всі незалежні змінні в побудованих моделях є 

значимими, а самі регресійні моделі – адекватними (Додаток Б). Всі оцінені 

моделі були перевірені на наявність нормального розподілу залишків, їх 
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гетероскедастичність та автокореляцію, правильність обрання 

функціональної форми залежності між досліджуваними змінними та 

стабільність параметрів.  

В якості інтерпретації результатів моделювання було побудовано 

коефіцієнти еластичності, які дозволяють визначити ступінь впливу кожної 

незалежної змінної на залежну. 

Специфікація регресійної моделі для Мексики має такий вигляд: 

 

gdp_mex_norm = -0.424418275032*d(credit_rate_mex_norm) + 

0.77209987257*d(gfcf_mex_norm) - 0.0693372998189,                       (2.1) 

де gdp_mex_norm – темп зростання валового внутрішнього продукту 

Мексики, 

d(credit_rate_mex_norm) – приріст реальної відсоткової ставки у Мексиці, 

d(gfcf_mex_norm) – приріст валового нагромадження капіталу у Мексиці. 

 

Коефіцієнт детермінації досить високий (0.904010), що свідчить про 

тісний лінійний зв'язок між залежною та незалежними змінними в моделі. 

Результати оцінювання регресійної моделі відображені у додатку Б. 

Залишки моделі мають нормальний розподіл (Додаток В), про що 

свідчить значення ймовірності статистики Жака-Бера (0,374876). 

У цій моделі автокореляції і гетероскедастичності залишків не 

ідентифіковано. Критерій RESET вказав на правильність специфікації 

оціненої моделі (Додаток Б), а застосування CUSUM тесту засвідчило 

стабільність параметрів оціненої моделі для Мексики (Додаток В). 

Розраховані коефіцієнти еластичності для змінних моделі є такими: 

d(credit_rate_mex) –  (-2,349706), d(gfcf_mex) –  6,235444.  

За допомогою проведеного економіко-математичного моделювання 

було з’ясовано, що в економіці Мексики значну роль у зміні ВВП відіграють 

валове нагромадження капіталу і реальна відсоткова ставка. На нашу думку, 

проведені кількісні розрахунки вказують на вплив об’єктивних чинників.  
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Окрім цього на прояв кризових явищ впливають і суб’єктивні причин, які 

неможливо математично визначити й врахувати при економіко-

математичному моделюванні. У Мексиці такими суб’єктивними причинами 

виявилися: політична ситуація, спекулятивні наміри та дії іноземних 

інвесторів. 

Зважаючи на наведене вище можна зробити такі висновки: 

 рівень стабільності фінансових ринків у країнах, що розвиваються,  

значною мірою визначається політичною ситуацією; 

 процеси лібералізації фінансових ринків у країнах, що розвиваються 

повинні бути чітко регульовані законодавчо й контролюватися владою з 

метою недопущення зростання обсягів спекулятивних операцій; 

 намагання втримати фіксований курс національної грошової одиниці 

в умовах кризи призводять лише до втрати валютних резервів центрального 

банку; 

 розвиток фінансового ринку обов’язково повинен супроводжуватися 

відповідним розвитком банківської системи та органами її регулювання. 

З досвіду мексиканської кризи необхідно врахувати, що: 

 якісна структура іноземного капіталу відіграє важливу роль, адже 

стабільнішими є саме довгострокові і середньострокові інвестиції, тоді як 

короткострокові дуже чутливі до змін політичної ситуації та фінансового 

ринку. За порівняннями прямих і портфельних інвестиції, найкориснішими 

для розвитку економіки виявилися перші. Портфельні звичайно сприяють 

розвитку фондового ринку, але більшою мірою його спекулятивній частині. 

При цьому в умовах нестійкого розвитку вони можуть мати дестабілізуючий 

вплив на фінансовий ринок; 

 фіксований обмінний курс не є ринковим і не відповідає темпам 

інфляції та інтересам експортерів, призводить до втрати валютних резервів 

центрального банку, який його підтримує; 
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 непослідовна макроекономічна політика і хронічний дефіцит 

бюджету створюють передумови нестабільності фінансового ринку та 

недовіри з боку іноземних інвесторів; 

 невідповідність реального і фінансового секторів деформує структуру 

економіки країни та сприяє розвитку кризових явищ. 

У результаті розрахунків за показниками Бразилії була отримана 

остаточна специфікація регресійної моделі: 

 

gdp_bras_norm = 0.361359697975*gff_bras_norm + 

0.282129236976*gff_bras_norm(-1) + 0.473348536603*d(gfcf_bras_norm) - 

0.651620372271*d(credit_rate_bras_norm) + 

0.294816834772*d(gov_exp_bras_norm) - 0.0724699823718,     (2.2) 

де gdp_bras_norm – темп зростання валового внутрішнього продукту 

Бразилії, 

gff_bras_norm – валове нагромадження у Бразилії, 

gff_bras_norm (-1) - валове нагромадження у Бразилії з лагом 1, 

d(credit_rate_bras_norm) – приріст відсоткової ставки за кредитами для 

Бразилії, 

d(gfcf_bras_norm) – приріст валового нагромадження капіталу у Бразилії, 

d(gov_exp_bras_norm) – приріст державних видатків по відношенню до ВВП 

Бразилії. 

 

Останні три змінні за результатами проведення тестування на наявність 

одиничного кореня за розширеним критерієм Дікі-Фуллера виявилися 

інтегрованими першого порядку, тому до моделі було включено їх перші 

різниці. 

Залишки моделі для Бразилії, як і в усіх оцінених моделях, мають 

нормальний розподіл, про що сигналізує p-value статистики Жака-Бера 

(Додаток В). 
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В моделі не було виявлено гетероскедастичности і автокореляції 

залишків. Тест RESET засвідчив вірність специфікації моделі (Додаток Б). 

Перевірка стабільності параметрів регресії також дала позитивні результати 

(Додаток В). 

В результаті на основі оціненої моделі було розраховано коефіцієнти 

еластичності для змінних моделі: gff_bras –  1,651815, d(credit_rate_bras) –  (-

4,497603), d(gfcf_bras) –  2,602146, d(gov_exp_bras) – -2,190472. 

Таким чином, найбільший вплив на темп зростання ВВП Бразилії 

відповідно до оціненої моделі має приріст відсоткової ставки за кредитами та 

приріст валового нагромадження капіталу. 

Специфікація регресійної моделі для економіки Аргентини має вигляд: 

 

gdp_arg_norm = 0.462588113448*d(gfcf_arg_norm) + 

0.400360842323*cpi_arg_norm - 0.865625816238*credit_rate_arg_norm +  

0.0165451196245,                                 (2.3) 

де gdp_arg_norm – темп зростання валового внутрішнього продукту 

Аргентини, 

cpi_arg_norm – індекс споживчих цін Аргентини, 

d(gfcf_arg_norm) – приріст валового накопичення капіталу в Аргентині, 

credit_rate_arg_norm –відсоткова ставка за кредитами для Аргентини. 

 

Застосування статистики Жака-Бера для перевірки наявності 

нормального розподілу залишків дозволило засвідчити їх нормальність 

(Додаток В). 

Стандартні перевірки, що застосовуються до моделей, дозволили 

зробити висновок про відсутність гетероскедастичності та автокореляції 

залишків, вірну специфікацію (див. Додатки Б) та стабільність її параметрів 

(Додаток В). 
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Результати розрахунку коефіцієнта еластичності за обраними зміними є 

такими: cpi_arg – 0.543615, d(gfcf_arg) – 0.230897, credit_rate_arg –(-

1,017874) 

Аналізуючи отримані коефіцієнти еластичності, можна зробити 

висновок про позитивний вплив індексу споживчих цін та приросту валового 

нагромадження капіталу та негативний – зростання відсоткової ставки за 

кредитами на темп зростання ВВП Аргентини: 

Неврахованими залишаються суб’єктивні причини прояву кризи у 

досліджуваних країнах. Так до суб’єктивних причин прояву кризи у Бразилії 

і Аргентині відносемо непрогнозованість дій влади внаслідок політичної 

нестабільності та наміри інвесторів на внутрішньому ринку. Розглядаючи ці 

причини, варто зазначити, що політична нестабільність характерна для 

більшості країн світу з нерозвинутою ринковою економікою і при цьому не є 

бар’єром для входження іноземних інвесторів на внутрішній ринок. Інтереси 

іноземних інвесторів в країнах, що розвиваються, як правило, не співпадають 

з економічними інтересами приймаючих країн. До головних цілей іноземних 

інвесторів на ринках країн, що розвиваються, можна віднести: отримання 

прибутку і доступу до сировинних ринків, розширення економічного впливу 

країни-інвестора. Досягатися цілі можуть різними шляхами і дуже часто 

іноземні інвестори не нехтують можливістю скористатися недоліками 

економіки приймаючої країнами, недосконалістю законодавчої бази та 

недостатнім розвитком певних сфер ринкових відносин. За аналізом обсягів і 

структури інвестицій під час кризи на ринках Аргентини і Бразилії, відбулося 

різке скорочення обсягу портфельних інвестицій. Це сприяло зменшенню 

вартості активів підприємств. Далі за цим наступило різке збільшення обсягів 

прямого інвестування. Таку послідовність дій інвесторів пов’язують з 

намаганням останніх перевести активи у менш ризикову сферу. Ми вважаємо 

таке пояснення не повним і звертаємо увагу на те, що подібні дії інвесторів 

мають спекулятивний характер, оскільки у такому разі вони спочатку 

зменшують вартість активів підприємств, а потім викупають їх за безцінь, 
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виступаючи у ролі «рятівника економіки». Можна припустити, що інвестори 

під приводом нестійкості економіки і можливістю негативних зовнішніх 

впливів провокують своїми спекулятивними діями прояв кризових явищ, 

обвал фінансових ринків з метою подальшої наживи. Підриваючи таким 

чином економіки окремих країн, вони згодом компенсують збитки у виглядів 

міжнародної допомоги, кредитів МВФ і СБ для їх відновлення.  

За розрахунками показників Індонезії модель має вигляд: 

 

gdp_ind_norm = -0.8256630317*cpi_ind_norm - 0.506314865022*crisis_ind + 

+0.0723306950031                       (2.4) 

gdp_ind_norm – темп зростання валового внутрішнього продукту 

Індонезії, 

cpi_ind_norm – індекс споживчих цін Індонезії, 

crisis_ind – фіктивна змінна, що приймає значення 1 для 1998, 1999 та 

2009 років, 0 – в усіх інших періодах. 

 

На першому етапі дослідження оціненої моделі було здійснено 

перевірку залишків на нормальність за допомогою статистики Жака-Бера, p-

value (перевищення значення 0,05), яка засвідчила нормальний їх розподіл 

(Додаток В). 

На другому етапі дослідження здійснювалася перевірка 

гетероскедастичности та автокореляції залишків моделі і засвідчила їх 

відсутність (перевищення відповідними p-value значення 0,05). Правильність 

обрання функціональної форми моделі за критерієм RESET підтверджується 

також відповідними значеннями p-value (Додатки Б). 

На останньому етапі тестування відбувалася перевірка її параметрів на 

стабільність на основі критерію CUSUM. Застосування цього критерію для 

показників Індонезії засвідчило стабільність параметрів побудованої моделі, 

оскільки графік кумулятивної суми рекурсивних залишків не виходить за 

межі надійних границь (Додаток В). 
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В якості результатів моделювання в контексті розробки економічних 

рекомендацій було розраховано коефіцієнт еластичності для змінної cpi_ind, 

що складає -0.707711, а це означає, що зростання індексу споживчих цін на 

1% призводить до падіння темпу зростання валового внутрішнього продукту 

Індонезії приблизно на 0,70%. 

Специфікація регресійної моделі для економіки Кореї має такий 

вигляд: 

 

gdp_korea_norm = 0.54082618828*cpi_korea_norm(-1) + 

0.545135349699*export_korea_norm(-1) - 2.27362671063*crisis_korea + 

0.256419637915,                      (2.5) 

 де gdp_korea_norm – темп зростання валового внутрішнього продукту Кореї, 

cpi_korea_norm(-1) – індекс споживчих цін Кореї з лагом 1, 

export_korea_norm(-1) –  експорт Кореї з лагом 1, 

crisis_korea – фіктивна змінна, що приймає значення 1 для 1998, 1999 та 2009 

рр. та 0 – в інших періодах. 

 

Коефіцієнт детермінації не достатньо високий (0,589677), що засвідчує 

значний вплив не врахованих в моделі факторів (можливо не економічного 

характеру) на темп зростання ВВП Кореї. Однак, за сучасними тенденціями 

серед економетристів значення коефіцієнту детермінації, що перевищує 0,5, 

можна вважається прийнятним. 

В той же час залишки оціненої моделі для економіки Кореї мають 

нормальний розподіл, на що вказує p-value статистики Жака-Бера 

(Додаток В). 

Перевірка автокореляції та гетероскедастичности збурень засвідчила їх 

відсутність у досліджуваній моделі для економіки Кореї. В свою чергу 

критерій RESET вказав на правильність специфікації оціненої моделі 

(Додаток Б). 
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Водночас у моделі засвідчено незначний вихід графіку кумулятивної 

суми рекурсивних залишків за надійні границі протягом 2005 р. (Додаток В). 

Коефіцієнти еластичності для змінних моделі мають такі значення: 

cpi_korea(-1) –  1,974007, crisis_korea – (-17,59503), export_korea(-1)– 

1.391907. Як видно з розрахованих значень коефіцієнтів еластичності, 

найбільший вплив на темп економічного зростання Кореї серед 

досліджуваних незалежних змінних здійснює змінна, що відображає вплив 

кризових явищ, а порівняно експорт та індекс споживчих цін у попередньому 

періоді здійснюють незначний вплив на темп зростання в Кореї.  

Для Малайзії було обрано таку специфікацію моделі: 

 

gdp_mal_norm = 0.343067874603*cpi_mal_norm(-1) - 

1.3049734383*crisis_korea + 0.213277989576 + 

0.976955877084*d(gfcf_mal_norm),                           (2.6) 

де gdp_mal_norm – темп зростання валового внутрішнього продукту 

Малайзії, 

cpi_mal_norm(-1) – індекс споживчих цін Малайзії з лагом 1, 

crisis_mal - фіктивна змінна, що приймає значення 1 для 1998, 1999 та 2009 

рр. та 0 – в інших періодах, 

d(gfcf_mal) – приріст валового нагромадження капіталу по відношенню до 

ВВП. 

 

Результати перевірки залишків моделі на наявність нормального 

розподілу на основі критерію Жака-Бера для малазійської моделі підтвердили 

нульову гіпотезу про їх нормальність (Додаток В). В той же час перевірки 

автокореляції та гетероскедатичності залишків за допомогою критеріїв 

Льюнга-Бокса та Вайта відповідно засвідчили їх відсутність. Правильно 

обраною також виявилася специфікація моделі (Додаток Б). Критерій 

CUSUM вказав на стабільність параметрів моделі (Додаток В). 
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Коефіцієнти еластичності: cpi_mal(-1) –  (-0,132219), crisis_ma l– 

3,654998, d(gfcf_mal) – 1,459578 – вказують на те, що найбільший вплив на 

темп зростання ВВП Малайзії здійснює змінна, що відображає вплив 

кризових процесів на економіку цієї країни. Вплив індексу споживчих цін на 

темп зростання ВВП Малайзії є незначним. 

За показниками Тайланду було обрано таку специфікацію моделі: 

 

gdp_thai_norm = -0.262920015405*cpi_thai_norm + 

0.826448622173*d(gfcf_thai_norm) - 0.439452384329*gov_exp_thai_norm - 

0.396226202387*unem_thai_norm + 0.0418837596261,           (2.7) 

де gdp_thai_norm – темп зростання валового внутрішнього продукту 

Таїланду, 

cpi_thai_norm – індекс споживчих цін Таїланду, 

unem_thai_norm – рівень безробіття в Таїланді, 

gov_exp_thai_norm – відношення державних видатків до ВВП в Таїланді, 

d(gfcf_thai_norm) – приріст валового нагромадження капіталу в Таїланді. 

 

Оскільки валове нагромадження капіталу по відношенню до ВВП є 

змінною інтегрованою першого порядку, в модель було включено приріст 

цієї змінної. Значення p-value статистики Жака-Бера (0,701223) свідчить про 

нормальність залишків в моделі для Таїланду (Додаток В). При цьому 

перевірки автокореляції та гетероскедатичності залишків за допомогою 

критеріїв Льюнга-Бокса та Вайта відповідно засвідчили їх відсутність, а 

критерій RESET – вірність обрання функціональної форми (Додаток Б). 

Як і для більшості оцінених моделей інших країн, графік кумулятивної 

суми рекурсивних залишків не виходить за межі надійних границь, що 

дозволяє зробити висновок про стабільність даної моделі відносно розміру 

вибірки (Додаток В). 

В результаті на основі оціненої моделі було розраховано коефіцієнти 

еластичності для змінних моделі: cpi_thai – 0,007005, unem_thai – (-0.005444), 
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gov_exp_thai – 0,499821, d(gfcf_thai) – 1,387887. Найбільший негативний 

вплив на приріст ВВП Тайланду здійснюють розмір державних видатків, 

рівень безробіття та приріст валового нагромадження. 

До узагальнюючих суб’єктивних причин кризи у країнах Південно-

Східної Азії ми віднесли: неконтрольований і необґрунтований ріст 

виробництва; тісні особистісні зв’язки між владою і бізнесом; низький рівень 

освіти фахівців у фінансовій, економічній, юридичній сферах; 

перекредитування господарства; надмірна національна впевненість у своїх 

силах та економічному майбутньому країн.  

Основною внутрішньою передумовою виникнення фінансової кризи, на 

наше переконання, є неконтрольоване зростання кредитної заборгованості 

окремих компаній. Так їхні зобов’язання у 5-6 разів перевищували вартість їх 

активів, дешеві доступні фінансові ресурси використовувалися ними 

неефективно, приміром – на підвищення заробітних плат управлінців та 

реалізацію ризикових неприбуткових проектів. 

У наслідок залучення надлишкових фінансових ресурсів та 

нераціонального їх використання у цих країнах виокремилось таке явище, як 

інфляція активів. Нераціональне використання капіталу полягало в 

спрямуванні частки інвестицій не у реальний сектор економіки, а на 

реалізацію спекулятивних операцій на фінансовому ринку. Бажання 

фінансових посередників отримати швидкі надприбутки призвело до 

ігнорування більшості кредитних ризиків. Надлишок доступних фінансових 

ресурсів сприяв стрімкому зростанню цін на ринку нерухомості та цінних 

паперів. Азіатська криза довела спроможність фінансових інструментів 

значно впливати на економічний розвиток країн. 

Значну роль відіграли корупційні схеми між бізнесом і владними 

структурами, які мали можливість перерозподіляти залученні за кордоном 

фінансові ресурси між національними суб’єктами підприємництва. Державна 

роль у більшості випадків була деструктивною, оскільки пільги надавалися 

підприємствам вибірково. При цьому державні органи влади  значною мірою 



 148 

сприяли деформуванню економіки і створили передумови для виникнення 

кризових явищ. В країнах майже була відсутня система регулювання й 

контролю за діяльністю суб’єктів господарювання та особливо, за 

фінансовими організаціями. Доступ до інформаційних джерел теж був 

обмежений. Це давало можливість маніпулювати інформацією та 

здійснювати фінансові спекуляції.  

Для з’ясування внутрішніх причин загострення кризи у Росії та їх 

впливу на ВВП країни скористаємося аналогічними економетричними 

засобами аналізу. Відповідно до отриманих результатів для Росії регресійна 

модель має такий вигляд: 

 

d(gdp_rus_norm) = 0.324528130071*d(gfcf_rus_norm) - 

0.803641675334*gf_rus_norm(-1) - 0.797283498458*d(int_credits_rus_norm) - 

0.563390441771*d(ca_rus_norm) + 0.168504431227,              (2.8) 

 де d(gdp_rus_norm) – приріст темпу зростання валового внутрішнього 

продукту Росії, 

gf_rus_norm(-1) – валове нагромадження в Росії з лагом 1, 

d(int_credits_rus_norm) – приріст внутрішнього кредитування банківською 

системою Росії, 

d(gfcf_rus_norm)  - приріст валового нагромадження капіталу Росії, 

d(ca_rus_norm) – приріст балансу поточного рахунку Росії. 

 

Всі змінні моделі (крім змінної gf_rus) є інтегрованими першого 

порядку, враховано їх прирости (перші різниці). Залишки оціненої моделі для 

економіки Росії мають нормальний розподіл, на що вказує p-value статистики 

Жака-Бера (Додаток В) 

В моделі не було виявлено гетероскедастичності і автокореляції 

залишків. Разом з тим функціональна форма моделі обрана вірно та її 

параметри також виявилися стабільними відносно розміру вибірки (Додаток 

В).  
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В контексті економічної інтерпретації результатів моделювання було 

розраховано коефіцієнти еластичності для змінних: gf_rus(-1) – 64,25971, 

d(int_credits_rus) – 1.478762,  d(gfcf_rus) – 0.280304, d(ca_rus) – 0.642499, які 

вказують на значний вплив валового нагромадження і приросту обсягів 

внутрішнього кредитування банківською системою на темп зростання ВВП 

Росії. 

Для економіки США було оцінено наступну модель: 

d(gdp_usa_norm) = -0.608884338411*cpi_usa_norm(-1) + 

0.511675344341*gfcf_usa_norm(-1) + 0.357401959329*gfcf_usa_norm(-2) - 

0.0366043877591,                               (2.9) 

де d(gdp_usa_norm) - приріст темпу зростання валового внутрішнього 

продукту США, 

cpi_usa_norm (-1) – індекс споживчих цін США з лагом 1, 

gfcf_usa_norm (-1) – валове нагромадження капіталу США з лагом 1, 

gfcf_usa_norm (-2) – валове нагромадження капіталу США з лагом 2. 

 

Темп зростання ВВП США виявився нестаціонарною, інтегрованою 

першого порядку змінною, тому в модель було включено його приріст. Як і в 

більшості оцінених моделях, в моделі для економіки США залишки є 

нормально розподіленими (Додаток В), відсутні автокореляція та 

гетероскедастичність залишків; при цьому вона є вірно специфікованою 

(Додаток Б) зі стабільними параметрами (Додаток В). 

На основі оціненої моделі було обраховано коефіцієнти еластичності: 

cpi_usa(-1) –  0,304884, gfcf_usa(-1) –  0,677402, gfcf_usa(-2) – 0,654968, які 

дозволяють зробити висновок про значний вплив валового нагромадження 

капіталу на темп зростання ВВП США. 

На наш погляд, виявлення і дослідження причини якоїсь окремої кризи 

не дає можливості повного усвідомлення усієї низки причин світових 

економічних криз. Ми, проаналізувавши особливості перебігу світових 

економічних криз в умовах глобалізації, а саме: Мексиканську, Бразильську, 
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Азіатську, Російську кризи, світову економічну кризу 2007-2009 рр., робимо 

спробу узагальнити й визначити основні види причин прояву цих явищ у 

світовій економіці. 

Широкий спектр причин кризових явищ у світовий економіці вимагає 

їх класифікації за рядом ознак, а саме: за джерелом походження (зовнішні, 

внутрішні), за характером впливу (прямої дії, непрямої дії), за способом 

виявлення (суб’єктивні, об’єктивні), за сферами виникнення і поширення 

(політичні, суспільні, технологічні, екологічні, фінансові, економічні), за 

етапом перебігу (причини прояву, причини поширення), за природою  

(циклічні, штучні, кон’юнктурні), за складністю виявлення (поверхневі, 

глибинні). Схематично класифікація причин світових криз в умовах 

глобалізації відображена на рис. 2.17. 

 

 
Рис. 2.17. Класифікація видів причин світових економічних криз* 

* Складено автором на основі опрацювання [25, 33, 56, 104, 106, 120, 133, 180, 181, 

187, 278, 283, 301] 

 

Залежно від джерел походження ми розрізняємо зовнішні (світові) і 

внутрішні (національні) причини світових економічних криз. Внутрішні 

(національні) причини криз, на наш погляд, зумовлюються загостренням 
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 технологічні;  – екологічні;  
 фінансові;       – економічні 

за природою: 
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  прояву;  

 поширення; 

 поглиблення 
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ринкових суперечностей окремої країни, невідповідністю у структурі 

господарства, недостатнім рівнем розвитку ринкової інфраструктури. Як 

правило, вони спричиняють виникнення економічних криз на національних 

ринках із потенціалом поширення світовим господарством. 

Зовнішні причини світових криз виникають паралельно внутрішнім, 

але на інших національних ринках і, акумулюючи сукупну силу впливу, 

поширюють їх на світову економіку. На наш погляд, зовнішні причини дають 

можливість визначити масштаби світової економічної кризи, а внутрішні 

визначають сфери виникнення та глибину. Особливістю внутрішніх причин є 

те, що їх місцевий (національний, регіональний) вплив у процесі кризи може 

трансформуватись у зовнішній. Розглядаючи, наприклад, американську кризу 

2008 року ми можемо виділити такі внутрішні причини, як: не 

контрольованість операцій на фінансовому ринку, високий рівень 

віртуальності фінансових операцій. Екзогенні причини окреслюються 

загальносвітовими тенденціями розвитку світової економіки і виокремлюють 

умови функціонування для окремих країн світу, посилюючи чи послаблюючи 

вплив ендогенних чинників. До екзогенних причин відносимо: високий 

рівень інтеграції капіталу фінансових установ на світовому рівні, залежність 

більшості країн від іноземного капіталу, нерівномірність розподілу ресурсів і 

капіталів і т.п. 

На основі проведеного у попередньому розділі аналізу світових 

економічних криз, що перебігали в умовах глобалізації, нами визначені такі 

внутрішні й зовнішні причини:  

внутрішні (національні): 

 неадекватне соціально-економічне господарювання, яке 

проявилось у надмірному навантаженні бюджету; 

 ігнорування демографічних тенденцій, помилкова 

(безперспективна) міграційна політика; 

 низький рівень безпеки на фінансових ринках; 

 надмірне споживче кредитування; 
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 відсутність своєчасних структурних реформ; 

 утворення торгових дефіцитів і фіктивного капіталу; 

 проведення політики підтримки штучних курсів валют; 

 лібералізація руху капіталу в інтересах окремих комерційних 

груп без введення відповідного державного чи міжнародного регулювання; 

 слабкий контроль за банківською системою і фондовим ринком; 

зовнішні (світові): 

 загальна циклічність розвитку економіки; високі світові ціни на 

стратегічну сировину та енергоносії; 

 невідповідність міжнародної торгівлі та руху капіталу; 

 знецінення долара США протягом 2002-2008 років у зв’язку з 

введенням в обіг євро; 

 поширення й стимулювання кредитної експансії, яке зумовило 

«перегрівання» ринків; 

 фідуціарна природа грошей (незабезпеченість валюти реальними 

активами – золотом ); 

 неконтрольоване застосування спекулятивних фінансових 

інструментів (похідних цінних паперів, деривативів), які віртуально 

розширюють платоспроможність світового попиту. 

За характером впливу ми розрізняємо причини прямої і непрямої дії. 

Причини прямої дії безпосередньо викликають прояв кризового явища в 

економічній системі, тоді як непрямої – зумовлюють зміни умов 

функціонування економічної системи, що формують передумови можливого 

прояву кризи, впливаючи через специфічні механізми та характер існуючих 

взаємозв’язків. Стосовно світової економічної кризи то варто зауважити, що 

причини прямої дії для однієї країни здатні одночасно виступати причинами 

непрямої дії для інших. Таке явище може пояснюватися, на наш погляд, 

рівнем інтеграції та характером співробітництва між країнами, ураженими 

світовою економічною кризою та іншими країнами світу. 
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Так, наприклад, банківська криза у США стала причиною прямої дії 

для країн із банківськими системами розвинутих країн, які тісно інтегровані з 

американським фінансовим ринком, викликаючи банкрутства фінансових 

установ. Ця ж криза перетворилась на причину непрямої дії для країн, що 

розвиваються і мають невисокий рівень розвитку інтеграційних процесів у 

банківській системі, зумовивши лише негативні тенденції внаслідок дефіциту 

фінансових ресурсів на світовому ринку капіталу. Разом із тим, причини 

прямої дії безпосередньо зумовлюють прояв кризи, а причини непрямої дії 

сприяють її поширенню та поглибленню. 

За способом виявлення ми розрізняємо об’єктивні і суб’єктивні 

причини. На наш погляд, виникнення об’єктивних причин є наслідком 

негативних змін конкретних показників, що характеризують економічний 

розвиток країни. До них можна віднести ВВП, рівень інфляції і безробіття, 

курси валют та інші, які дають можливість оцінити параметри впливу 

світової економічної кризи на господарства окремої країни чи світової 

економіки в цілому.  

Суб’єктивні причини є очевидними і визнаними та формуються при 

відсутності їх адекватного вирішення. Неможливо кількісно визначити 

вираження їх впливу, вони лише визначають умовний потенціал поширення 

кризи та її вплив на світову економіку. Серед них розрізняють: політичні 

події, суспільні настрої, релігійні впливи тощо. Об’єктивні причини можна 

оцінити й виявити під час макроекономічного аналізу, тоді як суб’єктивні не 

можуть бути обраховані конкретними показниками і рівень їх впливу 

неоднозначний. 

У процесі дослідження перебігу світових економічних криз та змін 

показників, які характеризують господарський розвиток окремої країни, ми 

виявляли взаємовплив макро- показників на рівень ВВП і звели результати у 

таблиці 2.7.  

У відповідності до даних таблиці 2.7 ми бачимо, що найчастіше зміни 

ВВП відбувались під впливом таких показників як: індекс інфляції, валове 
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нагромадження, валове нагромадження капіталу, внутрішнє кредитування 

банківської системи, приріст поточного рахунку платіжного балансу, 

кредитна ставка, державні видатки, експорт, зростання грошової маси. 

Коливання макро- показників вказує на об’єктивні причини кризи. У 

ряді країн (Корея, Малайзія, США, Україна) вагомий вплив на зміни ВВП 

справила криза, хоча характер її впливу є суб’єктивним. При цьому варто 

зауважити, що у жодному випадку при застосуванні регресійного аналізу не 

було отримано значення коефіцієнта детермінації 0,99, який засвідчує про 

повноту врахованих факторів. 

 

Таблиця 2.7 

Показники найбільшого впливу на зміни приросту ВВП* 

Країни Значення коефіцієнта еластичності досліджуваних маккропоказників 

Мексика приріст кредитної ставки  приріст валового нагромадження капіталу  

Бразилія 

валове 

нагромадження 

 

приріст кредитної ставки  

 

приріст державних видатків 

по відношенню до ВВП 

Аргентина 
ставка за кредитами 

 

індекс 

споживчих цін 

приріст валового 

нагромадження капіталу 

Індонезія індекс споживчих цін 

Корея експорт індекс споживчих цін криза 

Малайзія індекс споживчих цін криза 
приріст валового 

нагромадження капіталу 

Тайланд 
Частка державних 

видатків у ВВП 

індекс споживчих цін 

 

приріст валового 

нагромадження капіталу 

Росія 

валове 

нагромадження 

 

приріст 

внутрішнього 

кредитування 

банківською 

системою 

приріст 

платіжного 

балансу  

 

приріст валового 

нагромадження капіталу 

 

США 
валове нагромадження капіталу  

 

валове 

нагромадження 

капіталу  

 

індекс споживчих цін 

 

Україна 

приріст внутрішнього 

кредитування 

банківської системи  з  

приріст 

платіжного 

балансу 

криза 

приріст 

валового 

нагромадження 

капіталу 

приріст  

зростання 

грошової 

маси  

* Складено автором 

 

Тому ми висуваємо припущення, що різниця між еталонним і 

отриманим значенням коефіцієнта детермінації вказує на рівень впливу 
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суб’єктивних причин на перебіг кризи та господарський стан відповідної 

країни, які не можливо врахувати під час економіко-математичного аналізу. 

Так, у таблиці 2.8 наведені значення коефіцієнта детермінації країн, які 

відчули на собі вплив світової економічної кризи в умовах глобалізації.  

 

Таблиця 2.8. 

Значення коефіцієнта детермінації* 

Країна 

Значення 

коефіцієнта 

детермінації 

Різниця між еталонним 

і отриманим значенням 

коефіцієнта 

детермінації 

Мексика 0,904010 0,095989 

Аргентина 0,840185 0,159814 

Бразилія 0,959887 0,040112 

Таїланд 0,889512 0,110487 

Малайзія 0,843712 0,162879 

Індонезія 0,900429 0,09957 

Корея 0,589677 0,410322 

Російська 

Федерація 
0,893108 0,108919 

США 0,899983 0,100016 

Україна 0,867789 0,13221 

Еталонне 

значення 
0,999999 0,000000 

* Розраховано автором 

 

Відповідно до нашого припущення, за даними таблиці, найнижче 

значення коефіцієнта вказує, що у таких країнах, як: Корея, Аргентина, 

Малайзія, Україна, Таїланд значний вплив на прояв світової економічної 

кризи справили суб’єктивні причини. 

За складністю виявлення причин криз виділяємо поверхневі та 

глибинні. Поверхневі причини, як правило, визначаються сферами прояву 

криз, а їх індикаторами є зміни загальновідомих макроекономічних 

показників. Глибинні причини зумовлюються відсутністю механізмів 

регулювання чи проведенням неадекватної політики держави. Глибинні 



 156 

причини приховані і виявити їх можна під час ґрунтовного аналізу подій, 

дієвості економічних законів, характеру економічних відносин.  

Прикладом глибинної причини є трансформація характеру приватної 

економічної ініціативи, яка виступає рушієм розвитку ринкових відносин. 

Окреслена причина виникла у зв’язку з тим, що найбільш впливовими 

світовими компаніями керують не власники, а наймані працівники, які 

гарантовано отримують свої винагороди і проводять експерименти чи 

сплановані заходи щодо викривлення механізму ринкових відносин, при 

цьому без обмеження дій та відповідальності. Викривлена економічна 

ініціативність виявляє відсутність морально-етичної складової економічних 

відносин. 

Зародження передумов світової економічної кризи може бути у різних 

сферах. За сферами виникнення і поширення світових криз ми розрізняємо 

такі причини: політичні, суспільні, технологічні, екологічні, фінансові, 

економічні. Всі види згаданих причин криз є взаємозалежними, а їх 

сукупність і періодичність виникнення визначають глибину і масштаби 

економічної кризи та загальний рівень економічного розвитку системи.  

Політичні причини виникають у країнах у зв’язку зі змінної правлячих 

кіл, неузгодженою роботою гілок влади, неефективними реформами, 

проблемами формування законодавчої бази та рівнем його суперечності 

тощо. Внаслідок політичних причин відбувається перегрупування 

господарських складових, що у свою чергу зумовлює перетікання кризи в 

економічну площину.  

Суспільні причини є багатоаспектними, оскільки їх передумови 

криються у національних особливостях розвитку країни, а саме культурі, 

історії, релігії, ментальності, темпераменті суспільства, способах ведення 

підприємницької діяльності, демографічній структурі, стилі життя, 

соціальній мобільності та активності населення. Суспільні причини можуть 

зумовити виникнення політичних, а згодом і економічних причин.  
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Технологічні причини з’являються у періоди невідповідності рівня їх 

розвитку потребам промисловості. До них можна віднести: низький рівень 

технологічного розвитку промисловості, недосконале законодавство щодо 

захисту інтелектуальної власності, неефективна державна політика в галузі 

науки і технологій, швидкість оновлення технологічної бази промисловості, 

бар’єри для впровадження результатів науково-технологічного прогресу 

(НТП). Такі причини можуть ускладнювати перебіг економічних криз, але їх 

врахування й нейтралізація, як правило, сприяють господарському 

піднесенню та подоланню кризи.  

Екологічні причини стають наслідком безвідповідальних дій влади та 

окремих виробників щодо здійснення необхідних заходів захисту 

навколишнього середовища. Також екологічні причини можуть виникати 

через природні катаклізми і катастрофи. Подібна сфера розвитку кризових 

явищ є відособленою, але за умов її ігнорування створюються передумови 

виникнення суспільних, політичних, економічних причин.  

Фінансові причини виникають як наслідок неврахування відповідних 

ризиків суб’єктами ринку, які нехтуючи ними, прагнуть отримати 

надприбутки. Серед цих причин слід вказати: коливання курсів валют, 

міжнародних цінних паперів, відсоткових ставок і т.п. Тісна взаємодія 

фінансової сфери з усіма економічними процесами зумовлює перетікання 

причин у економічні передумови. Варто зазначити, що лише економічні і 

фінансові причини відносяться до об’єктивних, оскільки підлягають 

обрахунку, а політичні, суспільні, екологічні є суб’єктивними. 

Залежно від природи криз виділяємо циклічні, штучні та кон’юнктурні 

причини. Прояв циклічних причин зумовлений тривалістю економічних 

циклів. Як уже зазначалося, згідно з об’єктом накладання тривалість 

економічних циклів є різною. Крім того, існують два наукові підходи щодо 

природи циклічності: екстернальний та інтернальний. Відповідно до 

екстернального підходу циклічні коливання визначаються впливом 

зовнішнього середовища, а інтернальний підхід  вказує на те, що циклічність 
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зумовлюється внутрішніми чинниками економічної системи, які надають 

циклам сили самовідтворення.  

Штучні причини зумовлюються інтересами окремих учасників світової 

економіки та лобіюванням інтересів останніх міжнародними організаціями. 

Штучні причини неможливо передбачити, оскільки вони не є створеними і 

суб’єктивно діючими. Виявити їх дуже складно, оскільки вони замасковані 

під циклічні чи кон’юнктурні. Кон’юнктурні причини характеризуються 

різкими коливаннями цін на ринкові активи та формуванням ринкових 

економічних «бульбашок». Такі причини формуються на ринках реальних та 

віртуальних активів і визначаються зовнішніми впливами. Вони мають 

вагому інформаційну складову, їхній вплив можна обмежити чи посилити 

засобами інформації. 

Залежно від етапу перебігу світової економічної кризи можна 

розрізняти причини прояву, поширення та поглиблення. На нашу думку, 

такий розподіл доцільний, оскільки причини, що зумовлюють прояв світової 

економічної кризи, можуть трансформуватися у процесі її перебігу та 

поширення іншими країнами світу. Так, наприклад, причинами прояву 

американської кризи в Україні були: інтегрованість банківської системи 

України у світовий ринок капіталу, дефіцит фінансових ресурсів, обвал цін 

на товари експортної групи України. До причин поширення і поглиблення 

кризи відносимо: дефіцит бюджету, неефективну структуру господарства, 

нестабільність національної валюти, низький рівень політичної стабільності 

та ін. 

Проведені дослідження особливостей перебігу світових економічних 

криз свідчать про неоднозначність їх причин. У кожній країні формуються 

внутрішні причини прояву світових економічних криз, але в умовах 

глобалізації вони мають можливість поширюватися на інші країни. 

Узагальнюючи доробки вітчизнянихі зарубіжних вчених 

О. Барановського [25], А. Гальчинського [56], О. Богданова [33, 34], 

Ч. Кінділбергера [108], В. Мазуренка [133] та інших виявлені емпірично 
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причини світових економічних криз, ми визначили такі, що мали місце і 

завжди будуть:  

1. Циклічність економічного розвитку окремих країн, яку формують 

часові інтервали етапів розвитку світової економіки (неминучість настання 

кризи). Ця причина, на наш погляд, є незаперечною. Економічний розвиток 

окремих країн світу у визначений часовий період може знаходитися на різних 

етапах життєвого циклу: одні країни –  на етапі піднесення, другі – 

стабільного розвитку, треті – спаду. Саме останні й можуть спровокувати 

прояв кризи та її подальше поширення світовою економікою. Для 

запобігання виникненню таких криз, на нашу думку, необхідно на 

наддержавному рівні (міжнародними організаціями) відстежувати етапи 

розвитку окремих національних економік і формувати прогнози загроз для 

інших країн та світового господарства в цілому. Лише заздалегідь виявлена 

загроза циклічної кризи може ослабити її наслідки.  

2. Наявність бар’єрів у веденні бізнесу як на внутрішніх, так і на 

світовому ринках. Вказана причина, на наш погляд, теж не може бути 

усунута, оскільки кожна країна захищаючи свої інтереси буде їх створювати. 

Як засвідчила практика, навіть створення світової організації торгівлі (СОТ) 

не спростило умов зовнішньоекономічної діяльності. Воно дає додаткові 

переваги, але вимагає частково поступитись економічними інтересами і тоді 

країни починають шукати нові засоби захисту, які не регулюються 

існуючими угодами та правилами. До таких у першу чергу відносять 

протекціоністські дії як щодо імпорту, так і щодо експорту. 

3. Відсутність рівноваги між попитом і пропозицією. Усунення цієї 

причини теж неможливе, адже вчені довели, що рівновага поняття відносне і 

може виникати у штучно створених умовах. Але сучасні засоби управління, 

такі як маркетинг, дозволяють формувати завчасний попит на продукцію, яка 

знаходиться лише на стадії розробки. Тому застосування сучасних засобів 

просування продуктів дає можливість покращити ситуацію на ринку і 

зменшити рівень її непередбачуваності для виробника. Невідповідність між 
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глобальними попитом і пропозицією загострює відносини між основними 

суб’єктами світової економіки у сфері торгівлі та інвестицій. 

4. Диспропорції розвитку між економічними сферами (виробництво, 

торгівля, фінанси, праця). Згадана причина криз видається також 

нездоланною, оскільки вона безпосередньо пов’язана з інноваційним 

розвитком кожної сфери. Непропорційне суспільне відтворення призводить 

до невідповідності кредитних відносин між виробниками і споживачами 

продукції та «роздування» грошово-кредитної системи, яке з одного боку 

стимулює розвиток виробництва, а з іншого – сприяє зростанню обсягів 

фіктивного капіталу. Фіктивний капітал у свою чергу викликає диспропорції 

та невідповідності між реальним і фінансовим секторами економічної 

системи. Для передбачення цієї причини необхідно на наднаціональному 

рівні відстежувати стан і визначати відповідні етапи розвитку кожної сфери. 

Це дозволить вчасно формувати інституційне, законодавче, регуляторне 

забезпечення. Стрімкий розвиток фінансової сфери і відсутність 

вищезазначеного забезпечення призвели, на думку лідерів G-20, до останньої 

світової кризи. 

5. Глобалізаційні процеси (інтеграція, інтернаціоналізація, 

мондіалізація, лібералізація ринків і економічних сфер). Розвиток цих 

процесів у світовому масштабі є неконтрольованим і в цьому полягає їх 

основна небезпека. Вони змінюють умови ведення бізнесу, функціонування і 

розвитку окремих країн. Вплив їх на економічний розвиток неоднозначний. 

До сьогодні глобалізаційні процеси впливали на кризу опосередковано, лише 

допомагаючи її поширюватись, але згодом можуть стати і прямою 

передумовою нової світової економічної проблеми. Для запобігання 

зазначеній причині необхідно створювати інституційне, законодавче, 

регуляторне забезпечення як на національних, так і на світовому рівнях. 

6. Моральність та етичність ведення бізнесу. Ця причина відіграє 

важливу роль, оскільки саме морально-етичні принципи формують правила 

ведення бізнесу і визначають характер поведінки учасників світової 
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економіки. Крім того,  вона вказує на необхідність врахування емоційної та 

психологічної складових людських вчинків, які можуть призвести до 

неочікуваних наслідків. Згадана причина може спричинити кризу лише у разі 

недотримання і порушення загальноприйнятих правил. Тому необхідно 

відстежувати учасників світової економіки, які ними нехтують чи схильні до 

цього і застосовувати відносно них відповідні дисциплінарні санкції. 

7. Неефективне державне регулювання господарських процесів як на 

внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Наведена причина також є 

нездоланою, оскільки визначається рівнем ефективності застосування 

законодавчих, політичних та економічних методів управління органами 

влади. Зважаючи, що кризові явища завжди мають «нове обличчя», шаблонів 

ефективного реагування тут не має. Оцінити ефективність тих чи інших дій 

можна лише у процесі подолання кризи. Передумовою прояву криз на 

національному рівні є високі державні видатки і неефективна податкова 

політика, формування великого державного боргу, відсутність стимулів 

розвитку сфер господарства. А на світовому рівні передумовою криз 

виступає відсутність наднаціональних регуляторних і контролюючих органів. 

Отже, проаналізувавши суб’єктивні і об’єктивні передумови 

поширення економічних криз країнами світу ми з’ясували, що значення 

суб’єктивних чинників зростає, а можливість кількісної їх оцінки 

зменшується. Це в кінцевому рахунку, зменшує прогностичність наслідків 

економічних криз. 

 

 

Висновки до другого розділу  

 

 

Визначені заходи регулювання, які дозволили швидко подолати кризу з 

найменшими втратами в країнах Південної Америки – це: перевага прямим 

інвестиціям над портфельними, які по своїй суті є стабільними і корисними 

для економіки; жорстке регулювання банківської системи дозволило 
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оберегти її від банкрутства; низький рівень імпортних продовольчих товарів і 

жорстке регулювання цін на них дозволили втримати інфляцію і уповільнити 

девальвацію національної валюти. 

Висунуто припущення, що інвестори з приводу нестійкості економіки і 

можливості негативних зовнішніх впливів, провокують своїми 

спекулятивними діями прояв кризових явищ, обвал фінансових ринків з 

метою подальшої наживи. Підриваючи таким чином економіки окремих 

країн, вони згодом компенсують збитки у виглядів міжнародної допомоги, 

кредитів МВФ і СБ для їх відновлення. 

Азіатська криза продемонструвала, що масове вилучення іноземного 

капіталу з внутрішнього ринку країн з високими темпами зростання 

дестабілізує економічну ситуацію в цілому і створює прецедент загострення 

існуючих суперечностей розвитку і як наслідок – прояву кризових явищ. 

Визначені причини, що зумовили загострення російської кризи у 1998 році. 

До зовнішніх причин фінансового загострення кризи відносять: азіатську 

кризу, зниження світових цін на нафту, високий рівень спекулятивності на 

міжнарнодних фондових ринках, високий рівень зовнішньої заборгованості 

Росії. До внутрішніх причин фінансового загострення кризи в Росії відносять 

завищений валютний курс рубля і хронічний дефіцит бюджету, відсутність 

ефективних механізмів наповнення дохідної частини державного бюджету, 

значні обсяги бартерних операцій, жорстке грошово-кредитне регулювання, 

невідповідність бюджетної і грошово-кредитної політик, великі обсяги 

сукупного державного боргу та високо затратне його обслуговування, 

можливість великого бізнесу впливати на дії влади спрямовані на 

регулювання економікою. З’ясовано, що внутрішні причини обумовили 

наявність кризи в економіці країни, а її загострення було спричинено в 

більшій мірі зовнішніми причинами, а саме Азіатською кризою. 

Виявлено, що обраний шлях подолання Російської кризи призвів як до 

негативних, так і до позитивних змін в економіці. До негативних змін можна 

віднести інфляційні коливання національної валюти і тимчасовий параліч 
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банківської системи, банкрутство банків та підприємств, різке зменшення 

рівня доходів населення, зменшення рівня довіри до кредитної системи 

країни. До позитивних змін віднесемо таке: підвищення рівня 

конкурентоспроможності російської продукції на зовнішніх ринках  

внаслідок девальвації рубля, зміна характеру економіки від сировинного до 

виробничого, збільшилась кількість іноземних інвесторів які на території 

Росії налагоджували виробництво, фінансовий ринок почав розвиватись 

цивілізованими шляхами зменшуючи частку спекулятивних операцій з 

капіталом. Росія, подолавши кризу, продемонструвала світу володіння 

основними законами світового ринку і бажанням розвивати на своїх 

внутрішніх ринках лише відповідальний бізнес. 

Причини прояву кризи 2008 року у США розподілено на зовнішні і 

внутрішні. До зовнішніх причин нами віднесено: теракти 11 вересня 2011 

року та війну на Сході (Афганістан, Ірак), варто зазначити, що ці зовнішні 

чинники – тривалого впливу та непрямої дії. До внутрішніх причин, після 

проведеного ґрунтовного аналізу особливостей розвитку фінансово-

економічних відносин у США, ми відносимо: надмірну кредитну емісію та 

доступність кредитних ресурсів, нерегульованість фінансового ринку, 

віртуалізація фінансових операцій, зростання дефіциту бюджету, зниження 

рівня доходів населення та його платоспроможності. Наслідки економічної 

кризи 2008 року в США також розподілені нами на внутрішні і зовнішні. До 

внутрішніх наслідків кризи, які були виявленні в економіці США віднесено: 

зменшення вартості активів підприємств, зниження сукупного попиту та 

нагромадження, дефіцит фінансових ресурсів, зростання обсягу 

заборгованості та бюджетного дефіциту, зниження рівня доходів населення 

та їх платоспроможності, зростання рівня безробіття. 

Шляхом узагальнення визначені «класичні» причини світових 

економічних криз: циклічність розвитку окремих країн, які формують часові 

інтервали етапів розвитку світового господарства (неминучість настання 

кризи); наявність бар’єрів у веденні бізнесу як на внутрішніх, так і на 
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світовому ринках; відсутність рівноваги між попитом і пропозицією; 

диспропорції розвитку між економічними сферами (виробництво, торгівля, 

фінанси, праця); глобалізаційні процеси (інтеграція, інтернаціоналізація, 

мондіалізація, лібералізація ринків); моральність та етичність ведення 

бізнесу; неефективне державне регулювання ринкових процесів як на 

внутрішніх так і на зовнішніх ринках. 

Розроблено класифікацію причин кризових явищ у світовий економіці 

за рядом ознак, а саме: за джерелом походження (зовнішні, внутрішні); за 

характером впливу (прямої дії, непрямої дії); за способом виявлення 

(суб’єктивні, об’єктивні); за сферами виникнення і поширення (політичні, 

суспільні, технологічні, екологічні, фінансові, економічні); за етапом 

протікання кризи (причини прояву, причини поширення); за природою кризи 

(циклічні, штучні, кон’юнктурні); за складністю виявлення (поверхневі, 

глибинні). 

У процесі дослідження перебігу світових економічних криз та змін 

показників які характеризують господарський розвиток окремої країни, ми 

виявляли взаємообумовленість макропоказників на рівень ВВП. Коливання 

макропоказників вказувало на об’єктивні причини кризи, а саме дефіцит 

бюджету, обсяг державного боргу, рівень промислового виробництва та ін. 

При цьому варто зауважити, що у жодному випадку при застосуванні 

регресійного аналізу не було отримано значення коефіцієнта детермінації 

0,9999, який засвідчує про повноту врахованих факторів. Тому ми висуваємо 

припущення, що різниця між еталонним і отриманим значенням коефіцієнта 

детермінації вказує на рівень впливу суб’єктивних причин на перебіг кризи 

та економічний стан відповідної економічної системи (окремої країни), які не 

можливо врахувати при економіко-математичному аналізі. 

За результатами аналізу перебігу світових економічних криз в умовах 

глобалізації виділені такі закономірності: 

- чинники, причини і наслідки криз є взаємопов’язаними і 

зумовлюють вплив один на одного при прояві кризи і високому рівні 
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інтеграції та взаємозалежності сфер, де вони виникають; За допомогою 

емпіричних методів дослідження сутності світових економічних криз 

виявлено причини їх прояву і поширення, а також чинників, які їх 

зумовлюють. З’ясовано, що чинники, причини та наслідки є 

взаємопов’язаними і обумовлюють вплив один одного, у сукупності вони 

закладають фундамент нового наукового напряму – кризології 

- виходячи з того, що криза є невід’ємну складову економічного 

циклу причини, які зумовлюють її прояв виступають одночасно причинами і 

циклічного розвитку світової економіки; 

- світова економічна криза засвідчила, що масове вилучення 

іноземного капіталу з внутрішнього ринку країн з високими темпами 

економічного зростання дестабілізує економічну ситуацію в цілому і створює 

прецедент загострення існуючих суперечностей розвитку та як наслідок, 

прояв кризових явищ; 

- трансформація характеру криз і циклів відбуваються постійно, а 

саме: зміни причин виникнення, сфер зародження, особливостей перебігу, 

наслідків;  

- після прояву кризи її розвиток є незворотнім; 

-  якісні перетворення, що сформувались, шляхом вирішення 

суперечностей, сприяють і забезпечують процес розвитку економічної 

системи, а їх ігнорування неухильно призводить до кризи. 

 

Основні результати проведених досліджень даного розділу відображені 

у таких наукових працях автора: [143, 153, 157-159, 166, 169, 171, 173, 183]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ ПЕРЕТВОРЕНЬ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ КРИЗ 

 

3.1 Динаміка і структура світогосподарських процесів в умовах 

перебігу економічних криз 

 

Розвиток світової економіки наприкінці ХХ століття відбувався під 

впливом глобалізаційних процесів. Глобалізація, на переконання 

В.І. Вернадського, є перехідним періодом розвитку сучасної цивілізації, який 

сприяє формуванню нових властивостей ноосферно-космічної цивілізації 

[48]. 

За О. Мозговим глобалізаційні процеси слід розглядати у таких 

аспектах, як: соціально-антропологічний, соціально-економічний, 

геополітичний. Глобалізація охоплює найважливіші аспекти соціальних змін 

та впливає на створення сценаріїв розвитку світової економіки як єдиного 

цілого [196, 197]. 

Глобалізаційний процес у міру своєї неповної досліджуванності є 

непередбачуваним, складним явищем, якому притаманні протиріччя. Вплив 

цих протиріч може бути позитивним і сприяти розвитку світової економіки, а 

може бути негативним і спричиняти загострення міжнародного напруження, 

конфліктів, накопичення суперечностей, які в сукупності викликають прояв 

світових криз. 

На нашу думку, глобалізація може розглядатися як процес 

раціональних перетворень і  трансформацій. Які саме процеси мають місце у 

сучасній світовій економіці покаже лише час. На сьогодні, глобалізаційні 

процеси трансформують основні характеристики і властивості світової 

економіки. Так, глобалізація світової економіки підсилила взаємозалежність 

національних господарств, сприяла формуванню спільних ринків та 

нарощенню торгово-фінансових потоків між країнами, зумовила поглиблення 
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міжнародного поділу і кооперації праці, уніфікувала умови діяльності на 

світовому ринку, забезпечила зростання ролі транснаціонального бізнесу.  

Поширення глобалізаційного впливу на світову економіку на думку 

І. Бураковського і А. Плотнікова [42] проявилось у:  

 перерозподілом владних повноважень з національного рівня на 

глобальний та зниженням ролі окремих держав у міжнародній політиці ; 

 інтеграції політичного, культурного і господарського середовищ 

між країнами світу із домінуванням економічної складової яка визначає 

макро- та мікрокосм світового господарства, утворюючи нову світ-системну 

цілісність, де будь-яка діяльність розглядається через призму рентабельності; 

 виникненні суттєво нової структури з модифікованими формами 

міжнародного поділу праці, перерозподілі світового доходу та стягуванні 

«глобальної ренти» з її учасників, які мають реальну перевагу у фінансовій 

владі; 

 гомогенізації різних національних (етнічних) складових сучасної 

світової культури у формі вестернізації, європеїзації в уніфіковані стандарти 

світосприйняття, необхідні для соціальної підтримки; 

 мутації суб’єктів реальної влади і центрів прийняття рішень із 

загальною тенденцією їх переходу від центрів публічної політики та 

представницьких органів до економічних центрів влади (подібних до МВФ 

чи Світового банку); 

 виникненні можливості миттєво поширювати вплив одних 

суб’єктів на інших невілюючи кордони та національні бар’єри; 

 набутті світовою економікою ознак перманентної кризи та 

підвищеного рівня прояву ризиків, які визначають ціну реальної чи уявної 

свободи. 

З 90-х років ХХ століття почастішали прояви економічних криз, які в 

умовах глобалізації поширювали свій негативний вплив на інші країни світу. 

Для виявлення змін на світовому рівні проаналізуємо динаміку 

показників економічного розвитку. 
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На рис. 3.1 відображена динаміка змін світового ВВП та накладені 

економічні кризи, які проявились в умовах глобалізації наприкінці ХХ 

століття. Як видно з рис. 3.1 впродовж досліджуваного періоду динаміка 

світового ВВП зростала, так  у 2013 році воно склало 74,9 трлн дол. США. У 

порівняні з 1990 роком обсяг ВВП у грошовому виразі збільшився приблизно 

у 3,5 рази. Зростання відбувалось в три етапи – упродовж 1990-1995, 2001-

2008, 2010-2013 років [249, 434]. Аналізуючи динаміку світового ВВП під час 

прояву криз, варто зазначити, що значних коливань не було під час жодної з 

криз до кризи 2008-2009 років. На наш погляд це пов’язане з тим, що кризи 

відбувались в країнах з нестійкою фінансовою системою і супроводжувались 

інфляційними процесами, які підвищували вартість виробленої продукції і 

вартісне вираження ВВП не зменшувалось. Криза 2008-2009 років 

проявилась у розвинутих країнах, інфляційні процеси були незначними, а 

обсяги виробництва зменшились внаслідок падіння доходів, зменшення 

купівельної спроможності та наростання кредитної заборгованості. 
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Рис. 3.1. Динаміка світового ВВП* 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Аналізуючи тренди на рис. 3.2 ми бачимо, що загально світова тенденція змін 

ВВП зберігається у всіх досліджуваних країнах. Найбільші зміни ВВП 
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відбулись під час кризи 2008-2009 років у країнах де мало місце зростання, а 

саме Росії, Бразилії, Мексиці, Кореї.  

0

5E+11

1E+12

2E+12

2E+12

3E+12

3E+12

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
Роки

трлн дол. США

Бразилія Аргентина Індонезія Корея Малайзія

Мексика Тайланд Росія Україна

 

Рис. 3.2. Динаміка ВВП у досліджуванних країнах* 
* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Більш наочно вплив криз на динаміку світового валового внутрішнього 

продукту (ВВП) можна побачити аналізуючи темпи приросту ВВП (рис. 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6).  
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Рис. 3.3. Приріст світового ВВП 

* Складено за даними Світового банку [249] 

Аналізуючи приріст ВВП, видно що спад був у 1992, 1996-1998, 2001, 

2005-2006, 2009, 2012 роках, але перетин критичного порогу (одиничного) 
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був зафіксований у 1997, 1998, 2001 роках і рекордне падіння у 2009 році. 

Відповідно до рис. 3.4 зниження приросту мало місце у Мексиці та Аргентині 

Виходячи з цього робимо висновок, що криза у країнах Латинської Америки 

не суттєво вплинула на загальний стан світової економіки, упродовж її 

прояву приріст світового ВВП був, але несуттєво зменшився в порівнянні до 

кризового періоду. Цю кризу слід віднести до розряду регіонально-світових. 

Відкидаючи часовий фактор майбутнього, на момент її прояву, можна 

стверджувати, що ця криза мала світовий вплив, оскільки негативні наслідки 

були поширені на ряд країн світу (Мексика, США, Бразилія, Аргентина та 

інші країни регіону). 
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Рис. 3.4. Приріст ВВП по досліджуваним країнам Латинської Америки 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Криза у Південно-Азіатському регіоні охопила більшу кількість країн 

ніж попередня криза, при цьому їх частка у структурі світового ВВП була 

значно більшою, оскільки ці країни (азійські тигри) швидкими темпами 

нарощували обсяги виробництва і експорту. Фінансова криза швидко 

трансформувалась у економічну і відчутно вплинула на світове господарство. 
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Як видно з рис. 3.3 – 3.6 вперше було зафіксовано відсутність приросту ВВП 

впродовж 2-х років. Так з рис. 3.4 ми бачимо, що мало місце падіння 

приросту ВВП у Аргентині, Мексиці, Бразилії. Відповідно до рис. 3.5 

зниження приросту ВВП мало місце у всіх досліджуваних країнах Південно-

Східної Азії, при цьому найбільше падіння було в Індонезії і Таїланді. Під 

час цієї кризи відбулись коливання світового приросту ВВП , так у 1998 році 

приріст зменшився на 1,2% з 3,7% у 1997 році до 2,5% у 1998році [249, 434]. 

Кризу у країнах Південно-Східної Азії ми відносимо до світової, оскільки 

криза поширилась на ряд країн одного регіону, але мав місце негативний 

вплив на загальносвітові тенденції розвитку і економічні ситуації в країнах 

інших регіонів, серед яких: Аргентина, Росія, Бразилія, Мексика, Туреччина 

та інші (рис.3.4, 3.6). 
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Рис. 3.5. Приріст ВВП по досліджуваним країнам Південно-Східної Азії 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Прояв російської кризи не вплинув на приріст світового ВВП, оскільки 

ця криза поширила свій негативний вплив лише на країни пострадянського 

простору з якими Росія мала тісні економічні і політичні взаємовідносини, в 
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більшій мірі на Білорусь, Казахстан, Україну. Тому цю кризу, на наш погляд, 

слід віднести до регіональних, а не до світових. 
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Рис. 3.6. Приріст ВВП США, України, Росії та світу  

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Криза 2007-2009 років відчутно вплинула на розвиток світової 

економіки, так у 2009 році було вперше зафіксовано падіння ВВП на 3,5% до 

-2,1%. Впродовж двох років криза поширилась з США на країни Європи та 

Азії [249, 434]. 

Для виявлення впливу зміни світових цін на обсяг ВВП проаналізуємо 

динаміку рівня інфляції споживчих цін на рис. 3.7. Виходячи з наведених 

даних зростання ВВП у перший виділений нами період відбулось за рахунок 

зростання світових цін, можливо саме цей фактор і зменшив негативну 

тенденцію впливу Латиноамериканської кризи на ВВП світу у 1993-1995 

роках.  
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Рис. 3.7. Динаміка індексу світових споживчих цін 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Впродовж 1996-2007 років значного зростання інфляції не було, це 

пов’язано насамперед з поширенням регуляторного механізму грошового 

ринку – таргетуваня інфляції серед більшості розвинутих країн світу та ряду 

країн, що розвиваються.  

Але з рис. 3.7 видно, що з 2002 року на світових ринках була чітка 

тенденція зростання цін. Різке зростання світових цін мало місце у 2007 і 

першій половині 2008 року, яке було пов’язане з активним поширенням 

доступних кредитів у світі. Така ситуація може трактуватись як 

довгострокове формування цінової піраміди, яка додатково підживлювалась і 

«обростала» кредитними, іпотечними, біржовими «бульбашками». 

Досягнувши свого критичного розміру піраміда обвалилась з тріском 

луснувших бульбашок навколо неї у 2008 році – проявилась найбільша 

економічна криза. А високий рівень глобалізованості та інтеграції світової 

економіки сприяв її поширенню на більшість країн світу. Падіння світових 

цін у 2009 році було наслідком прояву світової економічної кризи 2008 року, 

а саме обвалом біржових і кредитних, іпотечних пірамід [463]. 
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Вплив криз у досліджуваний період був відзначений і на соціальний 

розвиток. Так аналізуючи зміни валового національного доходу (ВНД) 

(рис. 3.8) видно, що впродовж досліджуваного періоду динаміка ВНД є 

синхронною динаміці ВВП.  
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Рис. 3.8. Динаміка світового валового національного доходу на душу 

населення 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Рівень доходу за паритетом купівельної спроможності впродовж 

досліджуваного  періоду збільшився більше ніж у 3 рази, а ВНД більш ніж у 

2 рази. Незначне зменшення ВНД фіксується у 1998, 1999 році під час 

Південно-Азіатської кризи і у 2009 році під час останньої економічної 

кризи [249, 434]. 

Аналізуючи рівень безробіття слід відмітити, що значних змін під час 

прояву світових економічних криз не відмічено, лише остання криза 2007-

2009 років зупинила позитивну динаміку зменшення рівня безробіття у світі 

(рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Зміни рівня безробіття в межах світової економіки 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Для виявлення впливу досліджуваних нами криз на частку світової 

торгівлі у структурі ВВП розглянемо рис. 3.10.  
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Рис. 3.10. Частка торгівлі у структурі світового ВВП 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

У відповідності до нього впродовж досліджуваного періоду частка 

торгівлі у структурі ВВП поступово зростала. Негативних змін під час 

Латиноамериканської і Російської криз не відбувалось.  
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Під час кризи у країнах південно-Східної Азії (1997-1998 рр.) і у 

2003 році не було зафіксовано приросту частки світової торгівлі [438]. 

Найбільшою частка світової торгівлі у структурі ВВП була у 2008 році, що 

свідчить про наростання торгової діяльності.  

Суттєві зміни частки експорту та імпорту мали місце лише у 2009 та 

2010 роках як наслідок прояву кризи. Відновлення позитивних тенденцій та 

досягнення до кризового рівня світової торгівлі відбулось у 2012 і 2013 

роках. Зміни у структурі торгівлі проаналізуємо за даними відображеними на 

рис. 3.11 і 3.12. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

Роки

трлн дол. США

Товарний експорт Товарний імпорт

 

Рис. 3.11. Динаміка світової торгівлі товарами 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

У досліджуваний період негативних впливів на динаміку товарної 

торгівлі з боку Латиноамериканської, Азіатської, Російської криз не 

зафіксовано, це свідчить про незначний їх вплив на розвиток і 

функціонування світової економіки. Значне зростання як товарної так і 

торгівлі послугами відзначалось з 2005 по 2008 рік. Це, на наш погляд, 

підтверджує гіпотезу про довгострокове формування піраміди. Під час 
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останньої кризи падіння на товарних ринках склало біля 4%, а на ринку 

послуг близько 1% [249, 434]. 
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Рис. 3.12. Динаміка світової торгівлі послугами 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Для виявлення змін у розвитку технологічної сфери проаналізуємо 

зміни частки високих технологій у світовому експорті на рис. 3.13 та витрат 

на наукові розробки у % до світового ВВП на рис. 3.14. 
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Рис. 3.13. Частка високих технологій у світовому експорті 

* Складено за даними Світового банку [249] 
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З рис. 3.13 видно, що нарощення долі високих технологій у світовому 

експорті  відбувалось до 2000 року. Можливо подальше зменшення відбулось 

внаслідок прояву кризи «доткомів» яка відбулась в США у 2000 році, після 

цього різко обвалилась ціна на цінні папери Інтернет компаній [477].  

Аналізуючи за даними рис. 3.14 витрати на наукові розробки і розвиток 

високих технологій, ми бачимо, що значних змін у досліджуваний період не 

відбулось, що може свідчити про застій цієї сфери у найближчому 

майбутньому. 
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Рис. 3.14. Витрати на високі технології і наукові  

розробки у % до світового ВВП 
* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Вплив досліджуваних нами криз на обсяги експорту високих 

технологій у світі та витрат на наукові розробки не відзначений оскільки дані 

кризи мали фінансову основу. 

Зміни у фінансовому секторі світової економіки можна виявити за 

даними рис. 3.15, 3.16, 3.17. 
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Рис. 3.15. Динаміка прямих іноземних інвестицій у світовій економіці 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Так під час прояву Латиноамериканської, Південно-Азіатської та 

Російської криз прослідковується чітка зростаюча динаміка прямих 

інвестицій, тобто негативний вплив не був суттєвим у світових масштабах. А 

от криза 2007-2009 років здійснила суттєвий вплив – зменшивши обсяги 

прямих іноземних інвестицій у тричі, приблизно на 1 трлн дол. США. 
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Рис. 3.16. Динаміка світових портфельних інвестицій  

* Складено за даними Світового банку [249] 
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Ситуація на ринку портфельних інвестицій (рис. 3.16) більш наглядно 

демонструє вплив економічних криз. Портфельні інвестиції є індикатором 

змін поведінки інвесторів на світовому фінансовому ринку. Перетікання 

капіталу з одних ринків на інші викликає коливання цін на цінні папери, 

курсів валют, що призводить до загальної фінансової дестабілізації.  

Під час Латиноамериканської кризи були незначні скорочення обсягів 

портфельних інвестицій в межах світової економіки. Інвестиції у країни 

Південної-Азії були переважно прямими, тому значних змін не відбулось 

[438].  

Аналізуючи динаміку банківського капіталу у світовій економіці з 

рис. 3.17. видно, що у посткризовий період відбулось його нарощення, на 

наш погляд, це пов’язане з державних рефінансуванням фінансових закладів 

з метою стабілізації ситуації на фінансовому ринку. 
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Рис. 3.17. Зміни структури банківського капіталу у межах світової 

економіки* 

* Складено за даними Світового банку [249] 

 

Криза 2007-2009 років проявилась у США, викликавши повний 

дисбаланс на фінансових ринках США, а згодом і Західної Європи. Вагомість 

впливу фінансово-економічного стану США на стан світового господарства 

визначається домінуючою роллю долара США як світової міри вартості у 
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системі світової торгівлі. Так, світова торгова система на 80 % використовує 

долар США як міжнародну валюту, а США забезпечують 40 % світового 

попиту за рахунок прямої емісії долара. Економічна криза з американського 

фінансового ринку швидко поширилася на світовий, оскільки велика 

кількість європейських та світових банків (Merrill Lynch, Citigroup, Bank of 

America, UBS, Barclays, HSBC, Northern Rock, BNP Paribas, Deutsche Bank, 

JPMorgan) брали активну участь на ринках високоризикованих кредитів і 

володіли акціями компаній, що працювали на цьому ж ринку [463]. 

Обвал іпотечного ринку в США поширився на всі країни, де мали місце 

подібні схеми кредитування. При цьому, кризи зачепили як високорозвинені 

країни, такі як Великобританія, Іспанія, Японія, так і країни, що 

розвиваються – Казахстан, Україну. Навіть у стабільній Європі виявилися 

слабкі місця – держави з великим обсягом зовнішнього державного боргу на 

грані дефолту. 

Відповідно, збитки почали зазнавати не лише банки світового 

масштабу, а й локальні банки. За оцінками експертів інвестиційного банку 

Goldman Sachs, фінансові установи всього світу зазнали за два роки кризи 

1,2 трлн дол. США збитків [463]. Уряди країн, намагаючись забезпечити 

стабільність фінансової системи, надавали кредити фінансовим установам 

кредитними ресурсами, залученими у міжнародних фінансових організацій. 

Зниження рівня економічного розвитку, спад виробництва не дає можливості 

урядам погашати зовнішню заборгованість і у ряді країн західної Європи постала 

загроза дефолту. Так, у 2008 році дефолт оголосила Ісландія, загроза його 

виникнення поширилася на Ірландію, Грецію, Іспанію, Італію, Австрію. 

Фінансові проблеми у згаданих країнах виникли у зв’язку з активною участю  

банків у програмах «лояльного кредитування», зростання великої кількості 

проблемних заборгованостей призвело до виникнення загрози їх банкрутства. 

Намагаючись їх врятувати, уряди почали брати зовнішні кредити під державні 

гарантії, сформувавши таким чином значні обсяги державної заборгованості. 

Загальний дефіцит фінансових ресурсів на світових ринках спричинив підвищення 
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ставок за кредитами і виникнення проблем з ][ погашанням країнами-боржниками. 

Схема поширення економічної кризи 2008 року світовою економікою відображена 

на рис. 3.18. 

 

Рис. 3.18. Послідовність прояву економічної кризи 2007-2009 років * 

* Складено автором 

 

Зниження кредитних рейтингів країн, призвело до відтоку іноземних 

інвестицій та загостренню внутрішніх економічних суперечностей. Так, в 

економіці Ісландії наприкінці 2008 проблеми банківського сектору 

спричинили коливання курсу національної валюти, що призвело до її 

знецінення, зростання рівня інфляції. Націоналізація банківського сектору 

сформувала зовнішній борг, який перевищував ВВП країни у десятки разів, 

внаслідок чого країна оголосила дефолт. 

В Ірландії рефінансування банківської системи шляхом націоналізації 

призвело до зростання бюджетного дефіциту до 32% від ВВП, що є 

рекордним показником для країн Єврозони. Варто зауважити, що це не межа, 

Економічна криза 2008 року у США 

Глибока внутрішня економічна криза у відповідних країнах,  

соціальні протести, суспільні незадоволення діями влади 

Виникнення загрози банкрутства банків та руйнації банківської системи 

окремих країн 

Зростання державного боргу відповідних країн 

Виникнення проблем з погашенням державного боргу відповідних країн 

Знецінення державних цінних паперів та низькі рейтинги інвестиційної 

привабливості відповідних країн 

Відтік іноземних інвестицій та загострення внутрішніх суперечностей 

економічного розвитку 

Зростання дефіциту державного бюджету, дефіцит фінансових ресурсів, спад 

виробництва, спад купівельної спроможності, підвищення рівня безробіття 
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оскільки уряд країни звернувся до ЄС і МВФ за допомогою в обсязі 

100 млрд євро. 

Дефіцит фінансових ресурсів на світових ринках сприяв виявленню 

проблем з державних боргом Греції, яка як член Єврозони отримала 

кредитний рейтинг, що давав її право залучати значні фінансові ресурси 

шляхом випуску державних цінних паперів. Але їх нераціональне 

використання і проїдання, неефективна громіздка структура державного 

сектору економіки призвели до неможливості їх повернення вчасно. Греція 

сформувала зовнішній борг у розмірі 400 млрд євро. Боргова криза 

спровокувала зміну влади, яка приймаючи справи, виявила невідповідність 

економічної звітності реальним показникам економіки, підтасування євро- 

звітів. Відсутність реальних можливостей і перспектив повернення 

зовнішнього боргу сформувало загрозу дефолту Греції. Останній загрожує 

поширенню боргової кризи іншими країнами Євросоюзу, оскільки 

найбільшими кредиторами Греції є банки Німеччини, Франції, Великої 

Британії, США, Італії, Швейцарії, Японії та Іспанії.  

Скорочення обсягів міжнародного та внутрішнього кредитування 

спричинило зменшення ВВП в Іспанії та Італії, внаслідок чого рейтинги по 

суверенних боргах урядів згаданих країн були знижені. Аналітики вбачають 

у цьому виникнення проблем з погашення зовнішніх боргів. Загроза 

фінансової стабільності виникла в Австрії, банки якої здійснювали активне 

кредитування країн Східної Європи. На тлі світової рецесії їх можливості 

обслуговувати зовнішні борги погіршилися. У межах світової економіки 

проблеми з погашення зовнішньої заборгованості на фоні економічної кризи 

2008-2009 рр. могли виникнути у таких країнах, як: Аргентина, Еквадор, 

Філіппіни, Малайзія, Таїланд, Колумбія, Туреччина й Україна. 

Узагальнюючи наслідки зовнішнього впливу, слід відзначити такі: 

банкрутство міжнародних та національних банківських установ, зменшення 

вартості активів підприємств, зменшення обсягів зовнішньої торгівлі, 

коливання курсів національних та регіональних валют, зростання бюджетних 
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дефіцитів та обсягу загальнодержавного боргу, зростання рівня безробіття, 

підвищення темпів інфляції. Світовий ринок лихоманили спекулятивні 

операції, які з фондового ринку перейшли на товарний, що призвело до 

зростання цін на золото і нафту. У сукупності такі кон’юнктурні 

трансформації світового ринку спричинили зростання загальносвітової 

інфляції та сповільнення темпів зростання світової економіки. 

 

 

3.2 Якісні зміни світового господарства як передумови економічних 

криз 

 

 

Світове господарство в умовах глобалізації перетворилася на складну 

систему яка функціонує у масштабах всієї планети, а її розвиток 

супроводжується безліччю суперечностей, які формують передумови 

світових економічних криз. Поширення глобалізаційних процесів стало 

підґрунтям необхідності виявлення специфічних властивостей світової 

економіки, які визначають характер і структуру її розвитку, зокрема 

передумови прояву та поширення криз. До таких осучаснених властивостей 

світового господарства, на наш погляд, варто віднести: інтеграцію, 

мондіалізацію, регіоналізацію, поляризацію, синхронізацію економічних 

процесів, асиметрію розвитку, синергію (рис. 3.19).  

Ці властивості викликають світогосподарські перетворення, які прямо 

чи опосередковано виступають передумовами світових економічних криз. 

Вплив глобалізації на господарство є неоднозначним, оскільки, з одного 

боку, створює численні економічні переваги (стимулювання вільного руху 

капіталів, загальне зростання рівня свободи для підприємництва, 

прискорення зростання, збільшення обсягу інвестицій тощо), а  
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Рис. 3.19. Властивості світової економіки в умовах глобалізації* 

* Складено автором 

 

 з іншого – створює нові загрози для економічної безпеки (з причини 

посилення нерівності між країнами, загального зростання складності й 

фінансової нестабільності, а також можливості швидкого поширення 

кризових явищ між країнами), підвищуючи нестабільність національних 

економічних систем та їх залежність від загальносвітового ринку. А це все у 

свою чергу сприяє виникненню суперечностей і якісних перетворень на рівні 

національних та світової економік. 

Якісні перетворення в умовах глобалізації потрібно розглядати у двох 

аспектах як: 

 передумову економічних криз; 

 джерело розвитку світової та національних економік. 

Неконтрольовані перетворення будь-якої системи в результаті 

внутрішніх і зовнішніх чинників можуть стати передумовами світових 

економічних криз. Джерелом розвитку якісні перетворення стають у процесі 

їх вивчення і виявлення позитивних впливів і створенні механізмів контролю 

поширення негативних наслідків. Виходячи з цього можна зробити такий 

Світова 

економіка 

Інтеграція 

Регіоналізація 

Поляризація 

Асиметрія 

Мондіалізація 

Синхронізація 

Синергія 
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висновок: якісні перетворення сприяють і забезпечують процес розвитку 

економічної системи, а їх ігнорування неухильно призводить до кризи. 

Дослідження якісних перетворень дає можливість скорегувати процес 

регулювання світовою економікою з метою запобігання  й передбачення 

виникнення криз, оскільки визначають характер і структуру її розвитку. При 

вивченні якісних перетворень необхідно з’ясувати природу їх походження в 

масштабах світової економіки. Можна стверджувати, що значною мірою 

вони зароджуються у процесі формування виділених властивостей світової 

економіки та їх трансформації в умовах глобалізації. Вивченням впливу 

інтеграції на економічний розвиток присвячені праці вчених: 

Д. Лук’яненка [284], Ю. Макогона [135, 136], А. Мокія [198], 

А. Поручника [222], Дж. Сороса [269, 270], Дж. Стігліца [273, 274], 

А. Філіпенка [286, 287] та ін.  

Глобалізаційні умови розвитку світового господарства створили 

сприятливе підґрунтя для поширення й розвитку економічної інтеграції, яка 

взаємопов’язує національні господарства на всіх рівнях. Всеосяжна 

інтеграція стирає межі між внутрішніми і зовнішніми сферами діяльності 

країн та їх суб’єктів господарювання, між внутрішньою й зовнішньою 

політиками держави. Інтеграція в умовах глобалізації переходить на новий 

рівень розвитку і стає всеосяжною, а світова економіка – єдиним цілим не 

лише у філософському аспекті.  

Інтеграція надає країнам можливість включитися у міжнародну 

економічну систему і отримати доступ до світового доходу, формуються 

інтернаціоналізовані відтворювальні центри (інтеграційні об’єднання). Для 

з’ясування виникнення можливих суперечностей у процесі інтеграції 

необхідно визначитися із ступенем інтеграції країн. Саме рівень інтеграції 

визначає характер суперечностей. Економічна інтеграція поширюється на 

макро- і мікро-рівнях. На мікрорівні економічну інтеграцію поділяють на: 
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 горизонтальну, яка передбачає злиття підприємств, які виробляють 

подібні товари. Реалізується створенням спільних підприємств, асоціацій, 

корпорацій, кластерів, синдикатів, трестів; 

 вертикальну (злиття підприємств різних галузей та видів 

діяльності). Результатами такої інтеграції є створення консорціумів, 

концернів, холдингів, кластерів. 

Інтеграція на мікрорівні безумовно має ряд переваг як для підприємств, 

так і для країн їх перебування. Але джерелом зародження суперечностей, як і 

передумов криз, є її недоліки. На наш погляд, суперечності можуть 

виникнути через: 

 посилення монополізації на ринку з боку інтегрованих 

підприємств, яке може призвести до його глибокої сегментації та деформації; 

 зростання асиметрії щодо розподілу світового доходу між 

інтегрованими і звичайними суб’єктами світової економіки; 

 концентрацію капіталу в інтегрованих об’єднаннях; 

 порушення процесу ціноутворення; 

 посилення конкурентної боротьби на світовому ринку; 

 зростання у світі ролі наднаціональних підприємств та 

пріоритетність досягнення їх економічних цілей над національними; 

 нерівноправні умови участі в інтегрованому об’єднанні. 

Інтеграція на макрорівні реалізується створенням таких форм 

об’єднань, як: зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний 

союз, спільний ринок, економічний союз, політичний союз. Кожна наступна 

форма інтеграції обмежує самостійність в прийнятті зовнішньо- і 

внутрішньо-економічних рішень країн-учасниць. Суперечності на такому 

рівні інтеграції виникають стосовно: політико-ідеологічних, соціально-

культурних, релігійних відмінностей, рівня взаємозалежності країн, 

розширення меж об’єднання та параметрів відбору; загострюється 

конкуренція між країнами щодо збільшення частки світового доходу. 
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В умовах інтеграції вірогідність поширення криз зростає – чим тісніші 

взаємозв’язки між країнами, тим більша вірогідність перетікання криз з 

однієї країни інтеграційного об’єднання на інші. Залежно від рівня інтеграції 

можна виокремити зони ураження кризою: країни першого, другого і 

третього порядку. Схематично зони поширення криз відображені на 

рис. 3.20. 

 

 

 

Рис. 3.20. Ступені поширення кризи на країни* 

* Складено автором 

 

Під країнами першого порядку поширення світової економічної кризи 

розуміються ті з них, що входять до інтеграційного об’єднання. Між такими 

країнами не існує бар’єрів руху інформації та здійснення економічних 

відносин. Криза в цих умовах швидко поглинає все інтеграційне об’єднання. 

Зазвичай у таких країн має бути розроблений план дій на випадок прояву 

економічної кризи, щоб миттєво убезпечити свої економіки. Виникнення 

кризи в будь-якій інтегрованій країні є передумовою її прояву у їх 

об’єднанні. До країн другого порядку поширення світової економічної кризи 

відносимо країни-сусіди та ті з якими  лібералізовані, окремі сфери 

господарських відносин. Така група країн, має можливість у короткі строки 

час застосувати інструменти локалізації кризового впливу на їх економіки. 

криза 

Ступені ураження кризою 

 

країни першого порядку 

 

країни другого порядку 

 

країни третього порядку 
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Інтенсивність впливу кризи на економіки цих країн  менша порівняно з 

першою групою. Групу третього порядку формує решта країн, з якими 

існують економічні й політичні відносини. Вплив кризи на такі країни є 

опосередкованим і негативні наслідки виникають лише у випадках повного 

ігнорування змін зовнішнього середовища.  

На наш погляд, поширення інтеграції світовою економікою являє 

собою закономірний і природній процес, який підвищує пріоритетність 

визначення і досягнення наднаціональних інтересів над національними. А 

трансформація інтеграційних моделей розвитку у майбутньому забезпечить 

збереження національної  і культурної самобутності країн-учасниць.  

Поширення інтеграційних процесів на мікрорівні зумовило 

виокремлення такої властивості світової економіки, як мондіалізація. 

Мондіалізація визначає специфічні моделі інтеграції. Вона передбачає, що 

контроль в управлінні національною економікою багатьох держав поступово 

переходить до ТНК і міжнародних організацій, які мають свої цілі 

(наприклад, переміщення виробництва в країни, де дешевша робоча сила), що 

не завжди збігаються з національними інтересами суверенних держав. Це, у 

свою чергу, становить явну загрозу для економічної безпеки окремих країн, 

зменшує значення господарських функцій держави та обмежує можливості 

останньої регулювати економічні процеси. Результатом мондіалізації є 

виникнення суб’єктів світової економіки (ТНК, держав, міжурядових 

організацій), поєднання й уніфікація їх інтересів, здібностей та можливостей. 

Мондіалізація базується на природничо-історичному процесі 

інтернаціоналізації економіки, політики і культури. Мондіалізація як 

глоабалізаційна властивість світової економіки досліджувалась, такими 

вченими як: З. Бауманом [26], А. Бенуа [27], О. Сльозко [264], 

Й. Ларош [378]. Нинішній етап мондіалізації виступає якісно новою стадією, 

коли першочерговим стає створення механізмів глобального управління 

цими об’єктивними процесами. За об’єктивну їх основу слугує формування 

глобального корпоративно-державного симбіозу, що спирається на 
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транснаціональні компанії та перетворення світових лідерів у корпоративні 

держави. Мондіалізація набуває бурхливого розгортання у ментально-

культурній сфері. Ментальна мондіалізація означає перетворення 

формування свідомості в комерційно вигідний вид бізнесу. При цьому 

світова культура виступає передумовою маніпулювання свідомістю в 

планетарних масштабах. Мондіалізація начебто спростила взаємозв’язок між 

суб’єктами міжнародних економічних відносин створивши «єдину економіку 

без кордонів», разом із тим умови функціонування світового господарства 

залишаються мультиплікативними (кордони, культурні, етнічні особливості, 

політичні, соціально-економічні умови розвитку). Поширення цієї 

властивості призвело до ефекту руху, «що наштовхнувся на самого себе». 

Суперечливість згаданої властивості полягає в тому, що з одного боку, 

мондіалізація сприяє посиленню тенденцій до централізації та уніфікації 

світового господарства, внаслідок чого в різних країнах виявляються спільні 

тенденції розвитку, а економічні структури зазнають певної уніфікації. З 

іншого, мондіалізація викликає опір цим процесам з боку національних 

держав. Основним аргументом такого опору є нерівномірність розподілу 

вигод між країнами світу. Ще одна суперечливість полягає в тому, що хоча 

мондіалізація раціоналізує виробничий ланцюг, дозволяє зменшити витрати і 

збільшити доходи ТНК, проте її економічні цілі та інтереси можуть не 

збігатися з інтересами країни материнської компанії. Так, більшість 

американських ТНК з метою скорочення витрат перенесли свої виробництва 

у менш розвинуті країни з дешевою робочою силою, збільшивши цим власні 

доходи, але й підвищивши у такому випадку рівень безробіття у США [377]. 

У сучасних умовах виникає суперечність між двома 

взаємовиключними тенденціями, що розкривають характер мондіалізації: 

тенденції удосконалення механізмів багатостороннього управління 

глобальними процесами і тенденції створення уніполярної структури світової 

системи, заснованої на домінуванні високорозвинених західних держав. 

Ігнорування вищезазначених суперечностей при подальшому поширенні 
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процесів мондіалізації у світовій економіці може призвести до формування 

причин прояву і поширення криз. А розв’язання їх можливе лише за 

створення наднаціональних органів управління, які б узгоджували цілі та 

інтереси всіх суб’єктів світової економіки. 

Така властивість світової економіки як регіоналізація виникла у зв’язку 

з поширенням глобалізації на процес формування її регіонів. Регіоналізація 

світової економіки є об’єктом дослідження таких вітчизняних вчених як: 

Л. Антонюк [68], З. Луцишин [130, 131], В. Новіцького [207], 

Н. Резнікової [229] та ін. На наш погляд, регіоналізація – це поділ світової 

економіки на регіони внаслідок інтеграції країн, що географічно близько 

розташовані. Основою регіоналізації є географічне положення країн світу, 

яке визначає об’єктивні вигоди сусідської взаємодії – від транспортної 

економії до транскордонної взаємодії. Якщо на початковому етапі 

виникнення регіоналізації її доцільність визначалась порядком сусідства 

(пряме, опосередковане) між країнами, то в умовах глобалізації, на наш 

погляд, визначальним є рівень інтеграції. Високий рівень інтеграції невілює 

кордони і створює рівні умови співробітництва для всіх країн регіону. 

Залежно від рівня інтеграції економічні регіони можна розділити на 

формальні і неформальні. Неформальні регіони світової економіки – це групи 

країн, які географічно близько розташовані і мають налагоджені 

взаємозв’язки. Формальні регіони світової економіки – це об’єднання країн, в 

яких наявні спільні регулюючі наднаціональні органи з метою формування 

самодостатніх економічних і політичних утворень, на основі поглиблення 

між ними інтеграційних процесів, зберігаючи при цьому культурно-релігійні 

відмінності націй, що їх заселяють. Ефект вигоди від економічної взаємодії із 

сусідніми державами розповсюджується на всі країни, незалежно від їх ваги 

у світовому господарстві чи ступеня втягнення у міжнародний поділ праці. 

Залежно від ваги країн-учасниць регіонального об’єднання у світовому 

просторі, можна виокремити такі види регіоналізації, як: 
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 однополярна, передбачає об’єднання країн навколо однієї 

найбільш розвинутої, така регіоналізація характеризується чітко вираженою 

різницею рівнів економічного розвитку ( НАФТА, АТЕС);  

 багатополярна, передбачає об’єднання країн з різним рівнем 

економічного розвитку ( ЄЕП, ЄС, МЕРКОСУР)  

 спеціалізована, передбачає об’єднання країн зі спільними 

інтересами  на світовому ринку (АСЕАН, ОПЕК ). 

Регіоналізація світової економіки викликає зміни у геополітичній та 

геоекономічній структурах, оскільки вона проявляється на цивілізаційному 

(макро-), територіальному (мезо-) і економічному (мікро-) рівнях.  

Регіоналізація, на наш погляд, це захисна реакція окремих країн від 

негативного зовнішнього впливу. По-перше, разом країнам легше 

нейтралізувати чи мінімізувати негативний зовнішній вплив, а по-друге, 

внаслідок тісної співпраці між країнами зміни зовнішнього середовища 

стають передбачуваними. Особливістю регіоналізації в умовах глобалізації є 

те, що регіон стає самостійним повноцінним економічним суб’єктом у 

світовому просторі, який представляє інтереси одразу декількох країн. 

Наявність міждержавних організаційних інститутів стає каталізатором 

інтенсифікації регіональних процесів. 

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі в 2009 році було 

запропоновано такі сценарії розвитку регіоналізації світової економіки [42]: 

1-й – фінансовий регіоналізм, передбачає поділ світу до 2020 року на 

три блоки: Євросоюз як «Демократичний торговий альянс», США та 

партнери з вільної торгівлі,  «східне міжнародне співтовариство». Така 

система, що складається з трьох блоків, буде характеризуватися вільним 

рухом товарів і послуг у межах кожного блоку та існуванням істотних 

бар’єрів між ними. Відзначимо, що за такого сценарію відбудеться 

формування трьох центрів економічного розвитку, де центрами (ядрами 

розвитку) стають регіональні об’єднання, які мають високий рівень 

внутрішньої інтеграції. На нашу думку, згаданий сценарій може зумовити 
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виникнення таких світових економічних криз, як: криза інтеграції (кожна 

країна стане перед вибором інтеграційного вибору та необхідності 

інтегруватися, можуть виникнути альтернативні локальні об’єднання 

неохочих приєднуватися до визначених блоків); криза лібералізації ринків 

між блоками. 

2-й – трансформований західний центризм, передбачає створення 

Бреттон-Вудської системи – 2, яка «перезавантажить» глобальну валютно-

фінансову систему. Така система  посилить регулювання фінансової сфери та 

нерівномірний економічний розвиток ринків, що розвиваються. Другий 

сценарій також може викликати ряд економічних криз: посилення 

диспропорцій розвитку; необхідність більш кардинальних реформ світової 

економічної системи. 

3-й – частковий протекціонізм, передбачає стримування розвитку 

глобалізації, причому цей процес почнеться в розвинених країнах Європи і 

США. На сьогодні реалізація зазначеного сценарію вже відбувається при 

введенні бар’єрів виходу на європейський ринок. Економічний протекціонізм 

здатний призвести до руйнування міжнародного порядку, відкритої війни за 

контроль над ресурсами в довгостроковій перспективі, посилення 

економічних конфліктів, неконтрольованого розгортання торгових воєн. За 

таких умов виникає питання, наскільки масштабними і поширеними будуть 

ці протекціоністські заходи.  

4-й – трансформований мультилібералізм. Такий сценарій передбачає 

створення свого роду «глобальної фінансової екосистеми», керівництво якої 

здійснюватиме оновлений Міжнародний валютний фонд, що вказує на 

зрушення економічного центру світу на схід. Розвиток подій в цьому напрямі 

характеризується посиленням глобальної співпраці, в тому числі 

гармонізацією регулювання, формування стабільного глобального 

інвестиційного клімату. Очевидно, такий сценарій найоптимальніший для 

глобального розвитку, де права власності є абсолютом, а ринки праці 

гнучкими. Він також передбачає, що сучасна ера домінування фінансової 
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сфери в економіці, в основі якої знаходиться сек'юритизація, багато в чому 

залишиться незмінною.  

Зважаючи на наведене вище, зазначимо, що в цілому трансформація 

системи світогосподарських зв'язків відбувається постійно, причому 

суттєвою складовою такої трансформації є посилення міжнародного 

співробітництва у сфері регулювання секторів світової економіки. 

Регіоналізація в умовах глобалізації формує новий рівень розвитку взаємодії 

національних економік у світовому просторі та нову модель 

світогосподарського порядку. Суперечність цієї властивості полягає в тому, 

що з одного боку, регіональні об’єднання досягають своїх економічних і 

політичних цілей завдяки внутрішній і зовнішній єдності, тоді як з іншого – 

посилюється конкурентна боротьба за світові ресурси (природні, матеріальні, 

фінансові, трудові, інтелектуальні та інші) і підвищується ймовірність 

поширення економічних конфліктів та суперництва.  

Регіоналізація є властивістю, яку світова економіка екстраполює на 

свої складові, а саме на кризу. Так Н.В. Резнікова зазначає, що регіоналізація 

криз – це інтерференційне поширення останніх із збереженням 

екстраполяційного ефекту економічного потрясіння, викликаного 

взаємопов’язаністю господарських відносин у межах певного регіону. При 

цьому Н.В. Резнікова визначає такі регіональні трансмісії валютних криз: 

 регіонального інтерференційного поширення із зростаючо-

затухаючими коливаннями з поступовими екстраполяційними тенденціями; 

 наростаючим принципом охоплення із збереженням регіональних 

екстраполяційних тенденцій; 

 регіонального інтерференційного поширення кризових тенденцій в 

усіх країнах регіону внаслідок екстраполяційного ефекту світової кризи; 

 інтерполяційного поширення кризових тенденцій внаслідок 

екстраполяційного швидко затухаючого ефекту світової кризи; 

 інтерполяційного вкраплення регіональної кризи у кризу, що 

зачепила інший регіон [229-231]. 
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Одже, регіоналізація криз може поширюватися з різними рівнями 

інтенсивності охоплення ринків та швидкістю прояву наслідків (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Матриця регіоналізації світових економічних криз* 

Параметри регіоналізації 
Швидкість прояву наслідків криз 

миттєва латентна 
пролонгована у 

часі  

Рівень 

інтенсивності 

поширення 

криз 

вибірковий інструменти 

локалізації 

та швидкої 

дії 

антикризові 

інструменти 

інструменти 

захисту від 

негативного 

впливу 
всеохоплюючий посткризові 

інструментів 

антикризові 

інструменти 

запобіжні 

заходи 
* Складено автором 

 

За допомогою наведеної матриці можна визначити 

взаємообумовленість процесів регіоналізації світової економіки та параметри 

кризи. 

Поляризація як явище досліджувалося на рівні економік окремих 

держав, а глобалізаційні процеси зумовили екстраполяцію цих досліджень на 

світову економіку. Поляризація як важлива характеристика системи 

міжнародних відносин у світі вивчалась в працях Г. Кана, У. Кінтнера, 

Г. Моргентау, Дж. Розентау, Г. Снайдера та інших. Теорія полярного 

розвитку обґрунтовує переваги концентрації економічних сил у певних 

регіонах, при цьому такі центри визначаються ядром економічного розвитку, 

а інші території – перефірією, яка забезпечує діяльність ядра і використовує 

його результати. В межах теорії полярного розвитку значне місце 

відводиться концепції полюсів росту, засновником якої є В. Перло [214]. 

Дослідник визначив сутність «ефекту домінування», який полягає у 

зміні сутності і форм відносин між економічними одиницями. Такий ефект 

призводить до поляризації економічних сил – формування полюсів розвитку 

у певному середовищі (країні, галузі, регіоні), при цьому складові середовищ 
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діють як єдине ціле. Теорія полярного розвитку пояснює економічну 

нерівномірність у світі і для його вирівнювання пропонує штучне створення 

центрів розвитку у регіонах з низьким рівнем господарського розвитку. 

Оскільки в умовах глобалізації посилюються нерівномірність економічного і 

соціального розвитку країн та виникає загроза цілісності світового 

господарства, необхідно розглянути поляризацію як властивість, що прямо 

визначає характер і стан його розвитку. Разом із тим, сучасна структура 

світової економіки є полярною. Екстраполюючи концепцію полюсів розвитку 

на світове господарство зазначаємо, що полюсами розвитку (ядром) 

економічної системи виступають розвинуті країни, тоді як до периферії 

відносяться решта країни.  

Поляризація була властива кожній цивілізацій і змінювала свої форми 

разом з їх розвитком. Вона передбачає виділення одного або декілька центрів 

цивілізації, які  більшою мірою визначають характер та напрями її розвитку. 

Матеріальна основа центрів розвитку з часом змінювалася. Спочатку це були 

великі міста (міста-держави) – Венеція, Генуя, Антверпен, Амстердам; згодом 

потужні держави – Іспанія, Португалія, Голландія, Великобританія, США; 

тепер це – групи найрозвинутіших країн "великої сімки", Європейського 

союзу (ЄС) [286]. 

Крім того, на нашу думку, для усвідомлення значення і ролі 

поляризації у функціонуванні світової економіки доцільно виділити етапи її 

розвитку. Виділяємо такі етапи: однополярність, двополярність, 

багатополярність, безполярність. Схематично етапи поляризації і циклу 

світової економіки відображено на рис. 3.21. 

На наше переконання, процес поляризації світової економіки є 

безперервним. Так, на етапі зародження світова економіка характеризується 

безполярністю, оскільки лідер ще невизначений. У процесі розвитку 

з’являється лідер, а можливо два, які, досягнувши найвизначніших 

результатів у більшості сфер, починають їх екстраполювати на інші країни. 

Таким чином формується одно- або двополярність світової економіки. 
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Рис. 3.21. Етапи поляризації відповідно до циклу розвитку світової 

економіки* 

* Складено автором 

 

На цьому етапі розвитку останньої більшість країн світу досягають високих 

результатів розвитку, їх різниця з лідерами стає менш помітною, вони 

перетворюються на суб’єкти світової економіки, що мають умовно 

однаковий вплив та формують багатополярне глобальне господарство. На 

етапі спаду і кризи лідерів однозначно визначити не можна, тому світова 

економіка стає умовно безполярною. 

Відповідно до вищезазначеного, сучасна світова економіка переходить 

від стану однополярності до двополярності, при цьому починають 

зароджуватись нові лідери економічного розвитку. Звідси, на даний час вона 

знаходиться на стадії розвитку. Поляризація сучасної світової економіки 

сформувалася в результаті нерівномірного розвитку країн та зростанні 

різниці рівнів доходів між ними в умовах глобалізації. На наш погляд, 

доречно встановити рівні поляризації, а саме: 

    Цикл розвитку світової економіки 

Зародження   Зростання         Розвиток              Спад                Криза 

Час 

Рівень 

розвитку 

Безполярність              Двополярність                            Безполярність 

                 Однополярність                Багатополярність 

Етапи поляризації світової економіки 
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 національний (передбачає визначення внутрішньодержавних 

центрів економічного розвитку, де матеріальною основою можуть бути 

великі міста, промислові регіони, зони вільної торгівлі); 

 галузевий (передбачає формування беззаперечного лідера щодо 

розвитку окремої сфери світової економіки, наприклад: фінансового ринку – 

США, інновацій – Японія); 

 регіональний (передбачає визнання центру економічного 

розвитку певного географічного регіону, наприклад Японія в Південно-

Східній Азії, ОАЕ на Близькому Сході, ЄС в Європі); 

 світовий (передбачає встановлення економічного центру, який 

спроможний формувати умови розвитку для більшості країн і впливати на 

нього, визначати їх характер і форми). 

Зазначена властивість визначає структуру світової економіки, 

відповідно до якої полюсами розвитку виступають США і країни ЄС. США є 

беззаперечним лідером світового економічного розвитку, що завдяки 

агресивній зовнішньоекономічній політиці формує умови функціонування 

для решти країн. Країни ЄС знаходяться на перехідному етапі від статусу 

регіонального до статусу світового лідера і намагаються своїм інтеграційним 

об’єднанням сформувати противагу США. 

Така поляризація є суперечливою, оскільки США вважається 

розвинутою країною світу, але із найбільшим дефіцитом платіжного балансу. 

Разом із тим Китай має аналогічний профіцит платіжного балансу, але його 

економіка менш розвинута, рівень добробуту населення набагато нижчий і 

його можна віднести лише до регіонального лідера розвитку. Вказана 

суперечність, на наш погляд, полягає в тому, що лідер полярності (центр 

розвитку) повинен визначатися не обсягом ВВП, а спроможністю формувати 

умови розвитку для інших за власним сценарієм.  

На переконання А.С. Гальчинського: «змінюється функціональна 

модель глобалізації світової економіки. Її траєкторія пов’язується з 

перспективою формування безполярного світу з відродженням 
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самодостатності національних економік. Піднімається питання відкритості 

економік, яка не повинна підривати принципи саморозвитку та структурної 

самозахищенності» [56]. Тобто, більшість країн мають бажання 

переорієнтуватись, але амбітність керівництва, яке прагнучи 

самостверджуватися й підвищувати особисту вагомість у світі, 

поляризуватиме світову економіку. 

Світова економіка у процесі розвитку поступово буде переходити від 

однополярного типу до багатополярного. Створення інтеграційного 

об’єднання ЄС зумовило переорієнтацію на двополярний розвиток. Амбіції 

США не залишають їх у спокої і світова економічна криза, спровокована 

обвалом фінансових ринків США, можливо й була засобом повернення до 

одно полярного господарства. Конкуренція між країнами світу стимулює 

світовий розвиток, тому формування у майбутньому багатополярного світу 

буде досягнуте завдяки якісним змінам функціонування країн світу та 

загальному розвитку. Перспективно світова економіка формує потенціал для 

виникнення багатополярної форми організації, за якої центрами можуть 

стати країни учасники БРИКС, Перської затоки (Кувейт, Об’єднанні 

Арабські Емірати), які вже зараз є регіональними лідерами. 

Сукупність полюсів господарського розвитку за географічною чи 

іншими ознаками створює передумови формування економічного ядра світу. 

Економічне ядро ми трактуємо як рушійну силу розвитку світового 

господарства, яке визначає його структуру, форму і характер взаємозв’язків. 

На сьогодні матеріальною основою економічного ядра світу є країни великої 

сімки (G7) та великої двадцятки (G20). 

На жаль ця властивість суб’єктивна і не має кількісних показників, що 

визначають рівень поляризації. Тому ми пропонуємо, відповідно до її рівнів, 

визначати структуру світової економіки, а країни розподіляти за такими 

групами: ключові, перспективні та звичайні учасники світового 

господарства. На сьогодні ключовими учасниками є країни-лідери 
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економічного розвитку (США, країни ЄС), перспективними – галузеві й 

регіональні лідери (Японія, Китай, Росія та інші), звичайні учасники –не 

лідери жодної вказаної вище форми поляризації.  

Під впливом глобалізації трансформуються ділові цикли окремих країн 

та їх суб’єктів господарювання, матеріальним вираженням є синхронізація 

національних циклів, скорочення їх тривалості і відсутність фази депресії, 

зменшення глибини кризового падіння [16, с. 32]. Синхронізація економічних 

процесів розглядається у працях І. Блехмана [32], В. Леонтьева [128], 

А. Щербакова [55] та інших. Вперше синхронізація була визначена як 

передумова економічних криз Й. Шумпетером, який пояснив Велику 

депресію саме синхронізацією кризових фаз одразу трьох циклів Кітчина, 

Жюгляра і Кондратьєва [316]. Нині провідні вчені також визначають однією з 

причин прояву сучасної світової економічної кризи 2008 року синхронізацію 

кризових фаз циклів Кітчина, Жюгляра, Кондратьєва та цивілізаційних 

циклів П. Сорокіна і Ф. Броделя [38]. 

Синхронізація – це притаманна світовій економіці властивість, яка в 

умовах глобалізації набула значних масштабів. Так, за визначенням 

А.М. Поручника синхронізація – це явище, при якому збігаються у часі 

основні фази бізнес-циклів й накладаються одна на одну у світовому 

масштабі [16, с. 124]. Погоджуючись з наведеним визначенням, вважаємо за 

необхідне глибше визначити роль синхронізації у розвитку світової 

економіки. Для цього необхідно з’ясувати види, способи, об’єкти, умови і 

наслідки синхронізації. Екстраполюючи надбання технічних наук щодо 

змістовності синхронізації у економіку, визначаємо такі її види (рис. 3.22): 

 за напрямом впливу: одностороння, взаємна;  

 за природою: випадкова, закономірна, скоординована; 

 за об’єктом взаємодії: послідовна, паралельна; 

 за характером настання: прискорена, продовжена; 

 за широтою охоплення: повна, часткова; 
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 за рівнями прояву: мікро- , мезо-, макро-, мега-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.22. Види синхронізації циклів розвитку країн світу* 

* Складено автором 

 

Одностороння синхронізація має місце, коли узгодження економічних 

процесів між країнами відбувається у результаті впливу однієї на іншу. 

Такий же вид має місце між країнами з різними рівнями розвитку та тісним 

взаємовпливом унаслідок формування певних взаємовідносин. Вона не є 

контрольованою, але частково передбачувана.  

Взаємна синхронізація – передбачає узгодження економічних процесів 

внаслідок впливу країн одна на одну. Країни змінюють своє внутрішнє 

середовище і коригують економічні процеси відповідно один до одного. 

Може виникнути при взаємній інтеграції країн, є координованою, 

поступовою, а її наслідки передбачувані для країн. Вона відбувається з 

наперед визначеною метою країн, що синхронізують свої економічні 

процеси. 

Випадкова синхронізація – є  наслідком непередбачуваних подій, які 

призвели до зміни термінів перебігу економічних процесів та їх подальшого 

співпадіння. вона посилює ефект подій, що синхронізуються, і створює 

Види синхронізації 

за напрямом 

впливу: 

  одностороння; 

  взаємна 

за об’єктом 

взаємодії: 

 послідовна; 

 паралельна 

за природою: 

 випадкова; 

 закономірна; 

 скоординована 

за характером настання: 

 прискорена; 

 продовжена  

за широтою охоплення: 

– повна; 

– часткова 

за рівнями прояву: 

 мікро;       – мезо;  

 макро;      – мега 
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передумови для виникнення синергії. Найчастіше виникає без втручання 

сторонніх координованих дій.  

Закономірна синхронізація – спостерігається за настання природних 

послідовних процесів. Може бути прогнозована відповідно до існуючих 

економічних законів. 

Скоординована синхронізація – відбувається внаслідок запланованих, 

регульованих дій і необхідна для подальшого розвитку чи забезпечення 

перебігу економічних процесів. Об’єктами синхронізації у світовому 

господарстві можуть бути: економічні цикли, етапи розвитку, потоки 

матеріальних і нематеріальних ресурсів, макроекономічні показники, 

міжнародні операції, зовнішньоекономічні цілі та дії.  

Паралельна синхронізація виникає відповідно до таких об’єктів 

синхронізації, як потоки матеріальних і нематеріальних активів, 

макроекономічні показники, міжнародні операції, зовнішньоекономічні цілі 

та дії. Має місце: у разі співпадіння у часі та напрямами руху матеріальних 

чи нематеріальних активів; однакових значеннях макроекономічних 

показників країн світу за визначений період часу; одночасному здійсненні 

однотипних міжнародних операцій з визначеною метою; постановці 

односпрямованих зовнішніх цілей і дій різних країн світу. 

Послідовна синхронізація – буває у випадках, коли її об’єктом є 

процес, наприклад, етапи розвитку, виробничі та управлінські процеси. 

Можлива в разі одночасного накладання етапів управління, виробництва, 

життєвих етапів циклу розвитку декількох економічних системи у часі. Саме 

послідовна синхронізація може поділятися на прискорену і продовжену. 

Якщо синхронізація етапів певного процесу відбувається за умов скорочення 

строків перебігу попереднього етапу, то вона є прискореною; у разі 

відстрочки переходу до наступного етапу – продовжена. 

Поділяти синхронізацію на повну і часткову, на нашу думку, можна 

лише відповідно до її об’єкта та міри його охоплення процесами 
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синхронізації. Якщо всі складові об’єкта синхронізовані між собою, то має 

місце повна, за окремих – часткова синхронізація.  

Разом із тим, під синхронізацією на мікро- рівні слід розуміти збіг 

цілей діяльності окремих суб’єктів господарювання у визначені часові 

періоди. Об’єктами синхронізації при цьому слугують потоки матеріальних і 

нематеріальних ресурсів, управлінські й виробничі процеси, цілі та дії 

підприємств на ринку. Синхронізація на мезо- рівні має місце при тісному 

спільному розвитку одразу двох і більше галузей.  Синхронізація на 

макрорівні виникає між окремими країнами при тісній взаємодії і 

відповідному взаємопов’язаному економічному розвитку. Синхронізація на 

мега- рівні передбачає часове співпадіння перебігу економічних процесів у 

світовому масштабі з визначеними наперед спільними цілями. 

Окрім видів синхронізації, ми спробували виокремити умови, які 

сприяють її виникненню, а саме:  

 тісна взаємодія та інтеграція між країнами світу; 

 взаємозумовленість економічних процесів; 

 скоординована діяльність міжнародних організацій; 

 інформатизація і відкритість міжнародних операцій. 

Оскільки досліджується вплив властивостей світової економіки на її 

розвиток, то способи синхронізації визначаються відповідно до його етапів. 

Виділяємо такі способи синхронізації економічного розвитку країн світу:  

 розвиток за прикладом використовується країнами, що 

розвиваються, які прагнуть синхронізувати свій розвиток з економічно 

розвинутими країнами. Для досягнення цього вони перебудовують своє 

внутрішнє середовище відповідно до країни, з якою бажають 

синхронізуватися. Такий спосіб передбачає настання послідовної, часткової, 

скоординованої синхронізації;  

 інтеграція, спосіб паралельної синхронізації економічних 

процесів між країнами, що тісно взаємодіють між собою. Забезпечує 

можливість повної, закономірної синхронізації економічних процесів; 
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 створення однакових умов функціонування формує передумови 

для послідовної, часткової, координованої синхронізації. Вона може 

застосовується економічно розвинутими країнами стосовно країн, що 

розвиваються, з метою продовження етапів циклічного розвитку за їх 

рахунок.  

Ґрунтуючись на вищезазначеному, можна виділити такі рівні 

синхронізації: глобальний (світовий), регіональний, національний. 

Синхронізація економічних процесів на національному рівні проявляється 

під час співпадіння життєвих циклів більшості суб’єктів господарювання, які 

у сукупності й визначають етап розвитку національної економіки. 

Регіональна синхронізація проявляється серед країн, що входять до 

регіональних об’єднань і мають тісні економічні зв’язки. За допомогою 

інтеграційних процесів розвинуті країни регіону імплементують (переносять) 

свій етап розвитку на інші країни-учасниці. Глобальна (світова) 

синхронізація виникає завдяки поширенню глобалізаційних процесів 

країнами світу і визначає етап розвитку світової економіки. Формує 

залежність економічного розвитку більшості країн від розвинутих економік – 

провідних глобалізаторів. 

На нашу думку, синхронізація економічних процесів у глобальному 

масштабі зумовлюється тіснотою зв’язку між країнами, а саме рівнем їх 

інтеграції у світовій економічний простір. Чим вищий рівень інтеграції між 

країнами, тим вища ймовірність синхронізації їх економічних процесів. 

Суперечність зазначеної властивості світового господарства полягає в тому, 

що синхронізація економічних циклів неоднаково впливає на перебіг 

господарських процесів у країнах. В цьому й зароджується суперечність 

згаданої властивості – вона одночасно сприяє зростанню ефекту 

економічного розвитку і посилює негативні наслідки прояву криз та є 

передумовою їх поширення на країни з однаковими (близькими) етапами 

розвитку. В умовах глобалізації у разі прояви кризи в одній країні 

відбувається синхронізація економічних циклів з іншими країнами, в яких 
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криза не очікувалася. Так, остання світова економічна криза 

продемонструвала синхронну залежність інтегрованих господарств від стану 

економіки США. Саме завдяки глобалізації відбувся синхронізований спад  

розвитку у світовій економіці. З одного боку, синхронізація економічних 

циклів під впливом глобалізації поглиблює невідповідність між попитом і 

пропозицією та загострює відносини між основними суб’єктами світової 

економіки у сфері торгівлі й інвестицій. Проте з іншого – синхронізацію 

економічних процесів та секторів фінансової і реальної економік можна 

розглядати як запоруку стабільності та прогнозованості розвитку.  

З метою з’ясування характеру впливу наслідків синхронізації на 

економічний розвиток пропонуємо розрізняти рівні синхронізації та види. 

Відповідно до вищезазначеного виділяємо такі шляхи економічного розвитку 

країн світу, як синхронний та індивідуальний. Синхронний розвиток 

досягається саме завдяки координованій синхронізації економічних процесів, 

а індивідуальний передбачає застосування нових прогресивних методів 

управління, які забезпечують революційний розвиток окремих економік. 

Синхронний розвиток може мати місце на світовому і регіональному рівні, а 

індивідуальний лише на національному. 

Така властивість глобальної економіки як асиметрія визначається 

нерівномірним розвитком країн та розподілом природних ресурсів і світового 

доходу. Асиметрія розвитку світової економіки вивчається А. Апокіним, 

Д. Гелдом [62, 63], Н. Кравчук [119], Д. Лук’яненком [67], З. Луцишин [130], 

Я. Столярчук [72] та ін. Асиметрія глобального економічного розвитку – це 

«природній» стан існування світової господарської системи та іманентна їй 

властивість. Серед форм її прояву можна виокремити матеріально-речову та 

вартісну, а також залежно від типу взаємозв’язаних економічних систем, що 

функціонують у системі світового господарства, мікро-, мезо-, макро-, мета- 

та мегаекономічну. Матеріально-речова форма асиметрії проявляється у 

кількісному розбалансуванні у світовому масштабі основних економічних 

пропорцій між: нагромадженням капіталу й споживанням, промисловим і 
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сільськогосподарським виробництвом, видобувними і переробними галузями 

промисловості, виробничою сферою та інфраструктурою, сукупним попитом 

і пропозицією на ключових сегментах глобального ринку (товарному, 

інвестиційному, фінансовому, робочої сили, послуг, інновацій), реальним і 

фінансовим сектором [16, с. 31-32]. Багатогранність прояву і сутнісна 

природа асиметрії світового господарства зумовлює виділення таких її видів, 

як: ресурсна, технологічна, економічна, галузева, політична, інформаційна, 

демографічна. Визначені види асиметрій є взаємобумовлюючими. 

Нерівномірний розподіл природних ресурсів між країнами світу їх 

географічне розташування та природно-кліматичні умови сформували 

ресурсну асиметрію. Вона слугує підґрунтям спеціалізації виробничого 

розвитку країн світу та визначає ресурсний потенціал економічного розвитку. 

При цьому, раціональне використання природних ресурсів та впровадження 

новітніх технологій дозволяють компенсувати брак і дефіцит ресурсів. Багаті 

природні ресурси становлять лише передумову економічного розвитку країн, 

але нераціональне використання останніх нівелює їхню цінність. 

Для асиметрії технологічної притаманний нерівномірний розвиток 

технологій у країнах світу. Економічно розвинуті країни є лідерами розвитку 

технологій і визначають швидкість їх поширення світовими ринками. 

Вказаний вид асиметрії взаємозумовлений з економічною асиметрією. 

Економічна асиметрія, на наш погляд, характеризується: рівнем ВВП країн 

світу, отриманою ними часткою світового доходу, рівнем розвитку ринкових 

відносин та ринкової інфраструктури, обсягом міжнародних операцій, 

концентрацією капіталу, кількістю представлених суб’єктів господарювання 

на світовому ринку. Про асиметрію галузеву свідчить нерівномірний 

розвиток окремих галузей господарства. Деякі з них можуть бути провідними 

і визначати обсяги ВВП країн,  інші – взагалі відсутніми.  Політична 

асиметрія, що визначає рівень впливовості країн у світовому просторі, як 

правило, теж зумовлюється рівнем економічного розвитку країн. Чим вищий 

економічний розвиток, тим сильніший політичний вплив на функціонування 



 207 

світового господарства. Асиметрія інформаційна виокремлюється напрямами 

та швидкістю руху інформації у світовому просторі. Цей вид асиметрії 

створює умови розвитку світової економіки, безпосередньо впливає на рівень 

економічної безпеки. Демографічна асиметрія характеризується 

нерівномірним заселенням планети, віковою, статевою і расовою 

структурами, рівнем доходів, освіти, охорони здоров’я, нерівномірними 

потоками робочої сили. 

Системна асиметрія має два аспекти: територіальний та 

функціональний. З точки зору територіального аспекту, асиметрія 

проявляється у нерівномірному розподілі матеріальних і нематеріальних благ 

географічно у світовій економіці. Функціональний аспект передбачає 

нерівноправні умови здійснення міжнародної діяльності для країн з різним 

рівнем економічного розвитку у світовому просторі. 

На думку О. Богомолова і А. Нікіпєлова, очевидна асиметрія розподілу 

вигод глобалізації підвищує актуальність проблеми вироблення системи 

колективних заходів для справедливого розподілу наслідків глобалізації. Ця 

система могла б передбачати часткове списання заборгованості країн, що 

розвиваються, та країн з перехідною економікою, надання пільгових умов 

кредитування для країн, що розвиваються, створення механізмів 

забезпечення стабільних цін на товари паливно-енергетичної групи тощо 

[205]. Однак потрібно зауважити, що, на нашу думку, за умов ринкової 

економіки, орієнтованої на конкуренцію, створення такої системи 

малоймовірне, принаймні в близькому майбутньому.  

Суперечність згаданої властивості світової економіки полягає у тому, 

що усвідомлення неможливості ліквідації останньої призводить до її 

посилення, вона дезорганізує економічні й трансформує характер ринкових 

відносин, підвищує ймовірність виникнення криз. Для з’ясування характеру 

впливу цієї властивості на світове господарство необхідно визначити 

природу її походження, що дасть можливість виявити диспропорції 

економічного розвитку і згладжувати пов’язані з цим суперечності. 
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Світова економіка функціонує за рахунок синергії (ВВП), яка 

формується у процесі взаємодії країн світу. Глобальні умови розвитку 

світового господарства та пришвидшений рух інформаційних потоків 

сприяли прояву синергії економічних процесів. В умовах глобалізації зросла 

роль синергії у розвитку світової економіки, ці питання розкриваються у 

працях: Л. Євстигнєєва [88], Г. Хакена [290]. Синергія виявляє додатковий 

ефект від спільної взаємодії окремих країн світу. В умовах глобалізації вона 

виникає внаслідок умовно-одночасного прояву кризових явищ у різних 

сферах світової економіки (виробництво, торгівля, технології, фінанси, 

демографія), які посилюють перебіг один одного, ускладнюючи умови їх 

подолання, та трансформуються у системні, всеохоплюючі економічні кризи. 

Оскільки наведені сфери світової економіки є досить значними, світові кризи 

можуть не виходити за межі однієї сфери, але при цьому синергія виникає від 

взаємодії її складових. Наприклад, синергія світової економічної кризи у 

фінансовій сфері виникає внаслідок взаємозалежності банківської, кредитної, 

інвестиційної, валютної складових згаданої сфери. 

Крім того, варто розрізняти синергію на світовому і національному 

рівнях. Світова синергія розраховується із застосуванням статистичних даних 

світової економіки і показує загальні зміни. Синергія національного рівня 

визначається для конкретної країни і розраховується за її макроекономічними 

показниками, вказуючи на наслідки впливу світової економічної кризи.  

Синергія світової економічної кризи проявляється у відповідних 

ефектах. На наш погляд, синергійний ефект світової економічної кризи – це 

результат, який настає за певних умов і перевершує очікувані наслідки. При 

цьому перебіг світової економічної кризи супроводжується виникненням 

синергійних ефектів для міжнародних суб’єктів, а характер визначається 

залежно від їх значення і ролі у розвитку світової економіки. Разом із тим, 

синергійні ефекти можуть вирізнятися як позитивним, так і негативним 

характером та мати відповідні значення для розвитку світової економіки.  
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Згідно з її сутністю, синергія світової економічної кризи 

виокремлюється в одночасному прояві кризових явищ у різних сферах 

господарювання. Як ми вважаємо, синергію світової економічної кризи 

можна визначити як різницю між реальними втратами від перебігу криз та 

прогнозними (передбачуваними) втратами від криз у різних сферах світової 

економіки. Формула розрахунку має вигляд: 

 

 ВВS
прог

i

n

i

реал

iсек


1

 ,                                                (3.1) 

де Sсек – синергія, отримана внаслідок світової економічної кризи, одиниця виміру – 

грошова ( дол. США); 

В
реал

i
 – реальні втрати від світової економічної кризи, одиниця виміру – грошова 

(дол. США); 

В
прог

i
 – прогнозні (очікувані) втрати від світової економічної кризи, одиниця 

виміру – грошова ( дол. США); 

i – сфера світової економіки, охоплена економічною кризою; 

n – кількість сфер світової економіки, охоплених економічною кризою, за даними 

яких проводиться розрахунок. 

 

Варто зазначити, що синергійний ефект матиме місце лише за умов 

позитивного чи негативного значення синергії, оскільки нульове значення 

вказує на її відсутність або недостатню значимість. Позитивне значення 

підтверджує отримання синергійного ефекту негативного характеру, оскільки 

втрати внаслідок синергії умовно-одночасного прояву криз у різних сферах 

перевищили очікування. Негативне значення свідчить про позитивний 

характер синергійного ефекту, який вказує на зменшення втрат внаслідок 

самоорганізації світової (національної) економіки як системи, через 

встановлення взаємодії, взаємозалежності, взаємної компенсації та 

взаємовпливу її сфер та секторів. На наш погляд, важливе те, що 

обов’язковою умовою прояву синергійного ефекту є існування хаосу у 

розвитку сфер світової економіки. Враховуючи, що синергійний ефект 
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світової економічної кризи зазвичай має негативний характер, його 

зменшення можливе шляхом посиленого регулювання окремих сфер 

економіки і зменшення рівня хаосу. Запропонована автором формула 

розрахунку дає можливість визначити не лише сукупну синергію світової 

економічної кризи, а й її частки у відповідних сферах світового господарства. 

На нашу думку, це сприяє виявленню слабких і сильних сфер та визначенню 

напрямів удосконалення процесів самоорганізації світової економіки як 

системи. Суперечність синергії розвитку світової економіки полягає у тому, 

що подібна властивість за негативного результату ускладнює подолання 

світових економічних криз і примножує їх наслідки, а позитивні результати 

пришвидшують перехід з одного етапу розвитку на інший. 

Отже, аналізуючи кризи, варто зауважити, що однакових немає. Кожна 

криза є результатом унікального поєднання чинників і проявів. Але 

глобалізаційні процеси уніфікували їх, що дає нам можливість визначити 

типові економічні наслідки, причини, сфери прояву, чинники. Розглянуті 

властивості відіграють важливу роль у забезпеченні економічного розвитку 

світової економіки та окремих країн і повинні бути враховані під час 

формування та реалізації механізму анти циклічного регулювання 

економічних криз. 

 

 

3.3 Трансформація сутності світових економічних криз в умовах 

глобалізації 

 

 

Розглядаючи у попередніх розділах роботи види криз, особливості їх 

прояву у часі та за світовою географією, ми доходимо висновку, що це 

складне економічне поняття, яке необхідно розглядати у різних аспектах.  

Нами були виділені такі аспекти трактування сутності поняття світова 

економічна криза, як: 
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 поштовх (чинник) до розвитку економічної системи. Розвиток 

економічний системи необхідний для подолання кризи, в іншому випадку 

вона буде зруйнована. Згаданий аспект передбачає, що економічна система з 

метою подолання кризи застосовує новітні засоби для отримання якісно 

нових змін її властивостей, які є передумовою розвитку. Руйнуються 

недієздатні механізми функціонування, на зміну яким приходять більш 

ефективні; 

 засіб трансформації економічної системи чи впливу на її 

складові. У цьому випадку криза як вагомий зовнішній чинник призводить до 

кардинальних змін структури економічної системи, її функцій, якісних 

характеристик. Властивості економічної системи під час кризи змінюються, 

набувають нового застосування старі методи управління і з’являються нові. 

Оскільки це є умовою подолання кризи і подальшого розвитку;  

 елемент механізму саморегулювання економічної системи. 

Економічним системам притаманна властивість саморегулювання, а 

накопичення суперечностей у процесі її функціонування призводить до 

кризи, яка їх розв’язує. Криза виконує роль очищення економічної системи 

від недієздатних складових, саме тоді коли вони досягають крайньої межі; 

 інструмент маніпуляцій економічними процесами, їх етапами і 

строками перебігу. Володіючи сучасними засобами управління, керівники 

економічних систем мають змогу пришвидшувати і відстрочувати настання 

кризи залежно від інтересів і цілей. Зважаючи на вагомість країн у світовому 

просторі, вони мають змогу розповсюджувати маніпуляційний вплив і на 

інші країни світу; 

 засіб прикриття недоліків реформ чи недолугих дій влади. 

Світова економічна криза як актуальна проблема сьогодення виявилася 

панацеєю для всіх проблем. З метою захисту авторитету влади – причиною 

всіх господарських проблем у більшості країн, що розвиваються, і в деяких 

розвинутих , стає світова економічна криза; 
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 процес поступових негативних змін стану економіки у часі. 

Криза не є миттєвим явищем, яке виникло й зникло залишивши наслідки. Це 

довготривалий процес накопичення суперечностей розвитку, які обростають 

недоліками функціонування суміжних сфер і під впливом ряду закономірних 

причин зумовлюють прояв кризи, поширення, загострення і затухання. 

Зазначені етапи і формують у сукупності світову економічну кризу як 

процес. Строки накопичення суперечностей можуть бути різними і залежать 

від особливостей економічної системи та механізмів її управління. Так 

наприклад, довготривале згладжування суперечностей і маскування 

відстрочує настання кризи, але за невідворотного прояву ускладнює її 

перебіг; 

 умови функціонування економічної системи. Середовище 

економічних систем є постійно мінливим і по-різному впливає на їх 

функціонування. Сприятливі умови функціонування змінюються 

негативними, і навпаки. Дуже часто однакові умови справляють різний вплив 

на економічні системи, що в ньому функціонують, одні несуть втрати, а інші 

отримують прибутки. Деякі країни світу, не охоплені економічною кризою, 

змушені функціонувати під впливом її перебігу. Характер цього впливу може 

бути як позитивним, так і негативним. Він залежить від спеціалізації країни 

та її вміння адаптувати своє внутрішнє середовище до зовнішніх змін. Історія 

розвитку світової економіки демонструє приклади, коли в кризових умовах 

країни активно розвивалися й здобували переваги на ринку, а їхні доходи 

зростали; 

 наслідок впливу чинників на стан функціонування економічної 

системи. Економічна система постійно знаходиться під впливом зовнішнього 

середовища, а її неспроможність адаптувати внутрішнє середовища до цього 

впливу збільшує ймовірність прояву кризових явищ. Економічна система 

повинна бути в міру відкритою для зовнішнього середовища, але й 

застосовувати засоби захисту від його негативного впливу. Загострення 

існуючих суперечностей у розвитку економічної системи може відбутися під 
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впливом різких непередбачуваних чинників зовнішнього середовища, які 

викликають паніку і нерозуміння розвитку ситуації на ринку. Такі кризи є 

швидкоплинними і вимагають зважених, обґрунтованих дій з боку 

економічних систем, на які поширився їх вплив; 

 природній, невідворотний етап розвитку економічної системи. 

Вченими доведено, що кожна економічна система розвивається відповідно до 

циклів розвитку. Невід’ємним етапом циклу є криза, яка невідворотно 

настане у процесі функціонування економічної системи, а характер її 

наслідків визначається економічним потенціалом системи. Економічні 

системи мають необмежену кількість циклів розвитку. Кожна криза може 

бути останньою і зруйнувати її, чи в іншому випадку вивести на новий цикл 

розвитку, який відкриває нові можливості за рахунок впровадження новітніх 

засобів управління і забезпечення її функціонування; 

 система взаємопов’язаних подій і явищ, що відбуваються у 

процесі функціонування економічної системи. У попередніх розділах було 

нами обґрунтовано, що світова економічна криза може розглядатись як 

економічна система, оскільки її виникнення зумовлюється впливом чинників, 

її дія поширюється на різні сфери формуючи при цьому її склад. Перебігає 

вона поетапно, викликаючи при цьому наслідки, різні за характером для 

інших економічних систем, що з нею взаємодіють. Криза як система формує 

середовище з характерними економічними процесами і відносинами. 

Особливістю кризи як системи є те, що вона, поширюючи свій вплив, 

розростається за рахунок поглинання нових сфер чи країн у своє середовище. 

Як правило, кризові явища локального характеру можуть виникати в окремих 

сферах господарювання, а кризи світового рівня поширюють свій вплив на 

різні сфери господарювання. В таких умовах подолання кризових явищ 

можливе лише за врахування змін у всіх сферах світової економіки. 

Розглядаючи кризу як систему можна визначити рівень взаємозалежності між 

складовими світової економіки, спрогнозувати межі поширення і визначити 

попередні її наслідки; 
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 об’єкт управління. У цьому випадку криза являє собою 

сукупність процесів і явищ, які необхідно подолати для забезпечення 

нормального функціонування економічної системи у майбутньому. 

Управлінський вплив суб’єкта (керівництво окремої країни, керівництво 

інтеграційних об’єднань країн, міжнародні організації) буде спрямований на 

ліквідацію негативного впливу на економіку кризових явищ і процесів;  

 каталізатор загострення існуючих суперечностей у 

функціонуванні економічної системи. Розглядаючи кризу у такому аспекті 

слід зазначити, що процес накопичення суперечностей може бути тривалим, 

а їхнє загострення відстрочується дієвими засобами управління з метою 

недопущення нагромадження критичної межі суперечностей. За таких умов 

настання кризи стане каталізатором, який спровокує проблеми у відповідних 

сферах чи країнах і вплив її розшириться. Крім того, криза як каталізатор є 

поштовхом до її прояву в інших, суміжних сферах чи галузях; 

 «ревізор» ефективності функціонування економічної системи. 

Ефективність економічної системи визначається тим, що доходи 

перевищують видатки, понесені у процесі їх отримання. Ефективно 

функціонуюча економічна система завжди має запас міцності, матеріальні й 

нематеріальні резерви, які можуть бути швидко спрямовані на подолання 

кризових загроз. Як тільки запас міцності і резервів перетинає мінімальну 

межу – криза проявляється. Виходячи з цього, можна стверджувати, що 

ефективно функціонуюча економічна система захищена від прояву криз до 

моменту втрати своєї ефективності; 

 результат застосування невідповідних і невчасних засобів 

управління. Застосування доцільних засобів управління убезпечує 

економічну систему від виникнення суперечностей її функціонування і 

відстрочує природне настання кризи. Але за умов використання не гнучких 

управлінських інструментів, які не спрацьовують у мінливому середовищі 

світового господарства, в економічній системі відбувається збій, який може 

стати передумовою прояву кризи. Тому прояв кризи в економічній системі 
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прямо вказує на недієздатну систему управління і на ірраціональність шляхів 

її розвитку. 

Враховуючи існуючі теоретичні наробки і емпіричні результати аналізу 

вищезазначених світових економічних криз (Латиноамериканська, Країн 

Південно-Східної Азії, Росії, 2008-2009 років) дають змогу розширити 

існуючі положення щодо світових економічних криз. У своїх працях 

О. Барановський зазначає, що: «Криза – це багатоаспектна економічна 

категорія, система поглядів на економічну сутність якої перебуває у стані 

розвитку» [25]. Погоджуючись з багатоаспектністю і складністю кризи, ми 

все ж вважаємо, що це не економічна категорія, а економічне поняття. 

Феномен світова економічна криза має розглядається в теоретичних і 

практичних аспектах. Відповідно до теоретичного аспекту криза 

розглядається як економічне поняття, а згідно з практичним аспектом – як 

економічне явище. 

Світова економічна криза – це поняття, яке визначає і характеризує 

етап розвитку економічної системи у визначений період і вказує на 

загострення протиріч її функціонування. 

Світова економічна криза – це явище, яке виникає у процесі 

функціонування глобальної економічної системи і викликає трансформації її 

складових чи повну руйнацію, внаслідок загострення протиріч. 

Оскільки саме наукові поняття відображають основні ознаки явищ, у 

такому випадку криза визначає ознаки економічної системи на певному етапі 

її функціонування. 

У понятті виділяють зміст і форму. Форма поняття визначається 

предметністю, а сукупність узагальнених ознак визначають його зміст. На 

нашу думку, форма поняття криза визначається об’єктивністю згаданого 

явища та матеріальністю його наслідків для світової економіки.  

Зміст полісемантичного поняття «світова економічна криза» 

розкривається суміжними явищами і проявами. Криза супроводжується 

такими явищами: кризова загроза, кризова ситуація, кризові прояви, 
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кризовий стан, кризові наслідки. Прояви кризи настають у процесі її 

розвитку у зазначеній нами послідовності: 

 кризова загроза – це сукупність чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовищ економічної системи, які визначають ймовірність 

прояву кризових явищ. З’ясувавши раніше, що передумовами криз є 

суперечності, зазначаємо, що саме вони і виступають загрозами їх прояву. 

При відсутності відповідних заходів розв’язання суперечностей кризові 

загрози переростають у кризові прояви. У кожній сфері світової економіки 

мають бути визначені індикатори появи загроз, наприклад: у торгівлі – 

наближення індексу цін до критичних меж, у фінансовій – зростання 

заборгованості, у виробничій – низький рівень рентабельності і т.п. Разом із 

тим, прояв кризових загроз має суб’єктивний характер; 

 кризова ситуація – це умови функціонування економічної системи  

в яких вірогідність виникнення кризових явищ зростає. Кризову ситуацію 

можна розрізняти як зовнішню і внутрішню. Зовнішня кризова ситуація 

виникає за межами економічної системи і може справляти прямий чи 

опосередкований вплив на її функціонування. При опосередкованому впливі 

ймовірність появу кризи є низькою, тоді як при прямому вона зростає. При 

цьому слід враховувати, що ситуація, яка спровокувала прояв кризи і 

ситуація, в якій вона перебігає, відрізняються, а у сукупності вони формують 

передумови для трансформації середовища як наслідку кризових явищ. На 

нашу думку, внутрішня кризова ситуація – це локальна криза, яка виникає 

всередині економічної системи, швидке подолання якої не призведе до її 

поширення та розгортання; 

 кризові прояви – це негативні зміни складових економічної 

системи, які трансформують її діяльність під впливом кризової ситуації. 

Кризові прояви можуть мати як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. 

Об’єктивні кризові прояви визначаються негативними значеннями 

макроекономічних показників, падіннями індексів активності на ринках, 

ВВП, інфляцією, змінами курсів валют тощо. Суб’єктивні кризові прояви не 
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можуть бути кількісно виражені, вони лише вказують на порушення 

ринкових законів, трансформацію характеру взаємовідносин, диспропорції 

між сферами світової економіки, структурні зміни тощо. Виявлення 

суб’єктивних кризових проявів повинно бути більш копітким. Слід 

зазначити, що після прояву кризи її розвиток є незворотнім; 

 кризовий стан – характеристика функціонування економічної 

системи у визначений час, яка зумовлює перехід на відповідний етап її 

життєвого циклу. Кризовий стан економічної системи може бути 

тривалішим, ніж безпосередній перебіг кризи, оскільки охоплює час 

виникнення прихованих кризових загроз і згодом явних кризових проявів. 

Кризовий стан визначається параметрами кризи;  

 кризові наслідки – трансформація економічної системи під 

впливом кризи чи кризових явищ. Наслідки можуть бути позитивними і 

негативними, а визначення їх характеру – процес суб’єктивний, оскільки є 

країни і сфери світової економіки, які постраждали і понесли втрати під час 

кризи, а є й ті, що примножили свої доходи та отримали переваги на 

світовому ринку. 

Форма поняття світова економічна криза розкривається його ознаками. 

До ознак світової економічної кризи ми відносимо: 

 предметність – проявляється конкретними змінами сталих 

взаємовідносин і трансформацією існуючих зв’язків між сферами та іншими 

структурними елементами світової економіки в умовах кризи; 

 зумовленість світової економічної кризи в умовах глобалізації – 

визначається тісною взаємозалежністю національних економік та ринкових 

відносин. Взаємозалежність сприяє поширенню криз у світовій економіці, 

втягуючи у свою орбіту майже всі країни; 

 динамічність – визначається інтенсивністю економічних процесів 

та взаємовідносин у межах світової економіки; 
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 масштабність – визначається кількістю сфер поширення кризи і 

кількістю країн. Масштаби поширення криз у кожному випадку є 

індивідуальними; 

  системність – проявляється в існуванні тісних взаємозв’язків і 

взаємовпливів між передумовами, причинами і наслідками криз. 

Криза є феноменом, який виникає у процесі функціонування 

економічної системи і під впливом ряду причин активізується й починає 

розвиватися (проявлятися) за власним життєвим циклом, який розглядався у 

першому розділі. 

Характер кризи визначається, особливостями перебігу і наслідками 

світових економічних криз, до яких можна віднести: параметри, форми 

поширення, канали розповсюдження (рис. 3.23). 

До параметрів світової економічної кризи ми відносимо: 

 масштаб кризи – визначає рівень її поширення на сфери і країни.  

Відповідно до цього ми пропонуємо розрізняти масштабність кризи 

географічну і функціональну. Географічна масштабність визначається 

кількістю країн світу, охоплених її впливом прямо і опосередковано. 

Функціональна масштабність означає кількість сфер охоплення світової 

економіки; 

 вид кризи – окреслює уражені нею сфери функціонування 

економічної системи та природу її походження. Різновиди криз були дуже 

детально розглянуті у першому розділі. Нагадаємо лише запропоновані 

ознаки розпізнання, а саме за: місцем виникнення, рівнем виникнення, 

причинами виникнення, характером виникнення, сферою виникнення, 

шириною захоплення, характером перебігу, масштабами впливу, складністю 

виявлення, термінами перебігу, можливістю управляти, наявністю 

взаємозв’язків з іншими кризами, можливістю виявлення, рівнем 

ієрархічного прояву, результатами вживаних антикризових заходів, 

характером викликаних змін у економічній системі, складністю подолання; 
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Рис. 3.23. Характеристики економічної кризи 

* Складено автором 

 

 етап життєвого циклу кризи вказує на стадію її перебігу. Виділені 

такі етапи перебігу світової економічної кризи, як: зародження передумов, 

для якого характерне накопичення негативних явищ, протиріч і 

суперечностей; прояв – на цьому етапі відбувається загострення 

суперечностей чи згасання кризових передумов, внаслідок їх часткового 

розв’язання; переродження – відбувається внаслідок поширення кризи на 

інші сфери. Цей етап свідчить про неефективність вживаних заходів для її 

подолання. Переродження відбувається за стабілізації економічної ситуації, 

відсутності негативних проявів упродовж визначеного строку з поступовим 

переходом до економічного зростання; 

 швидкість визначає інтенсивність розгортання світової 

економічної кризи у часі. На наш погляд, слід розглядати миттєве і повільне 

розгортання. Світова економічна криза зумовлюється безліччю чинників, 

тому найчастіше її перебіг є повільним. Але у випадках не прогнозованого 

переродження може миттєво проявитися криза в іншій сфері. Наведена 

характеристика відіграє важливу роль у діагностиці кризи, оскільки визначає 

час вибору альтернативних засобів її подолання; 

Параметри економічної кризи 

масштаб, вид, етап перебігу, швидкість, частота, гострота, щільність, глибина 

Форми поширення 

             інфікування,                                                  «економічні міни» 

            економічні «бульбашки»,                               перекладання криз 

            трансфер (експорт) криз,                      

Канали розповсюдження 

            торгівельні і фінансові ринки,                інформаційні потоки 

в межах міжнародних конгломератів (ТНК, ТНБ) та інтеграційних об’єднань 
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 частота визначається інтенсивністю прояву криз. Ця 

характеристика допомагає прогнозувати наслідки і розвиток кризи. Так, 

зменшення строків прояву криз свідчить, на наш погляд, про неповне 

подолання попередньої кризи та її відстрочене чи приховане переродження. 

У такому випадку необхідно діагностувати всі сфери світової економіки й 

визначити можливі сфери подальшого переродження кризи. Також частота 

прояву криз може свідчити про їх штучну природу; 

 гострота кризи визначається величиною втрат. Втрати як 

наслідок перебігу світової економічної кризи можуть бути: матеріальними, 

фінансовими, інтелектуальними, ресурсними. Види втрат визначаються 

сферою, тривалістю перебігу кризи. Втрати слід поділяти на об’єктивні, які 

можна обрахувати і суб’єктивні, про які всі суб’єкти мають уявлення, але 

вони не підлягають обчисленню. Об’єктивні втрати перебігу кризи 

визначаються як різниця між рівнем доходів у передкризовий період і 

доходами (видатками) під час власне її перебігу. Чим вищий рівень втрат, 

тим  гостріша криза; 

 щільність визначається кількістю одночасних проявів криз. 

Розглядаючи таку характеристику кризи, варто зазначити, що світова 

економічна криза може виникнути на основі сукупності економічних криз, 

які одночасно мали місце у ряді країн світу. У такому випадку масштабність 

кризи є географічною. При функціональній масштабності криза 

розповсюджується поступово з країни в країну. Чим тісніші інтеграційні 

взаємозв’язки між країнами, тим вища буде щільність прояву криз. 

Важливим є врахування процесів взаємодії криз, впливу один на одного. 

Кризи різної періодичності в одній галузі, часто збігаючись за часом, 

доповнюють і посилюють одна одну, роблячи складнішим процес виходу з 

неї, посилюють негативні руйнівні тенденції. Кризи, що розвиваються 

одночасно, набувають синергійного ефекту, поглиблюються в результаті 

взаємодії, проте ведуть до комплексного оновлення групи взаємопов'язаних 

систем. Одночасне накладання декількох  кризових явищ призводить до 
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хаосу і не до змін певних властивостей, а до їх руйнації. Критична «маса» 

локальних криз може перетворитись у глобальну кризу з катастрофічними 

наслідками; 

 глибина, на нашу думку, визначається рівнем безпеки існування 

економічної системи та складністю реформ, необхідних для її подолання. 

Виділяємо такі рівні безпеки, як: не загрожує існуванню економічної 

системи, трансформує економічну систему, економічна система зазнає 

руйнування. Локальні кризи, які проявляються у світовій економіці постійно, 

є умовно безпечними і не загрожують її функціонуванню. Системні світові 

економічні кризи характеризуються другим рівнем глибини, оскільки 

призводять до структурних змін. Рівень руйнації настає у випадках 

ігнорування економічних криз та нерозв’язання суперечностей, що їх 

зумовлюють. Перехід на такий рівень може бути свідомим з метою 

формування нового світового порядку. 

При діагностиці кризових явищ вивчення зазначених параметрів 

відіграє важливу роль, оскільки вони розкривають змістовність і 

предметність кризи, яку необхідно подолати. Важливим об’єктом 

діагностування криз є форми їх поширення між структурними складовими 

світової економіки. 

Можна виділити такі форми поширення світових економічних криз як: 

інфікування, «економічні бульбашки», «економічні міни», ефект доміно, 

трансфер (експорт) криз, перекладання криз. 

Інфікування – це систематичний ефект, який настає внаслідок 

спекулятивного нападу, що поширюється з однієї сфери на іншу. «Інфекція», 

що зумовлює прояв кризи, поширюється між країнами світу внаслідок 

спекулятивної поведінки, яка викликає паніку, нестабільність і 

непередбачуваність ситуації на ринку. Така форма поширення криз є 

координованою, оскільки чітко спланована її організаторами. При цьому 

організаторами можуть бути: міжнародні організації, ринкові посередники, 

уряди країн, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності та їхні інтеграційні 
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об’єднання, ТНК і т.п. Інфікування кризою виступає передумовою 

синхронізації криз складових світової економіки. Вирізняють такі концепції 

міжнародного інфікування, як: 

 неконтрольований характер переміщення кризи із зовні через 

наявні зв’язки, внаслідок соціально-економічної взаємозалежності країн; 

 наслідок ірраціональної поведінки учасників ринку (паніка, 

«стадний ефект», безпідставне зниження рейтингів і довіри до контрагентів). 

Таке інфікування здійснюється при відсутності повної достовірної інформації 

за умов невизначеності розвитку ринку.  

Варто зазначити, що вірогідність інфікування не залежить від 

динаміки фундаментальних макроекономічних показників, а лише від волі 

ініціаторів інфікування кризою. На наш погляд, до основних причин 

інфікування кризами можна віднести: бажання отримати надприбутки; 

свідомо завдати економічної шкоди ринковим конкурентам; низький рівень 

підприємницької етики і моралі; психологічний настрій учасників ринку та 

застосування ними асоціативного мислення. 

Вирізняють два види фінансового інфікування – «ефект спільного 

кредитора», «ефект спускового гачка». «Ефект спільного кредитора» – має  

місце, коли проблеми кредитора перекладаються на його позичальників. 

«Ефект спускового гачка» – виникає при дублюванні учасниками ринку 

поведінки агентів у країнах, де проявилася криза.  

Світовий досвід показує, що зростання цін на будь-який актив більше 

ніж на 20% упродовж двох років свідчить про формування «бульбашки». 

Особливістю «економічних бульбашок» є те, що вони створюються на 

організованих ринках посередниками, які маніпулюючи похідними 

фінансовими інструментами, отримують надприбутки. На думку 

Дж. Сорнетте, «економічна бульбашка» – це тренд зростання ціни, яка 

істотно відрізняється від властивої (обґрунтованої) ціни [268]. Тлумачний 

економічний словник визначає «економічну бульбашку» як кон’юнктуру 

ринку, за якої вартість активу піднімається до рівня, що не має об’єктивної 
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ринкової основи [36, 37]. На практиці «економічні бульбашки» визначаються 

лише постфактум при різкому падінні цін. На нашу думку, це пояснюється 

відсутністю постійного моніторингу цін та контролю обґрунтованості їх 

підвищення. Також до основних причин появи «бульбашок» відносяться: 

відсутність систематизованої повної інформації про об’єктивний рівень цін 

на актив; відсутність засобів регулювання рівня віртуалізації організованих 

ринків; відсутність органів контролю та регулювання за встановленням цін 

на активи; низький рівень інфляції; лібералізація ринків та відсутність дієвих 

регуляторів економічних відносин; м’яке грошово-кредитне і фіскальне 

регулювання. 

На переконання А. Грінспена, «бульбашки» виникають у період 

низької інфляції і стабільно низьких ставок по довгострокових кредитах, а 

недоліком стабільної економіки є її схильність генерувати «економічні 

бульбашки». У нестабільно інфляційному середовищі «економічні 

бульбашки» не виникають. Негативні наслідки економічних «бульбашок» 

завжди є значно більшими ніж позитивні [73]. 

У своїй праці Д. Сорнетте [268] визначає, що формування 

«економічних бульбашок» відбувається поступово в умовах нарощення 

виробництва та зростання попиту на ринку, їх нарощенню сприяє збільшення 

обсягів інвестицій та кредитування. Привабливість отримання прибутку у 

визначеному секторі зумовлює появу нових учасників, які отримують 

надприбутки від підвищення цін. Перевиробництво у визначеному секторі 

призводить до перенасичення ринку і згодом до спаду попиту, який 

зумовлює падіння цін – здування «бульбашки» чи її вибух (луснення). 

Наслідками «економічних бульбашок» є: здування бульбашки – 

поступове зниження цін, яке не призводить до руйнації економічної системи 

чи її складових; вибух «бульбашки» – різке падіння цін, яке викликає кризу в 

економічній системі. Руйнація «бульбашки» може відбуватися внаслідок 

відповідних дій влади, ринкових сил, кон’юнктурних трансформацій на 

ринку. На наш погляд, кон’юнктурні трансформації призводять до здування 
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«бульбашки», а от дії влади чи інших економічних сил орієнтовані на 

провокування вибуху «бульбашки» і різку зміну стану ринку. «Економічні 

бульбашки» є наслідком складних спекуляцій, які слугують засобом 

висмоктування капіталу за рахунок створення штучного попиту на ринкові 

активи та перерозподілу багатства на користь не виробників, а спекулянтів. 

За фасадом бурхливого ринкового розвитку, як правило, приховані проблеми 

матеріального виробництва і погіршення показників розвитку реального 

сектору економіки.  

«Фінансові міни уповільненої дії» – це явища, що виникають при 

функціонуванні економічної системи в умовах нераціонального і не 

далекоглядного застосування фінансових інструментів. Прикладом такого 

поширення криз є формування великомасштабних пенсійних зобов’язань 

держави та зовнішнього боргу. Згаданий шлях розповсюдження світової 

економічної кризи проявив свою дію у країнах ЄС. Так, фінансові проблеми 

Греції, яка втратила платоспроможність і перестала покривати свої фінансові 

зобов’язання перед іноземними кредиторами, «перетекли» у країни-

кредитори – Іспанію, Італію, в яких виникли проблеми погашення власних 

зобов’язань перед Німеччиною, Францією, Австрією, Швейцарією. Така 

форма поширення криз вказує на недосконалість управління окремими 

економічними системами та м’який контроль. 

«Ефект доміно» – це політична теорія, яка застосовувалася при 

прогнозуванні поширення впливу однієї країни на регіон інших країн. Суть 

полягає в такому: якщо хоч одна країна регіону підпаде під вплив світового 

політичного лідера, то всі інші країни цього ж регіону поступово теж 

перейдуть під цей вплив. Цю теорію можна застосовувати в економіці, 

оскільки завдяки інтеграції зв’язок між країнами світу став взаємо 

зумовленим, тому прояв кризи в одній країні наражає на небезпеку в першу 

чергу її інтеграційних партнерів, а в другу чергу решту країн, з якими 

встановлені взаємовідносини. Прикладом прояву ефекту доміно є економічна 

ситуація у Європейському союзі. Економічна криза у Греції зумовилв її 
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прояв в інших країнах інтеграційного об’єднання, а саме в Іспанії, Італії, 

Франції, Німеччині.  

«Трансфер (експорт) кризи» – це свідомі дії однієї країни стосовно 

іншої (як правило, менш розвинутої), що загрожують останній тяжкими 

кризами, зниженням конкурентоспроможності національної економіки і 

зменшенням присутності на ринках, погіршенням підприємницького й 

інвестиційного клімату, деградацією соціальної та екологічної ситуацій. При 

цьому О.І. Барановський вирізняє «ланцюговий трансфер криз» – має місце у 

разі послідовного перенесення криз із більш розвинутих країн у менш 

розвинуті в процесі взаємодії більш як двох країн, і «недосконалі цикли» – 

явища траєкторія яких деформована внаслідок трансферу їх кризової стадії з 

розвинутих країн в економічно залежні від них країни. Трансфер криз 

реалізується через такі механізми: провокування економічних криз, тиск 

через міжнародні наддержавні організації, переміщення екологічно 

небезпечних виробництв, штучне продовження життєвого циклу продукції на 

ринках інших країн, експорт застарілих технологій і консервація 

технологічної відсталості інших країн, нерівномірний розподіл прямих 

іноземних інвестицій, спекулятивний характер поведінки інвесторів на 

ринках, поглинання незахищених інтелектуальних продуктів, дискримінація 

на зовнішніх ринках, перекладання податкового навантаження [25]. 

«Трансфер (експорт) криз» відбувається не лише через торговельно-

економічні відносини та глобальну конкуренцію. Рушійною силою такого 

механізму розповсюдження криз є не дії учасників ринку, а стан розвитку 

економіки. Експорт кризи відбувається в умовах подібності умов розвитку, 

географічної близькості, тісної співпраці – інтеграції економічних відносин, 

культурно-історичної ідентичності. 

«Перекладання» кризи – визначена нами форма поширення кризових 

явищ, яка застосовується високо розвинутими країнами з метою відстрочення 

прояву циклічної кризи чи відведення уваги від реальних більших загроз. 

Така форма була застосована у 2008 році, коли під час розгортання кризи 
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американські інвестори вилучили свій капітал в інших країнах світу і 

перевели у банки США. Так вони намагалися захистити національну 

економіку, але при цьому наразили всі інші країни на небезпеку кризових 

наслідків.  

Для запобігання застосуванню розглянутих вище форм необхідно на 

законодавчому рівні розробити систему захисту інвестиційних коштів від 

завчасного і необґрунтованого вилучення. Зазначені форми поширення криз 

у світовій економіці можуть розповсюджуватись за такими каналами: 

 торговельні ринки, в умовах глобалізації функціонують як єдина 

система, в межах якої здійснюються операції, відбуваються процеси і 

встановлюються взаємовідносини без суттєвих бар’єрів. Тенденції і зміни 

кон’юнктури переносяться від одного сектору ринку до іншого, але 

поступово, тому їх можна передбачити. В таких умовах кризи поширюються 

передбачено, оскільки одразу визначаються суб’єкти, які отримують 

прибуток, а які втрати; 

 фінансові ринки, на даний час є дуже розвинутими і 

взаємопов’язаними. Вони постійно діючі і реагують на будь-які коливання 

інших сфер світової економіки. Це обумовлено тим, що існує обмежена 

кількість власників коштів і необмежена кількість бажаючих їх отримати. 

Дефіцит капіталу може призвести до колапсу економічної системи, тому 

фінансові ринки є «машиною» їх створення і розподілу. Цей канал 

переносить гроші в ті сектори економіки, де їхня вартість найвища. Всі 

суб’єкти ринку взаємопов’язані (спільний інвестор чи кредитор, прямі 

фінансові зв’язки), тому виникнення кризи в одних швидко впливає на 

результативність інших. Згаданим каналом кризи поширюють миттєво, тому 

їх важко передбачити; 

 інформаційні потоки (засоби масової інформації, прогнозні 

матеріали рейтингових-аналітичних агентств щодо розвитку, Інтернет). 

Сучасна інтерактивна система охоплює всю світову економіку своєю 

павутиною і миттєво розносить інформацію. Якість і швидкість 
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розповсюдженої інформації напряму визначає характеристики кризи та її 

наслідки; 

 у межах міжнародних конгломератів (ТНК, ТНБ) та 

інтеграційних об’єднань. Чим тісніше взаємопов’язані економічні й 

виробничі процеси структурних одиниць світової економіки, тим швидше 

криза може поширюватися в їх межах. ТНК і ТНБ мають свої представництва 

в різних країнах, тому слугують каналами розповсюдження кризи як 

функціональними, так і географічними. 

З’ясувавши сутність світової економічної кризи та різноманітність 

чинників, які її зумовлюють, з впевненість можна зробити висновок, що вона 

давно перестали бути закономірним еволюційним (циклічним) явищем. В 

умовах глобалізації вони трансформувалися в інструмент задоволення 

економічних інтересів одних країн за рахунок інших (менш 

проінформованих, досвідчених, захищених і готових до економічного 

протистояння).  

В економічній теорії криза розглядається як явище, яке одночасно 

здійснює негативний і позитивний вплив. Тому слід зазначити, що науковці 

велику увагу приділяють розгляду й аналізу негативних наслідків і ще 

недостатньо оціненому, або прихованому позитивному впливу, який дає 

можливість ураженим економічним системам подолавши кризу, перейти на 

якісно новий етап розвитку. Як підтвердження цього можна навести вислів 

американського президента Дж. Кенеді щодо визначення суті кризи: «Слово 

криза, написане китайською мовою складається з двох частин: перша 

трактується як небезпека, а друга як сприятлива можливість» [14]. 

Кожна економічна система не може функціонувати безупинно з 

визначеною структурою. З часом виникає необхідність її оновлення і 

трансформації для збереження життєздатності. Саме у періоди затяжної 

кризи відбувається переоцінка цінностей, їх коригування, визначення нових і 

альтернативних напрямів розвитку.  
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Подолання кризових явищ у будь-якому випадку є цінним досвідом, що 

у майбутньому застосовується для завчасного виявлення суперечностей 

розвитку та локалізації їх негативного впливу. Наслідки світових 

економічних криз сприяють пошуку більш ефективних методів використання 

потенціалу особистостей, викликаючи при цьому фундаментальну 

переоцінку цінностей на рівні індивідуальної і суспільної свідомості. 

Забезпечення життєстійкості світової економіки вимагає передбачення 

розвитку її складових. З цією метою ми пропонуємо розробити механізм 

виявлення проявів світових економічних криз, який враховує нову роль 

держави в умовах поширення глобалізаційних процесів і передбачає 

розробку дієвих засобів антициклічного регулювання, як на національному, 

так і на світовому рівнях. Теоретичні і практичні аспекти механізму будуть 

розглядатися у наступному розділі.  

 

 

Висновки до третього розділу 

 

 

При аналізі кількісних змін розвитку світової економіки під впливом 

економічних криз, що проявились в умовах активізації глобальних процесів 

та посилення інтеграції, з’ясовано, що вплив криз на світову економіку 

наростав у зв’язку з посиленням взаємозалежності між країнами, активними 

учасниками світогосподарських процесів. А якісні перетворення світової 

економіки в умовах глобалізації можуть розглядатись у двох аспектах таких, 

як: передумова економічних криз та джерело розвитку національних і 

світової економік. Загострення суперечностей, які виникають у процесі 

функціонування будь-якої системи є передумовами світових економічних 

криз, а їх розв’язання сприяє і забезпечує процес розвитку господарства, а 

ігнорування неухильно призводить до кризи. 
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Виокремлено види регіоналізації світової економіки як: одно полярна – 

передбачає об’єднання країн навколо однієї найбільш розвинутої країни, така 

регіоналізація характеризується чітко вираженою різницею рівнів 

економічного розвитку (НАФТА, АТЕС); багатополярна – передбачає 

об’єднання країн з різним рівнем економічного розвитку (ЄС, МЕРКОСУР); 

спеціалізована – передбачає об’єднання країн зі спільними інтересами  на 

світовому ринку (АСЕАН, ОПЕК ). 

Визначені рівні поляризації, а саме: національна (передбачає 

визначення внутрішньодержавних центрів економічного розвитку, 

матеріальною основою можуть бути великі міста, промислові регіони, зони 

вільної торгівлі); галузева (передбачає визначення беззаперечного лідера 

щодо розвитку окремої сфери світової економіки, наприклад: фінансового 

ринку – США, інновацій – Японія); регіональна (передбачає визначення 

центру економічного розвитку певного географічного регіону, наприклад 

Японія в Південно-Східній Азії, ОАЕ на Близькому Сході); світова 

(передбачає визначення економічного центру, який спроможний формувати 

умови розвитку для більшості країн світу і впливати на нього, визначати 

характер і форми). 

Екстраполюючи надбання технічних наук щодо змістовності 

синхронізації у економіку, ми визначили такі її види: за напрямком впливу: 

одностороння, взаємна; за природою: випадкова, закономірна, 

скоординована; за об’єктом взаємодії: послідовна, паралельна; за характером 

настання: прискорена, продовжена; за широтою охоплення: повна, часткова; 

за рівнями прояву: мікро-, мезо-, макро-, мега- синхронізація. 

Визначено трансформаційний ланцюг сутності кризи: явище – 

дійсність – об’єктивна реальність – інструмент розвитку, через виділення 

таких аспектів трактування змісту поняття світова економічна криза, як: 

поштовх (чинник) до розвитку економічної системи; засіб трансформації 

господарського укладу чи впливу на його складові; елемент механізму 

саморегулювання економічної системи; інструмент маніпуляцій ринковими 
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процесами, їх етапами і строками протікання; засіб прикриття недоліків 

реформ чи недолугих дій влади; процес поступових негативних змін стану 

економіки; умови функціонування економічної системи; наслідок впливу 

чинників на стан функціонування економічної системи; природній, 

невідворотний етап розвитку економічної системи; система взаємопов’язаних 

подій і явищ, що відбуваються у процесі функціонування економічної 

системи; об’єкт управління; каталізатор загострення існуючих суперечностей 

у функціонуванні економічної системи; «ревізор» ефективності 

функціонування економічної системи; результат застосування невідповідних 

і невчасних засобів управління. 

Феномен світова економічна криза розглядається в теоретичних і 

практичних аспектах. У відповідності до теоретичного аспекту криза 

розглядається як економічне поняття, а у відповідності до практичного 

аспекту як економічне явище: 

світова економічна криза – це поняття, яке визначає і характеризує етап 

розвитку системи у визначений період і вказує на загострення протиріч її 

функціонування; 

світова економічна криза – це явище, яке виникає у процесі 

функціонування господарства і може викликати трансформації його 

складових чи повну руйнацію. 

Зміст поняття світова економічна криза розкривається суміжними 

явищами і проявами. Криза супроводжується такими явищами: кризова 

загроза, кризова ситуація, кризові прояви, кризовий стан, кризові наслідки. 

Форма поняття світова економічна криза розкривається його ознаками: 

предметність, обумовленість, динамічність, масштабність, системність.  

Виділені параметри світової економічної кризи, а саме: характеристики 

(масштаб, вид,  швидкість, частота, гострота, щільність, глибина); форми 

поширення (інфікування, економічні «бульбашки», «економічні міни», ефект 

доміно, трансфер (експорт) та перекладання криз); канали розповсюдження 
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(торгівельні ринки, фінансові ринки, інформаційні потоки, межі міжнародних 

конгломератів (ТНК, ТНБ) та інтеграційних об’єднань). 

 

Основні результати проведених досліджень даного розділу відображені 

у таких наукових працях автора: [144, 145, 146, 148, 149, 156, 166-168, 174, 

177, 185, 186]. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕХАНІЗМ АНТИЦИКЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ 

 

4.1 Формування механізму антициклічного регулювання розвитку 

національних і світової економік 

 

Світові економічні кризи в умовах глобалізації  актуалізували 

традиційну дискусію щодо здатності ринкового механізму до 

саморегулювання та ефективності державного і наддержавного 

інструментарію його регулювання. З метою зменшення глибини світових 

криз держави на міжнародному і національних рівнях за допомогою 

ринкових важелів намагаються стабілізувати економічну ситуацію шляхом 

антициклічного регулювання. Вперше антициклічне регулювання було 

застосовано з метою подолання великої депресії шляхом застосування ряду 

антикризових заходів, у подальшому розвинуті країни світу не лише визнали 

циклічність економічного розвитку як об’єктивну властивість, але й почали 

застосовувати відповідні заходи у коротко- і довгострокових перспективах. 

Вагомий вклад у формування концепції антициклічного регулювання 

внесли праці М. Алле [6, 7], К. Вікселя [14], Т. Мальтуса [218], 

А. Маршала [34], Дж. Кейнса [104], А. Пігу [34], Ф. Перру [365], 

Р. Хоутрі [31], П. Самуельсона [316], Р. Солоу [316], Дж. Стігліца [272], 

Дж. Хікса [34], М. Фрідмана [209] та інших. Авторами були розроблені 

механізми державного впливу на ринкову економіку з метою скорочення 

строків перебігу кризи та пом’якшення її наслідків. Основні авторські 

положення щодо ролі держави у антициклічному регулюванні зведені у 

таблиці 4.1. У відповідності до існуючих наукових доробків головною метою 

антициклічного регулювання є моніторинг змін елементів і характеру 

взаємозв’язків економічної системи задля забезпечення її збалансованості і 

ефективного функціонування. 
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Таблиця 4.1 

Напрями антициклічного регулювання у наукових теоріях* 

Наукові школи та 

окремі вчені 

Напрями антициклічного регулювання 

економічного розвитку  

(циклічної стабілізації) 

антикризове 

Т. Мальтус стабілізація платоспроможного попиту; 

фіксація фонду заробітної плати; збільшення 

доходів непродуктивних класів 

(землевласники, працівники сфери 

обслуговування); раціональний розподіл 

доходів; розвиток внутрішньої та 

міжнародної торгівлі; 

 

Стокгольмська школа: 

К. Віксель, Г. Кассель, 

Б. Улін, Е. Ліндаль та ін. 

нарощення інвестицій; регулювання 

сукупного попиту; 

споживання нагромадженого капіталу; 

зменшення кредитних ставок; 

Кембриджська школа: 

А. Маршал, А. Пігу, 

Р. Хоутрі, Д. Робертсон 

гнучке грошово-кредитне регулювання; 

накопичення державних запасів сировини; 

гнучке цінове регулювання; 

 

страхування підприємств; прогресивне 

оподаткування; підвищення пропозиції грошей; 

регулювання рівня доходів населення 

(заробітної плати); надання податкових знижок; 

громадські роботи спрямовані на розбудову 

інфраструктури; 

Дж. Кейнс регулювання (зниження) норми відсотка для 

розширення інвестиційної активності 

нарощування сукупного попиту; державні 

закупівлі; регулювання податкових надходжень; 

впровадження соціального захисту широких 

верств населення шляхом застосування 

соціальних трансфертів (субсидій, субвенцій, 

дотацій); пільгове кредитування; 

Неокейнсіанська школа: 

Р. Харрод, Е. Хансен, 

П. Самуельсон, Дж. Хікс 

та ін. 

створення сприятливого інвестиційного 

клімату; стимулювання довгострокового 

нагромадження капіталу; нарощення 

потенційних обсягів виробництва; інвестиції 

у людський капітал; 

формування споживчого та інвестиційного 

попиту; поєднання фіскальних і грошово-

кредитних регуляторів ділової активності; 

Французька школа: 

Ф. Перу, М. Алле 

державне планування (довгострокове, 

індикативне) і програмування економіки; 

 

Дж.Робінсон, 

Дж. Чемберлен та ін. 

розвиток конкурентного середовища з 

обмеженням впливу монополій; 

регулювання якісних показників економіки; 

Дж. Тобін, Х. Мінскі та 

ін. 

 дефіцитне фінансування державних бюджетних 

видатків; 

Дж. Стігліц, М.Спенс та 

ін. 

стимулювання інвестиційного попиту; 

розробка бюджетів капіталовкладень; 

збалансованість державного бюджету; 

регулювання інформаційних потоків; 

 

П. Дуглас, Р.Солоу, 

Дж. Мід та ін. 

стимулювання інноваційної діяльності; 

моделювання потенціалу економічного 

зростання; формування людського капіталу; 

 

М. Фрідман, А. Шварц грошове таргентування;  

Й. Шумпетер інноваційна активність суб’єктів 

господарювання;  

розширене кредитування; розширення і 

диверсифікація ринків сировини і збуту 

продукції; 

А. Бернс, Дж. Гелбрейт, 

Л. Туроу, Дж. Кларк та 

інші 

стимулювання інноваційної діяльності; 

контроль за низьким рівнем інфляції і 

безробіття; прогнозування економічних 

процесів; 

оптимістичні настрої суб’єктів господарювання; 

запровадження соціального контролю 

(індикативне планування; регулювання: цін, 

зайнятості, конкуренції, бюджетно-грошових 

відносин; підвищення доходності підприємств і 

населення за рахунок перерозподілу державних 

видатків); 

* Складено автором на основі [6, 14, 34, 104, 214, 218, 272, 278, 280, 316, 411] 
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Циклічність розвитку світового та національних господарств дозволяє 

виокремити закономірність перебігу криз, яка вказує на можливість 

задоволення економічних інтересів на етапах росту і розвитку світової 

економіки та зменшення втрат від негативних наслідків криз шляхом 

державного регулювання, яке враховує циклічну динаміку при формуванні 

резервів зростання. Антициклічне регулювання включає такі складові як: 

регулювання економічного розвитку та антикризове регулювання. В умовах 

глобалізації світової економіки поширення світових економічних криз 

вимагає формування ефективних механізмів антициклічного регулювання 

спрямованих саме на їх подолання, локалізацію та прогнозування наслідків 

як на світовому, так і на національному рівнях. 

Зазначені у табл. 4.1. напрями антициклічного регулювання зберегли 

свою актуальність і більшість здобутків зазначених теорій були застосовані 

при подоланні світової економічної кризи 2008-2009 рр. Узагальнюючи 

досвід розвинутих країн щодо подолання світової економічної кризи 

визначимо пріоритетні антикризові заходи, які зведені у табл. 4.2.  

Під час перебігу світової економічної кризи ми бачимо, що країни в 

яких безпосередньо проявилась криза застосовували в межах антициклічного 

регулювання – антикризові заходи (США, Німеччина, Італія, Бельгія, Греція, 

Ісландія, Ірландія), а країни економіки яких відчули опосередкований вплив 

криз, застосовували заходи циклічної стабілізації (Канада, Корея, Китай, 

Японія, Австралія). В умовах перебігу останньої світової економічної кризи 

розвинуті країни одноголосно прийшли до висновку про необхідність 

застосування антициклічного регулювання не лише на національному рівні, 

але й на світовому. 

Існуюча інституціональна структура регулювання світової економіки 

включає декілька рівнів: національний (центральні органи управління 

різними сферами економіки); міжнародний (інтеграційні угрупування – 

НАФТА, АСЕАН, БРІКС тощо, міжнародні організації – СОТ; ); світовий 

(група СБ, МВФ, ООН). 
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Таблиця 4.2 

Антициклічні заходи в умовах глобального простору* 

Країна Антициклічні напрями державного регулювання 

 Економічного розвитку (циклічної 

стабілізації) 

Антикризові заходи 

США зниження податкового навантаження 

фізичних і юридичних осіб, шляхом 

надання податкових пільг; 

збільшення соціальної підтримки 

вразливих верств населення 

 

націоналізація проблемних 

суб’єктів господарювання на 

фінансовому ринку (фінансові і 

страхові компанії, банки, брокерські 

контори, інвестиційні та іпотечні 

фонди) та викуп їх боргів; 

пільгове кредитування проблемних 

компаній на фінансовому та 

іпотечному ринках 

Німеччина стимулювання споживчої і 

підприємницької активності через 

збільшення соціальних виплат, надання 

податкових пільг, розширеного 

кредитування, державної підтримка 

житлового та інфраструктурного 

будівництва 

надання державних гарантій 

учасникам фінансового ринку щодо 

підтримки їх фінансових 

зобов’язань; 

рекапіталізація проблемних 

учасників фінансового ринку 

Великобританія, 

Франція, Італія, 

Бельгія, Греція, 

Нідерланди, 

Ісландія, Ірландія 

 рекапіталізація проблемних 

учасників фінансового та 

іпотечного ринку 

 

Австрія, Ірландія, 

Данія 

державне гарантування приватних 

вкладів на необмежені суми; 

 

Канада, Корея, 

Китай 

стимулювання економіки шляхом 

впровадження великомасштабних 

інвестиційних проектів щодо розбудови 

інфраструктури; 

зменшення податкового навантаження 

підтримка ліквідності банківської 

системи 

Японія стимулювання попиту населення; 

збільшення бюджетних резервів 

надзвичайного кредитування 

 

Австралія збільшення соціальних виплат 

вразливим верствам населення; 

зменшення податкового навантаження 

фізичних і юридичних осіб 

 

ЄС надання державних гарантій за 

банківським вкладам; 

розширене кредитування; 

координація дій країн-членів з 

врахуванням інтересів Європейського 

банку та центральних банків країн-

членів ЄС 

рекапіталізація і субсидування,  

рефінансування проблемних 

учасників фінансового та 

іпотечного ринку; 

підтримка ліквідності і довіри до 

банківської системи 

 

* Складено автором на основі [9, 10, 16, 42, 218 ] 
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Але в умовах прояву останньої світової економічної кризи та її поширення 

виявилися недостатньо дієвими і малоефективними міжнародні механізми й 

інститути, які мали б регулювати економіку та окремі її сфери. Існуючі 

міжнародні організації виявилися неспроможними зупинити поширення 

криз, а лише частково допомагали боротися з наслідками їх впливу в 

окремих країнах. Очевидно, що існуюча система регулювання світової 

економіки вичерпала себе і необхідно створити нові колективні світові 

організації, які б враховували умови глобалізації і забезпечували стійкий 

світо господарський розвиток, враховуючи інтереси всіх учасників. 

Діяльність нових міжнародних регуляторних органів, заснованих на 

колективних засадах, повинна ґрунтуватися на загальних і прийнятних для 

всіх правилах і принципах зовнішньоекономічної діяльності. Результатом їх 

діяльності має стати високий рівень адаптації національних економік до 

циклічних коливань ринкової кон’юнктури з урахуванням особливостей 

національного  і світового розвитку, шляхом формування дієвого 

антициклічного механізму. 

Важлива роль у організації та регулюванні соціально-економічних 

процесів відводиться відповідним механізмам. Вагомий внесок у 

формування теорії економічних механізмів внесли Нобелевські лауреати 

Л. Гурвіц [430], Е. Маскін [457], що трактували економічний механізм як 

форму взаємодії господарських суб’єктів. Механізм регулювання 

трактується відповідно до наукових підходів, як: 

 рушійна сила функціонування і розвитку економічної системи; 

 сукупність станів і процесів, які формують цільовий підхід до 

регулювання функціонування і розвитку економічної системи. 

Зважаючи на те, що нашою метою є розробка антициклічного 

механізму, варто розрізняти існуючі підходи щодо трактування механізму 

протидії виникненню і поширенню криз: 
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1-й підхід – за ним, не існує засобів запобігання кризам і надійних 

попереджувальних систем, а механізм забезпечує готовність економічної 

системи долати її наслідки. 

2-й підхід – визначає, що механізм повинен забезпечувати завчасну 

готовність економічної системи до ймовірних криз, шляхом застосування 

пруденційних заходів регулювання та управління. 

3-й підхід – передбачає, що поєднання заходів перших двох підходів 

дозволить створити механізм запобігання і протидії дестабілізації 

економіки. 

Механізми протидії виникненню криз розрізняються, на наш погляд, 

за метою застосування. Кожен із зазначених підходів передбачає 

формування готовності економічної системи до кризових явищ з метою 

забезпечення макроекономічної стабільності. На наше переконання, метою 

механізму антициклічного регулювання має бути управління розвитком 

економічної системи, оскільки не завжди стабільність є передумовою 

розвитку. Стабільність швидше передує застою і подальшому регресу 

економічної системи, а макроекономічна нестабільність не завжди 

призводить до кризи. 

Відповідно до вищезазначеного, під антициклічним механізмом 

регулювання в економічній сфері ми розуміємо сукупність заходів, 

чинників, які перебувають у взаємозв’язку, з метою підвищення 

ефективності задоволення потреб суспільства та забезпечення 

економічного розвитку. На основі систематизації існуючих теоретичних і 

практичних досліджень щодо механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку розкриємо його змістовність, особливості 

побудови і дії, методи та інструменти, застосування яких сприятиме 

отриманню бажаних результатів. Схематично взаємовизначеність 

складових механізму регулювання в економічній сфері представлена на 

рис. 4.1. 
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Механізм антициклічного регулювання світогосподарського розвитку 

розглядається нами як сукупність соціально-економічних засобів (способів, 

методів, важелів, нормативів, показників), застосування яких забезпечує 

формування властивостей національних господарств ефективно 

функціонувати, запобігати зовнішньому впливу та внутрішньому прояву 

криз з урахуванням її етапів перебігу та циклічного розвитку окремої 

економічної системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Складові механізму регулювання в економічній сфері* 

* Складено  автором 

 

Метою механізму антициклічного регулювання світогосподарського 

розвитку є моніторинг функціонування міжнародних ринків та сфер 

господарювання з подальшим визначенням етапу циклічного розвитку  і 

найбільш ймовірних сфер прояву світових економічних криз у часовому і 

географічному розрізах із врахуванням стадій перебігу для вибору 

антикризових заходів зменшення їх негативного впливу як на окремі 

країниі, так і на світове господарство. 

Рушійна сила дії механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку умовно формується з внутрішньої і 
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зовнішньої складових. При цьому внутрішньою рушійною силою механізму 

виявлення передумов світових економічних криз виступає зацікавленість 

міжнародних суб’єктів в результатах його застосування, а зовнішньою – 

відповідне інституціональне забезпечення (антициклічне регулювання), яке 

безпосередньо приводить механізм у дію. 

Дієвість  механізму антициклічного регулювання світогосподарського 

розвитку має забезпечуватись єдиними загально прийнятими складовими, до 

яких відносимо: 

 наукові підходи, що будуть використовуватися при визначенні 

принципів, методів, функцій та засобів, які застосовуватимуться в процесі  

антициклічного регулювання на національному і світовому рівнях; 

 принципи, дотримання яких забезпечує ефективне застосування 

механізму виявлення передумов світових економічних криз; 

 функції, що повинні виконуватись при реалізації механізму;  

 методи, які забезпечать антициклічну дію на економічну систему; 

 важелі, розподілені за сферами впливу, які необхідно впровадити з 

метою забезпечення можливості застосування засобів механізму чи 

підвищення їх ефективності у процесі виявлення передумов світових 

економічних криз; 

 засоби, що являють собою сукупність послідовних дій стосовно 

застосування ряду інструментів антициклічного регулювання; 

 інструменти – конкретні заходи, що використовуються при 

реалізації механізму як на національному, так і на світовому рівнях;  

 очікувані результати, які повинні бути отриманні при застосуванні 

антициклічного механізму на національному і світовому рівнях. 

Відповідно до структури, складові механізму антициклічного 

регулювання розвитку національних і світової економік відображені на 

рис. 4.2.  
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Рис. 4.2. Складові механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку * 
* Складено автором 

Результати 

(соціальні, економічні, політичні, ринкові) 

Функції 

(організаційна, прогнозуюча, попереджувальна, координаційна, стимулююча, 

контрольна, інформаційна, консультуюча, компромісна) 

Рівень світової економіки 

Рівень національної економіки 

Наукові підходи  

(ситуаційний, системний, дескриптивний, комплексний, процесний, генетичний, 

еволюційний, історичний, діалектичний, статистичний, інформаційний) 

Методи (інструменти) 
(загальнологічні: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, 

теоретичне моделювання; теоретичні: віртуальний експеримент, математична 

формалізація, гіпотетичний перехід; соціологічні: анкетування, експертне 

опитування, спостереження; порівняльно-історичні: історичний опис, 

періодизація, хронологічний, ретроспективний; емпіричні: конвент-аналіз, івент-

аналіз, експеримент; функціональні: декомпозиція, композиція, інституціональні і 

функціональні; прогностичні: аналогії, екстраполяції, дельфійський метод, 

сценарний ) 

Принципи 
(гнучкості, альтернативності, раціональності, послідовності, самоорганізації, сумісності, 

керованості, випередження, часового обмеження, каталізатора, реалістичності, 

диференційованої мотивації, динамічності, єдності, самостійності, відповідальності) 

Важелі 

(адміністративні, 

економічні, політичні, 

правові, соціальні, 

організаційні) 

Засоби 

(уникнення, локалізація, 

дисипація, компенсація) 
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При формуванні та застосуванні механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку доцільно покладатися на такі 

наукові підходи, як:  

- ситуаційний – забезпечує безперервні дослідження трансформацій у 

світовій та національних економіках, а саме чинників прояву криз, які 

необхідно виявити й убезпечити їх поширення чи подальший прояв 

застосовуючи специфічні засоби. Оскільки світова та національні 

економіки є динамічними системами, які постійно взаємодіють і їх умови 

функціонування змінюються постійно, необхідно виконувати часовий зріз 

для виявлення передумов прояву криз. Це дасть можливість завчасно 

виявляти формування передумов до прояву світових економічних криз. Цей 

підхід повинен застосовуватися більшою мірою на національному рівні 

механізму антициклічного регулювання світогосподарського розвитку, 

оскільки саме національні кризи є потенційним джерелом виникнення і 

поширення світових економічних криз; 

- системний – визначає цілісність механізму як системи з визначеною 

структурою (цілі, ресурси, засоби, процеси, способи), складові якої є 

взаємопов’язаними і взаємозалежними. Відповідно до цього підходу 

світова економіка розглядається як система з визначеною структурою і 

взаємодіючими елементами (окремими країнами), що зумовлює паралельні 

зміни в їх роботі, враховуючи активну взаємодію із зовнішнім 

середовищем, та визначає важливість виявлення передумов прояву світових 

економічних криз. Світове господарство розглядається як система, процеси 

якої повинні бути керованими, а ефективне функціонування забезпечується 

збалансованим, передбачуваним, очікуваним економічним розвитком 

окремих країн, які у свою чергу, застосовуючи самоорганізацію, 

автоматичне реагування на зміни умов функціонування, забезпечують 

власний саморозвиток. Дотримання зазначеного наукового підходу в 

кризових умовах допомагає виявити кризові передумови в усіх сферах 

національних та світової економік; 



 242 

  дескриптивний (описовий) – застосовується для виокремлення 

характеристик світових економічних криз, виявлення яких свідчить про 

можливість їх настання. Також цей метод дає можливість визначити 

властивості національних і світової економік, які забезпечать їх 

спроможність запобігати не «природному» прояву світових економічних 

криз, їх поширенню чи подоланню;  

  комплексний – забезпечує інтеграцію економічних інтересів 

національних систем у межах світового господарства, визначає способи 

узгодження їх інтересів та рівень допустимих протиріч. Такий підхід, як 

правило, використовується з викривленням і на користь значно сильніших 

учасників світової економіки. В умовах загрози прояву і поширення 

світової економічної кризи, коли всі міжнародні суб’єкти знаходяться в 

складних умовах, дотримання цього принципу підвищить рівень етики 

ведення господарських операцій і забезпечить вищий рівень ділової 

репутації окремих країн світу; 

 процесний – розглядає безперервність процедури виявлення 

передумов прояву світових економічних криз. Наведений підхід передбачає 

застосування цього механізму впродовж тривалого часу. При цьому 

виникає потреба у визначенні етапів його формування і реалізації, розробці 

послідовних взаємозалежних дій. Дотримання згаданого підходу формує 

цілісну систему регулювання спрямовану на застосування механізму 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку; 

 генетичний – передбачає вивчення сутнісних ознак світових 

економічних криз (чинники, причини, наслідки, масштаби, тривалість 

перебігу), які відбулися, з метою прогнозування особливостей їх перебігу у 

майбутньому, коригуючи останні відповідно до умов розвитку світової 

економіки; 

 еволюційний – аналізує явища відповідно до етапів їх життєвого 

циклу. Застосування такого підходу  доцільне з двох причин. По-перше, при 

виявленні передумов світових економічних криз необхідно визначити етап 
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життєвого циклу для кожної окремого національного та світового 

господарств, що дасть можливість прогнозувати вірогідність їх прояву криз 

та масштаби поширення. По-друге, світова економічна криза має свої етапи 

життєвого циклу і їх визначення доречне при виборі засобів та інструментів 

подолання криз; 

 історичний – відіграє визначальну роль у набуті досвіду виявлення, 

діагностики і подолання світових економічних криз. Застосування цього 

підходу дозволяє визначати тенденції розвитку світової економіки;  

 діалектичний дає можливість виявити протиріччя, національні та 

міжнародні суперечності розвитку, які з часом здатні трансформуватись у 

причини прояву світових економічних криз;  

 статистичний – є кількісним доповненням виявлених тенденцій у 

результаті застосування історичного підходу. За допомогою економічних 

показників згаданий підхід описує якісні трансформації світової економіки, 

які відбулися під впливом економічних криз; 

 інформаційний – наголошує на важливості налагодження руху 

потоків об’єктивної інформації в межах світової економіки з метою 

забезпечення всіх суб’єктів об’єктивною інформацією про зміни 

економічного стану національних господарств. 

Зазначені наукові підходи зумовлюють дотримання принципів: 

 гнучкості – виявляє здатність національних економік швидко 

трансформувати структуру господарства  відповідно до можливих 

кризових проявів, а саме ввести обмеження щодо поширення криз, 

завчасно визначитися з інструментами її подолання. Застосування цього 

принципу можливе за умов наявності матеріальних резервів та ефективної 

системи регулювання соціально-економічних відносин; 

  альтернативності – передбачає одночасне використання різних 

засобів та інструментів подолання кризи та засобів виявлення її проявів. 

Такий принцип реалізується шляхом залучення альтернативних 



 244 

інструментів виявлення кризових явищ, які компенсують дію один одного 

за рахунок різних джерел і ресурсів, використанні різних способів 

(якісний, кількісний) оцінки, розробки багатоваріантних сценаріїв перебігу 

криз; 

 раціональності (ефективності) – застосовується з метою мінімізації 

витрат при реалізації механізму. На наш погляд, обсяг витрат на 

реалізацію механізму антициклічного регулювання світогосподарського 

розвитку буде залежати від рівня доступності і достовірності інформації 

про економічну ситуацію у національних економіках; 

 послідовності – вимагає здійснення всіх процедур при виявленні 

передумов світових економічних криз у визначеному порядку, який 

забезпечує обґрунтовану доцільність залучення тих чи інших засобів та 

інструментів; 

 самоорганізації – передбачає прояв ініціатив учасниками 

(суб’єктами) світової економіки щодо створення внутрішніх умов для 

застосування механізму, з урахуванням національних особливостей 

організації та регулювання соціально-економічних відносин, які 

сприятимуть його результативності; 

 сумісності – передбачає узгодження процесів запровадження 

згаданого механізму на національному рівні. Засоби подолання світових 

економічних криз одних країн не повинні перешкоджати їх подоланню в 

інших країнах; 

 керованості – забезпечує постійне коригування процесів виявлення 

передумов світових економічних криз. Застосування такого принципу 

вимагає створення як на національному, так і на наднаціональному рівнях  

відповідних інституціональних структур, які будуть управляти реалізацією 

цього механізму; 

 випередження – забезпечує використання засобів виявлення 

передумов світових економічних криз, які б запобігали виникненню 

останніх на національному і поширенню на світовому рівнях та 
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нейтралізували їхній негативний вплив. Дотримання згаданого принципу 

можливе за постійного моніторингу та прогнозування економічного 

розвитку національних економік та виявленням загальносвітових 

тенденцій; 

 часового обмеження – зумовлює вчасне використання засобів 

виявлення передумов світових економічних криз з урахуванням часових 

лагів впливу одних національних економік на інші та прояву негативних 

наслідків. Застосування інструментів подолання криз тривалої дії на 

національному рівні знижує їх ефективність та доцільність, що підвищує 

вірогідність їх поширення світовою економікою; 

 каталізатор – передбачає спрямовування зусиль на виявлення 

першопричини передумов світових економічних криз на національному 

рівні. В умовах виявлення сфер, в яких виникнення криз є неминучим, 

необхідно спровокувати їх прояв. Пришвидшення процесів прояву кризи 

зменшить період її перебігу і масштаби поширення. Крім того, 

передбачуваність прояву кризи дозволить локалізувати її вплив і зменшити 

негативні наслідки; 

 реалістичності – вимагає від всіх учасників надання достовірної 

інформації про економічний стан та перспективи розвитку, дозволяє виявити 

матеріальну базу, яка може бути використана для виявлення й подолання 

криз на національному та світовому рівнях; 

 диференційованої мотивації – охоплює визначення інтересів 

суб’єктів світової економіки для забезпечення високого рівня 

зацікавленості у спільній реалізації такого механізму для отримання 

максимального ефекту як на національному, так і на світовому рівнях; 

 динамічності – відповідає за те, щоб швидкість реалізації цього 

механізму відповідала національним і загальносвітовим трансформаціям, які 

потенційно створюють передумови для прояву світових економічних криз; 

 єдності – потребує формування єдиних методів розрахунку 

визначених показників соціально-економічного розвитку національних 
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економік. Застосування згаданого принципу повинно супроводжуватися 

загальноприйнятими правовими документами, єдиними формами звітної 

документації та погодженими засадами ведення бюджетного процесу, 

регулювання грошово-кредитного ринку. Такий принцип забезпечить 

можливість проведення стандартного аналізу економічного стану країн; 

 самостійності – надає право кожній країні самостійно приймати 

рішення про необхідність застосування механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку і підбір засобів, інструментів їх 

виявлення та подолання; 

 відповідальності – передбачає, що кожен міжнародний суб’єкт 

повинен нести відповідальність за свої дії щодо провокування прояву 

світових економічних криз та бездіяльність при застосуванні механізму 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку. 

Варто зазначити, що дотримання наведених принципів усіма 

учасниками світової економіки забезпечить їх доцільність та можливість 

успішної реалізації механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку. На механізм антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку покладено виконання таких функцій, як: 

 організаційна – полягає у створенні дипломатичної, інформаційної, 

нормативно-законодавчої та інституціональної баз для реалізації механізму 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку. Встановлення 

правил участі та використання результатів реалізації механізму; 

 прогнозуюча – реалізація механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку може допомагати визначати етапи 

економічного розвитку національних економік, окремих сфер 

господарювання та світової економік у цілому та передбачати їх 

трансформації. З точки зору довгострокового планування на основі 

виявлених передумов криз механізм дозволяє: моделювати їх розвиток 

(масштаби, швидкість поширення, глибину ураження), передбачати 

наслідки для національних та світової економік, прогнозувати обсяги 
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збитків упродовж кризи і після неї, на різних рівнях (підприємницькому, 

галузевому, національному, світовому). Згадана функція визначає сфери 

поширення криз, час і характер їх прояву;  

 координаційна – спільна реалізація механізму декількома учасниками 

світової економіки потребує узгоджених та скоординованих дій, що у 

результаті забезпечує його ефективність. Виконання цієї функції потребує 

створення координаційного наднаціонального центру реалізації механізму, 

який координуватиме процеси виявлення і подолання криз як на 

національному, так і на світовому рівнях; 

 попереджувальна – під час перебігу світових економічних криз 

системи зазнають збитків, реалізація згаданого механізму покликана 

зменшити їх обсяги, а по можливості уникнути. Координаційний центр на 

основі зібраної інформації буде здійснювати прогноз розвитку національних і 

світової економік та проводити попереджувальну роботу з урядами країн 

щодо подолання і стримування поширення кризових явищ;  

 стимулююча – передбачає визначення зисків від застосування такого 

механізму на національному і світовому рівнях, що сприятиме його реалізації 

відповідно до встановлених загальносвітових правил; 

 контрольна – пронизує наскрізь процес реалізації механізму 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку для виконання 

ним головної мети – запобігання маніпуляціям і штучним провокуванням на 

користь зацікавлених сторін. Ця функція передбачає перевірку всіх учасників 

реалізації механізму на кожному етапі, а саме: інформації, наданої країнами 

про економічний стан; конфіденційності її застосування лише з метою 

виявлення передумов криз; незаангажованості експертів стосовно 

висновків та рекомендації засобів обмеження впливу криз на окремі 

економіки чи сфери господарювання; правильності застосування 

рекомендованих заходів на національному рівні; визначення рівня їх 

дієвості на національному та світовому рівнях. Контроль повинен 

здійснюватись, як в процесі реалізації механізму, так і після його 
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завершення. Дієвість реалізації механізму визначається за результатами 

подолання передумов криз чи обмеження їх впливу у межах національних 

та світових економік; 

 інформаційна – забезпечує формування ефективних каналів обміну 

інформацією та форм руху між учасниками у період реалізації механізму 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку. 

Інституціональна інфраструктура повинна надавати захист і 

конфіденційність отриманої інформації та стежити за коректним її 

застосуванням відносно всіх суб’єктів світової економіки; 

 консультуюча – передбачає, що координаційний центр, який буде 

акумулювати і накопичувати інформацію про зміни економічного стану 

національних економік,  проводитиме консультаційну і дорадчу роботу, 

рекомендуючи залучення найбільш дієвих і ефективних засобів подолання 

криз та стримування процесів їх поширення; 

 компромісна – за її використання кожний учасник реалізації 

механізму антициклічного регулювання світогосподарського розвитку, 

досягаючи власних інтересів, не перешкоджає досягненню інтересів решті 

учасників. Це забезпечується узгодженими, визначеними правилами 

застосування засобів та інструментів обмеження поширення чи подолання 

негативного впливу світових економічних криз. 

Можливість виконання зазначених функцій досягається при залученні 

ряду наукових методів. Наукові методи – це сукупність інструментів та 

засобів пізнання економічних явищ i процесів у їхньому загальному зв'язку 

та взаємозалежності, в стані безперервного розвитку, коли накопичення 

кількісних змін призводить до зміни якісного стану. На нашу думку, хоча у 

структурі механізму антициклічного регулювання світогосподарського 

розвитку ми розмежували методи та інструменти, розглядати сутність 

методів і доцільність їх застосування необхідно разом з відповідними їм 

інструментами. 
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Складність формування і використання цього механізму вимагає 

визначення особливостей їх застосування у механізмі антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку виявлення передумов світових 

економічних криз та розподілу методів на такі групи: загально-логічні 

(аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, теоретичне 

моделювання), теоретичні (віртуальний експеримент, математична 

формалізація, гіпотетичний перехід), соціологічні (анкетування, експертне 

опитування, спостереження), порівняльно-історичні (історичний опис, 

періодизація, хронологічний, ретроспективний), емпіричні (контент-аналіз, 

івент-аналіз, експеримент), функціональні (декомпозиція, композиція, 

інституціональний і функціональний), прогностичні (аналогії, екстраполяції, 

дельфійський метод, сценарний).  

Зазначені методи механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку можна застосовувати на етапах формування і 

реалізації механізму. Так, на етапі формування необхідно залучати методи, 

які забезпечують інформаційну, організаційну, структурну складові, а саме: 

загально-логічні методи, теоретичні, порівняльно-історичний, функціональні, 

прогностичні. На етапі реалізації механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку потрібно запроваджувати методи практичної 

дії, а саме: соціологічні, емпіричні. При цьому слід зазначити, що такий поділ 

є умовним і не слугує константою, залежить від особливостей та параметрів 

перебігу криз. Загально-логічні методи є всезагальними, використовуються у 

теорії і практиці пізнання явищ, включають такі інструменти, як: аналіз, 

синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція. Застосування 

згаданих методів при формуванні та реалізації механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку забезпечує його дієвість та 

виконання покладених на нього функцій. 

Важливу роль у механізмі антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку відводиться важелям впливу, які визначають 

характер і сферу координаційних дій процесу функціонування світового 
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господарства. Важелі економічного механізму відповідають соціально-

економічній природі світової економіки і є факторам її розвитку. Ми 

виділили такі групи важелів впливу як: економічні, політико-правові, 

соціальні, організаційні. Економічні важелі цілеспрямовано впливають на 

створення умов функціонування й розвитку світової економіки та економічні 

інтереси її учасників. До яких відносять: планування, ціноутворення, 

систему міжнародних розрахунків, оподаткування, інвестування, 

страхування, самофінансування, кредитування, систему фінансової 

допомоги, систему фінансових санкцій, трастові операції. Використання 

кожного з вищезгаданих важелів потребує індивідуального підходу, а 

ефективність їх застосування зростає при комплексному використанні.  

Важливою складовою механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку є засоби, які визначаються методами 

управління і важелями впливу. Для ефективної протидії світовим 

економічним кризам пропонується залучати до механізмів такі засоби, як: 

уникнення, локалізація впливу і поширення кризи, дисипація кризи, 

компенсація наслідків кризи. Ухиляння від кризи використовується з метою 

зниження ризиків зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

господарювання і країн в цілому. Передбачає тимчасову відмову від 

реалізації ризикованих бізнес-проектів, укладання угод з ненадійними чи 

новими міжнародними партнерами. Особливості застосування згаданого 

засобу на національному і міжнародному рівнях будуть розглянуті нами 

далі. Локалізація впливу кризи повинна забезпечувати недопущення 

неконтрольованого поширення її негативних проявів на інші сфери чи 

галузі світової економіки. Цей засіб дозволяє зменшити площу прояву 

передумов світової економічної кризи. Дисипація проявів світової 

економічної кризи дає можливість розподілити їх негативний вплив між 

діловими партнерами у процесі співробітництва чи інтеграції. Тобто, 

передбачає додаткову економічну відповідальність сторін щодо розподілу 

можливих збитків у випадку прояву кризи. У процесі міжнародної 



 251 

діяльності суб’єкти світової економіки можуть об’єднувати свої ресурси, 

комерційні можливості, виробничі потужності, ринки збуту з метою 

зниження загальних витрат і підвищення ділової активності.  

Компенсація використовується з метою створення резервів світової 

економіки та окремих країн щодо формування альтернативних сировинних 

і збутових ринків, освоєння нових видів діяльності та їх диверсифікації, 

оновлення експортного асортименту продукції  відповідно до новітніх 

технічних тенденцій та трансформації ринкового попиту. В кризових 

умовах значимість цього засобу зростає внаслідок непередбачених змін на 

ринку, змін рівня купівельної спроможності та ін. Його застосування 

дозволить суб’єктам світової економіки за рахунок ринкових альтернатив 

компенсувати можливі збитки, спричинені світовими економічними 

кризами.  

Використання механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку передбачає, на наш погляд, отримання 

результатів, які ми пропонуємо розрізняти за такими групами: 

1. Соціальні (розширення економічних інтересів та задоволення 

споживчих потреб; підвищення рівня добробуту суспільства; збереження 

робочих місць; покращення умов праці; підвищення рівня соціальної 

захисту; вирівнювання соціального статусу верств населення). 

2. Економічні (ефективна цінова і асортиментна політики з 

урахуванням кризових умов; формування справедливої системи 

оподаткування; підвищення рівня конкурентоспроможності продукції та 

країн у цілому; симетричний галузевий розвиток світової економіки; 

забезпечення оптимальної структури капіталу і стабільного фінансового 

стану міжнародних  суб’єктів). 

3. Політичні (досягнення домовленостей про необхідність 

наднаціонального регулювання розвитку світової економіки; врахування 

інтересів усіх міжнародних суб’єктів при формуванні єдиної політики 

світового розвитку сучасної цивілізації). 
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4. Ринкові (формування інфраструктури світових ринків (фінансових, 

сировинних, трудових, товарних, валютних та інших); визначення єдиних 

правил проведення міжнародних операцій; впровадження та застосування 

нових інструментів ринкового регулювання). 

Отже, для досягнення вищезазначених результатів механізм 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку повинен 

охоплювати всі сфери та бути спроможним впливати на його структурні 

елементи відповідно до параметрів світової економічної кризи. Механізм 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку включає 

теоретичну, організаційну та прикладну складові. У цьому підрозділі було 

обґрунтовано необхідність формування і застосування механізму, а саме: 

доцільність застосування наукових підходів, визначено принципи дії і 

функції механізму, відібрано методи оперування механізму. Організаційна 

складова механізму передбачає визначення об’єктів і суб’єктів дії такого 

механізму, характер взаємозв’язку між суб’єктами. Завдання прикладної 

складової – встановити послідовність процесу застосування механізму та 

його методів оперування, каналів зворотного зв’язку.  

 

 

4.2. Організаційні аспекти застосування механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку 

 

 

Сучасний стан світової економіки характеризується високим рівнем 

глобалізації економічних процесів. Руйнівні наслідки глобалізації та 

особливості перебігу світових економічних криз у своїх працях досліджували 

провідні вчені світу, серед яких: М. Алле [7], П. Герет [66], Д. Герд [62], 

Дж. Сорос [269, 270, 505, 506], Дж. Стігліц [272-274], А. Анікін [12-14]. 

Дослідники пропонують заходи подолання негативних наслідків глобалізації 

і створення ефективних механізмів недопущення криз. Усі вони вказують на 
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необхідність створення міжнародних організацій наднаціонального рівня, які 

б визначали правила гри для всіх учасників фінансових ринків, оперативно 

реагували на економічні проблеми світової та національних економік, 

завчасно попереджали про зміни на світових ринках. Вітчизняний вчений-

міжнародник А. Філіпенко зазначає: «система глобального управління 

економічним розвитком має включати, з одного боку, інституційні, 

економічні і політичні механізми та інструменти, які утворюють гнучку 

структуру, що здатна реагувати на зміни, які відбуваються у світовому 

господарстві і його окремих підсистемах (регіональних інтеграційних 

об’єднаннях і в національних економіках). З другого боку, вона має 

охоплювати основні світогосподарські підсистеми, а саме: товари і послуги, 

фінанси й інвестиції, а також інтелектуальні ресурси, робочу силу». [287, С. 

329]  

Вітчизняні вчені О. Мозговий та Н. Стукало [196, 197] визначають три 

варіанта реалізації цієї ідеї. Перший варіант – розширення повноважень 

МВФ, посилення його контролю та регуляторних функцій у світовій 

фінансовій системі, озброєння його інструментами для боротьби з кризами, у 

тому числі й з метою ефективного узгодження змін відсоткових ставок у 

країнах світу [42]. Другий варіант – надання мандата на запобігання та 

управління фінансовими шоками Банку міжнародних розрахунків (БМР), 

розширивши таким чином його функцій та вплив на світові процеси. Третій 

варіант – створення міжнародної наглядової ради, до якої увійшли б 30 

найбільших міжнародних банків. На наш погляд, такі варіанти не є 

прийнятними і не будуть сприяти загальному розвитку світової економіки. 

Перший варіант збереже право вирішувати важливі економічні проблеми за 

розвинутими країнами світу, які в першу чергу будуть відстоювати свої 

інтереси, що посилить диспропорції розвитку у світовому масштабі. 

Стосовно другого варіанту, то повноваження МБР можуть бути розширені, 

але вони розповсюджуються лише на фінансовий сектор і не можуть охопити 

всебічно масштабність і різноплановість прояву світових економічних криз. 
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Третій варіант неприйнятний, оскільки банки є приватними структурами, які 

задовольняють лише власні економічні інтереси. Глобалізація створює нові 

умови функціонування для суб’єктів світової економіки і до сьогодні зусилля 

науковців і влади спрямовувалися на зміну цих умов. На наш погляд, 

поширення глобалізації  неминуче і потрібно не боротися з нею, а 

пристосовуватися до неї, формувати нові інституції, які б сприяли 

використанню досягнень сучасної цивілізації та формували умови для 

світогосподарського розвитку. Тому застосування механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку є своєчасним і актуальним. 

Інституційні аспекти застосування механізму включають інститути й 

інституції, формують передумови застосування нових механізмів 

регулювання соціально-економічних процесів, виконують специфічну 

регуляторну функцію задоволення інтересів суб’єктів світової економіки в 

трансформованих умовах. Інституції міжнародного регулювання в умовах 

глобалізації передбачають встановлення єдиних норм, правил, законів, та 

розроблених механізмів їх дотримання, що визнані на міжнародному рівні, 

для попередження та усунення причин виникнення світових економічних 

криз. Інститути регулювання  – це новостворені організації, які забезпечують 

і контролюють дотримання визнаних на міжнародному рівні інституцій 

(ООН, МВФ, Світовий банк, МБР і т.п.).  

Організаційна складова визначає чітку послідовності дій, 

відповідальних за їх виконання, структурують взаємодію суб’єктів 

національних і світової економік. Виходячи з того, що чинники, які за 

певних обставин (внутрішніх чи зовнішніх умов) трансформуються з часом 

у причини кризи, виникають як на рівні національних економік, так і на 

рівні світової економіки, механізм антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку повинен діяти на двох рівнях – 

національному і світовому. 

На світовому рівні механізм має забезпечувати узгоджену взаємодію 

країн, координувати міжнародні відносини з метою недопущення 
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соціально-економічних перекосів руйнівного характеру. На національному 

рівні його завданням є досягнення цілей окремих країн як складових 

світової економіки та захист їх соціально-економічних інтересів. На нашу 

думку, для впровадження механізму у дію необхідно визначитися з такими 

інституційно-організаційними складовими: об’єктами його впливу; 

суб’єктами і характером взаємозв’язку між ними, їх функціями і 

повноваженнями; видами забезпечення для його функціонування, етапами 

(блоками) реалізації, очікуваними результатами. 

Об’єкти впливу механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку, на наш погляд, слід розрізняти  залежно від 

рівнів його дії, тобто на світовому рівні і національному. Відповідно, на 

світовому рівні об’єктами є міжнародні ринки, країни та їх інтеграційні 

об’єднання, формальні і неформальні наднаціональні організації, 

транснаціональні корпорації та інші господарські суб’єкти світової 

економіки, зовнішньоекономічні операції, міжнародні соціально-економічні 

відносини. На національному рівні об’єктами згаданого механізму 

виступають макроекономічний стан, грошово-кредитні відносини, платіжний 

баланс, бюджет, державний борг, політична і економічна система, структура 

господарства. 

На світовому рівні застосування механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку суб’єктами є міжнародні 

формальні і неформальні організації, інтеграційні об’єднання країн, 

наднаціональні органи регулювання міжнародних соціально-економічних 

відносин. На національному рівні – це законодавчі та виконавчі органи 

влади, регіональні представництва наднаціональних органів регулювання 

міжнародних соціально-економічних відносин. Для визначення ролі 

зазначених суб’єктів у процесі застосування механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку необхідно визначити їх функції 

та повноваження. Суб’єкти механізму світового рівня мають здійснювати 

наднаціональне регулювання розвитку світової економіки, тому ми 
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розподілили їх на три групи: міжнародні формальні організації (ООН, група 

Світового банку, МВФ, СОТ, регіональні банки розвитку), неформальні 

організації (Паризький і Лондонський кредитні клуби, G7, G10, G20, 

Давоський форум, Більдербергський клуб та інші), інтеграційні об’єднання 

країн (ЄС, НАФТА, АСЕАН, ЛАМ, МЕРКОСУР, КАРІКОМ, СНД та інші ).  

Застосування механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку передбачає створення системи 

наднаціонального регулювання з надання необхідних повноважень вже 

існуючим міжнародним формальним чи неформальні організаціям за умов 

погодження всіх країн-учасників. На нашу думку, задля координування і 

застосування такого механізму можливі такі варіанти реформування сучасної 

системи міжнародних відносин: 1-ий варіант – розширення функції G20 і 

його формалізація; 2-ий варіант – реформування повноважень МВФ; 3-ій 

варіант – неформальне різноформатне наднаціональне антициклічне 

регулювання. 

Розширення функції G20 на наш погляд можливе, оскільки дана 

неформальна організація була створена з метою встановити «неформальний 

механізм для діалогу з ключових питань економічної і фінансової політики 

між системоутворюючими країнами з метою досягнення стабільного і 

стійкого зростання світового господарства на благо всіх країн». G20 об’єднує 

країни з різних регіонів світу і з різним рівнем господарського розвитку, а 

також провідні міжнародні фінансові організації на основі зацікавленості в 

колективному вирішенні найважливіших економічних проблем. Саме ця 

організація переймалась станом світової і національних економік і приймала 

колегіально рішення щодо подолання негативних наслідків кризи 2008-2009 

рр. Так 4-16 листопада 2008 року у Вашингтоні відбувся саміт «великої 

двадцятки», в рамках якого обговорювалися наслідки світової фінансової 

кризи і заходи, необхідні для його подолання. Учасники саміту в спільній 

декларації затвердили п’ять принципів реформ для зміцнення фінансових 

ринків і режимів регулювання для запобігання майбутнім кризам. У роботі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/2008
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вашингтонського форуму брали участь лідери держав-членів G20, ЄС, ООН, 

МВФ, Світового банку і Форуму фінансової стабільності. Саміт «великої 

двадцятки» в Лондоні 2 квітня 2009 року продовжив обговорення шляхів 

подолання кризи. 25 вересня 2009 на саміті G20 в Пітсбурзі лідери країн 

«Великої двадцятки» домовилися про перерозподіл квот в Міжнародному 

валютному фонді і Світовому банку на користь країн, що розвиваються (3% 

голосів у СБ і 5% в МВФ). У 2011 році на саміті було прийнято рішення, що 

«Велика двадцятка» стане головним форумом для вирішення питань 

глобальної економіки замість «Великої сімки», а Світовий банк візьме на 

себе вирішення таких глобальних проблем, як продовольча безпека і зміна 

клімату. 

Реформування МВФ шляхом розширення його наднаціональних 

функцій і повноважень посилить його роль на світовій арені і буде сприяти 

модернізації існуючих механізмів антициклічного (антикризового) 

регулювання. Такий варіант є найбільш привабливим, на наш погляд, 

оскільки МВФ є визнаною авторитетною формальною організацією світового 

рівня основним завданням якої є забезпечення економічної стабільності і 

прогнозованості розвитку, шляхом врівноваження міжнародних балансів 

розрахунку між країнами-членами. Крім того ця організація має значний 

досвід реагування на економічні потрясіння викликані економічними 

кризами як на національному, так і на світовому рівнях. Ключова роль у 

подоланні економічних криз, які досліджували нами у попередніх розділах 

відводилась саме МВФ. Експерти МВФ надавали рекомендації щодо 

стабілізації фінансового ринку під час економічної кризи 2008-2009 рр. та 

надавали фінансову підтримку країнам, економіки яких постраждали у 

результаті перебігу світової економічної кризи. За умов не досягнення 

консенсусу між країнами щодо формування і застосування формального 

наднаціонального антициклічного регулювання чи відсутності політичної 

волі, механізм антициклічного регулювання може реалізовуватись у 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2009
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%82%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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неформальному форматі на міжнародному і регіональному рівнях чи 

обмежитись національним рівнем реалізації.  

На наш погляд, розширення наднаціональних функцій і повноважень, 

дасть можливість не лише долати наслідки, але й здійснювати завчасне 

антициклічне регулювання та систему попереджувальних заходів щодо 

прояву світових економічних криз. Функції і повноваження учасників 

механізму антициклічного регулювання світогосподарського розвитку 

наведені на рис. 4.3. Міжнародні організації при застосуванні механізму 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку мають виступати 

як незалежні експерти щодо вивчення тенденцій розвитку відповідної сфери 

світової економіки.  

Проводячи аналіз та моніторинг відповідних ринків вони мають 

готувати спеціальні аналітичні записки, зазначаючи в них проблемні місця і 

можливі шляхи їх вирішення. Представники урядів і центральних банків 

країн на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси, 

висловлюють своє бачення щодо проблем функціонування окремих сфер 

світової економіки і пропонують власні шляхи їх узгодження. 

Наднаціональне антициклічне регулювання має стати координуючою, 

контролюючою і регулюючою складовою існуючої системи міжнародних 

економічних відносин. Шляхом організації спільних засідань представників 

урядів і міжнародних економічних організацій у процесі конструктивної 

дискусії з урахуванням наслідків застосування засобів подолання чи 

обмеження негативного впливу світових економічних криз приймати спільні 

рішення щодо безпеки національних економік та розвитку світового 

господарства в цілому. Застосовувати механізм антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку можуть не лише формальні інституції – 

конкретні організації, що мають свої повноваження і засоби впливу, а її 

неформальні об’єднання, які вмотивовані. Антициклічне регулювання 

передбачає застосування як формальних, так і неформальних засобів. 
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Функції: 
 визначення структурних перспектив розвитку світової економіки  у часі; 

 прогнозування якісних і кількісних трансформацій та визначення характеру їх 

впливу на  розвиток світової економіки та країн-учасниць; 

 аналіз чинників та прогнозування причин світових економічних криз; 

 прогнозування параметрів можливих світових економічних криз; 

 обґрунтування заходів подолання світових економічних криз як на світовому, так 

і на національних рівнях; 

 визначення обсягу та видів ресурсів для подолання світових економічних криз на 

світовому рівні та окремо по національних економіках країн-учасниць з 
урахуванням їх рівня і структури розвитку; 

 визначення форм співпраці між країнами-учасницями та міжнародними 

організаціями при застосуванні згаданого механізму; 

 структуризація і визначення черговості реалізації заходів запобігання поширенню 

світових економічних криз; 

 визначення відповідальних осіб на кожному етапі застосування механізму 

антициклічного регулювання розвитком національних та світової економік; 

 розподіл відповідальності і повноважень між суб’єктами механізму; 

 узгодження інтересів країн-учасників застосування механізму антициклічного 
регулювання розвитком національних та світової економік; 

 формування системи глобального і національного стимулювання при виконанні 
заходів запобігання поширення чи подолання світових економічних криз; 

 забезпечення відповідності дій суб’єктів механізму; 

 організація руху оперативної інформації і забезпечення зворотного зв’язку між 
суб’єктами механізму; 

 коригування стратегій та програм заходів запобігання і подолання прояву 
світових економічних криз; 

 визначення методів і засобів запобігання і подолання прояву світових 
економічних криз; 

 моніторинг змін параметрів світових економічних криз та характеру їх впливу на 
функціонування країн учасниць та світової економіки в цілому; 

 оперативне прогнозування результатів запобігання і подолання прояву світових 
економічних криз; 

 оперативне відстеження поточних результатів та визначення відповідності 

засобів умовам функціонування світової економіки; 
–прогнозування наслідків та визначення втрат перебігу світових економічних криз 

для країн-учасниць та світової економіки в цілому 

Повноваження: 
 проведення масштабних досліджень 
функціонування країн-учасниць та світової 

економіки у часі; 

 визначення безпечних меж по кожному 
параметру світових економічних криз; 

 розробка нормативних значень 
макроекономічних показників країн-

учасниць;  

 збір та обробка статистичної інформації 

щодо функціонування суб’єктів механізму; 

 розробка інструкцій та проведення 
роз’яснень щодо застосування заходів 

подолання світових економічних криз як на 
світовому, так і на національних рівнях; 

 розподіл витрат щодо подолання криз на 
світовому рівні між країнами-учасницями з 

урахуванням їх можливостей, економічних 

інтересів, індивідуальних втрат чи вигод  
унаслідок їх перебігу; 

 визначення ролі, функцій, повноважень 

для інших суб’єктів при застосуванні 
механізму; 

 проведення переговорів та консультацій з 
метою узгодження зовнішньоекономічних 

інтересів країн-учасників при застосуванні 

соціально-економічного механізму 
антициклічного регулювання розвитком 

національних та світової економік; 

 формування законодавчої бази, необхідної 
при застосуванні соціально-економічного 

механізму антициклічного регулювання 
розвитком національних та світової 

економік; 

 визначення форм регулювання діяльності 

країн-учасниць та міжнародних організацій 

Уряди країн-учасниць Міжнародні економічні організації-учасниці 

G 20 чи МВФ 

Повноваження: 
 визначення 

зовнішньоекономічних 
цілей та їх досягнення; 

 встановлення і 
підтримання 

дипломатичних відносин 

з іноземними державами; 

 представлення країни 

та її позицій у світовому 

просторі; 

 формування іміджу 

країни на світових 
ринках; 

 захист соціально-
економічних інтересів 

країни на світових 

ринках; 
підтримання світового 

правопорядку 

Функції: 
 визначення цілей діяльності та стратегії їх 

досягнення; 

 встановлення строків досягнення окремих 

цілей; 

 організація переговорів, консультацій між 

країнами-учасницями; 

 визначення форм співпраці та організації 
міжнародних взаємовідносин; 

 визначення мотивів участі у процесі 
реалізації механізму антициклічного 

регулювання розвитком національних та 
світової економік; 

 розробка системи стимулювання учасників 

процесу реалізації соціально-економічного 
механізму антициклічного регулювання 

розвитком національних та світової економік; 

 розширення можливостей окремих країн на 
світових ринках; 

 зіставлення зовнішньоекономічних 
інтересів і цілей країн-учасниць  відповідно до 

специфіки діяльності міжнародної організації; 

 координація діяльності між міжнародними 

економічними організаціями; 

 контроль за виконанням міжнародних угод і 

домовленостей; 

 коригування діяльності згідно з виявленими 

невідповідностями під час контролю 

Повноваження: 
 організація і проведення міжнародних 

досліджень згідно до специфіки діяльності 
та сегменту світової економіки; 

 оприлюднення результатів проведених 
досліджень; 

 виявлення тенденцій розвитку та 

структурних змін у світовій економіці; 

 прогнозування економічних процесів у 

світовій економіці; 

 виявлення економічних впливів між 

країнами та їх характеру; 

 аналіз соціальної й економічної політик 

країн світу; 

 збір та обробка статистичної інформації 
країн-учасниць; 

 організація і проведення міжнародних 
семінарів і конференцій з країнами-

учасницями та іншими організаціями щодо 
обміну інформацією та результатами 

досліджень з визначенням перспективних і 

проблемних аспектів розвитку світової 
економіки; 

 узгодження діяльності міжнародних 
організацій між собою; 

сприяння вибору заходів подолання 

світових економічних криз та їх поширенню 

Рис. 4.3. Взаємозв’язок між суб’єктами механізму антициклічного регулювання 

розвитку національних і світової економік* 
* Складено автором 

Функції: 
 визначення стратегій 

виходу країни на світові 
ринки; 

 налагоджування 
міжнародних зв’язків, 

встановлення і підтримання 

міжнародних економічних 
відносин; 

 сприяння розвитку 

ділового партнерства і 
співробітництва в 

економічній сфері з усіма 

державами; 

 визначення пріоритетних 

напрямів міжнародної 
співпраці; 

 сприяння інтеграції 
країни до світової 

економіки; 

 контроль за дотриманням 
міжнародних угод, норм та 

інших декларативних 
документів; 

 визначення ефективності 

міжнародної співпраці 
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До формальних засобів регулювання відносять конкретні визначення межі 

нормативних значень показників економічного розвитку країни чи їх 

об’єднань, інструкції щодо дій на внутрішніх і зовнішніх ринків і т.п. Серед 

неформальних засобів регулювання розрізняють угоди, незафіксовані (не 

зобов’язуючі) домовленості, ринкова дисципліна і поведінка, правила 

поведінки учасників, взаємоузгодження економічних інтересів. На нашу 

думку, для підвищення ефективності застосування соціально-економічного 

механізму антициклічного регулювання світогосподарського розвитку 

переважати мають формальні засоби регулювання світовою економікою. 

Впровадження механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку вимагає використання певних видів та обсягів 

ресурсів, які визначаються  залежно від виду кризи, характеру прояву, 

масштабів поширення та глибини ураження світової та національних 

економік. У сукупності такі ресурси формують базу забезпечення 

впровадження механізму антициклічного регулювання світогосподарського 

розвитку. Залежно від видів ресурсів базу забезпечення процесу 

впровадження механізму умов можна розподілити на такі складові: 

нормативно-правова, організаційна, ресурсна, методична. 

Нормативно-правове забезпечення на світовому рівні передбачає 

розробку нових нормативно-законодавчих документів, які б регламентували 

економічні відносини окремих країн світу з метою недопущення 

міжнародного маніпулювання, штучного порушення стабільності світових 

ринків та обмеження прав окремих міжнародних суб’єктів. Правове 

забезпечення супроводжується розробкою наднаціональними органами 

директив, положень, постанов, спрямованих на адаптацію національного 

законодавства до міжнародних правових змін. Нормативне забезпечення 

формується з нормативів, норм, етичних принципів, меж макроекономічних 

показників, які забезпечують економічну безпеку тощо. Нормативне 

забезпечення повинно розроблятися на світовому рівні, бути обґрунтованим і 

об’єктивним, а впроваджуватися на національному рівні. На національному 
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рівні нормативно-правове забезпечення потребує приведення його у 

відповідність до національного законодавства і подальше застосування усіма 

суб’єктами господарювання та виконавчою владою. Правове забезпечення – 

це насамперед закони і постанови Верховної Ради України, укази Президента 

України, постанови і розпорядження Уряду України, накази та 

розпорядження галузевих міністерств і відомств тощо. Нормативне 

забезпечення включає: інструкції, норми, нормативи, методичні рекомендації 

тощо. Контроль за дотриманням міжнародного права і норм покладається на 

наднаціональний орган регулювання, який повинен забезпечити країни 

відповідними роз’ясненнями та інструкціями застосування прийнятих змін. 

Організаційне забезпечення передбачає чітке розмежування обов’язків 

між суб’єктами як на світовому, так і на національному рівнях та визначення 

їх функцій щодо впровадження механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку, оптимізацію структури наднаціонального 

регулювання та приведення у відповідність їй повноважень і функцій 

національних органів управління, шляхом їх розширення. Організаційне 

забезпечення може трансформуватися залежно від видів світових 

економічних криз. 

Ресурсне забезпечення поділяється на такі складові, як: інформаційне, 

фінансове, кадрове. Інформаційна складова ресурсного забезпечення 

передбачає збір та обробку оперативних данних про зміни умов 

функціонування та створення ефективної системи розподілу й обміну 

інформації між суб’єктами світової економіки, створення умов для 

налагодження зворотного зв’язку. Завдання інформаційного забезпечення на 

національному рівні – це надання статистичної інформації, даних експертних 

оцінок та інших видів досліджень. На світовому рівні формуються 

статистичні бази даних, які є основою для проведення прогнозів і виявлення 

передумов прояву світових економічних криз, можливих їх параметрів та 

наслідків як для окремих країн, так і для світової економіки в цілому. 

Інформаційні бази повинні мати захист і обмежене коло доступу з метою 
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захисту економічних інтересів окремих країн. На нашу думку, інформаційна 

база повинна розподілятися на регіональну та галузеву. Регіональна 

інформаційна база має формуватись органом наднаціонального регулювання 

і містити дані, необхідні для проведення аналізу економічного розвитку 

окремих регіонів світової економіки, які визначаються географічною 

ознакою та рівнем інтеграцій країн. Галузева інформаційна база повинна 

створюватися спеціалізованими міжнародними організаціями з метою 

виявлення суперечностей розвитку, які у сукупності визначають можливі 

сфери прояву світових економічних криз. 

Фінансова складова покликана забезпечувати процес застосування 

механізму антициклічного регулювання світогосподарського розвитку 

необхідними грошовими ресурсами, визначати й обраховувати доцільність 

витрат і результатів, сприяти створенню антикризових резервних фондів та 

обґрунтовувати їх обсяг. Резервні фонди, на нашу думку, мають формуватися 

на національному рівні – окремими країнами, та на міжнародному рівні – 

міжнародними спеціалізованими організаціями (Світовий Банк, МВФ, МБР). 

При застосуванні 2-ого варіанту реалізації наднаціонального антициклічного 

регулювання можуть застосовуватись вже існуючі механізми фінансування 

МВФ з деякими коригування процедури. 

Методичне забезпечення передбачає розробку наукового 

обґрунтування впровадження механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку, визначення виду кризи, її параметрів та 

характеру впливу на економічний розвиток, розробку сценаріїв 

трансформації властивостей світової економіки та визначення показників 

оцінки стану окремих її сфер, обрахунок та визначення характеру 

ефективності застосування механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку. 

Виділення етапів застосування механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку є важливим організаційним аспектом, оскільки 

визначає послідовність дій щодо його реалізації. На наш погляд, можна 
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виділити такі укрупнені етапи, як: інформаційно-аналітичний, підготовчо-

проектний, узгодження, реалізаційний (безпосереднє застосування 

визначених заходів), оціночно-коригуючий. Варто зазначити, що у 

сукупності поступово реалізація зазначених етапів формує цикл застосування 

механізму антициклічного регулювання світогосподарського розвитку 

(рис. 4.4). 

Рис. 4.4. Цикл етапів реалізації механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку * 

* Складено автором 

 

Інформаційно-аналітичний етап передбачає збір інформації, що 

характеризує стан розвитку ринків та окремих країн світу. Стан ринків 

досліджується спеціалізованими міжнародними організаціями і у формі 

доповіді разом із статистичними показниками подається до наднаціонального 

органу регулювання. Уряди країн-учасниць реалізації механізму повинні 

подавати визначені форми статистичної інформації, які характеризують їх 

макроекономічний стан та перспективні напрями зовнішньоекономічної 

політики. Отримана інформація має аналізуватися для визначення можливих 

сфер чи країни прояву економічних криз. Підготовчо-проектний етап 

реалізації механізму включає розробку програм дій, визначення стратегій 

внутрішньої і зовнішньої політик країн, планів розвитку чи реформування 

окремих сфер світової економіки на основі аналітичних висновків та 

прогнозів. Етап узгодження передбачає гармонізацію інтересів країн-

учасниць шляхом проведення переговорів, консультацій між ними щодо 

застосування заходів попередження виникнення чи поширення негативного 

Інформаційно-

аналітичний 
Підготовчо-

проектний 

 

Узгоджуючий 
Реаліза-

ційний 

Оціночно-

коректуючий 

Етапи застосування антициклічного регулювання світогосподарського розвитку 
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впливу світових економічних криз. Він завершується прийняттям спільного 

рішення країнами-учасницями на загальних зборах постійно діючих комісій. 

Етап безпосередньої реалізації прийнятого рішення покладається на уряди 

країн-учасниць. При цьому G20 координує згаданий процес, а врегульовує 

поточні розбіжності економічних інтересів країн-учасниць – тимчасовий 

секретаріат, з метою мінімізації їх втрат. Експерти міжнародних організацій-

учасниць відстежують зміни у світовій економіці і вносять пропозиції щодо 

коригування процесу застосування прийнятих заходів. За результатами 

застосування заходів запобігання чи поширення негативного впливу світових 

економічних криз проводиться оцінка ефективності впроваджених заходів 

через порівняння прогнозних наслідків негативного їх впливу та реальних 

показників економічного стану країн чи окремих сфер світової економіки. 

Проводить аналіз процесу реалізації заходів з метою виявлення недоліків в 

організації та забезпеченні роботи тимчасовий секретаріат. Результати 

застосування механізму антициклічного регулювання світогосподарського 

розвитку мають бути як на національному, так і на світовому рівнях. Так, на 

національному рівні окремими країнами мають бути сформовані властивості, 

серед яких: економічна стійкість (ресурсна, демографічна, фінансова, 

ринкова, політична, суспільна), функціональність, адаптивність. На 

міжнародному рівні результатом має стати самоорганізація розвитку світової 

економіки. 

Економічна стійкість як здатність системи (національног господарства) 

зберігати основні параметри за умов різнохарактерного впливу зовнішніх і 

внутрішніх чинників, на наш погляд, формується за рахунок внутрішнього 

потенціалу системи, гнучкого ситуативного управління та існуючої ресурсної 

бази країни та її потенціалу розвитку. Ресурсна база країни охоплює: 

природні, демографічні, фінансові (кредитні, валютні, бюджетні) ресурси, 

ринкову інфраструктуру, політичну стабільність (визначеність), рівень 

суспільного розвитку (роль і місце релігії, етичні норми і правила 

особистісної поведінки, формування свідомого суспільства). Стійкість має 
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забезпечувати відносну незалежність країн і захищеність від змін 

зовнішнього середовища. За умов формування стійкості до зміни 

зовнішнього середовища, вплив на економіки країн буде опосередкованим, 

не визначальним і не буде викликати її трансформацій. Стійкий стан 

економічної системи є передумовою її розвитку. Параметрами визначення 

стійкого стану системи можуть бути економічні показники, які коливаються 

в межах норми. Стійкість світової економіки, на наш погляд, проявляється у 

відсутності значних кон’юнктурних коливань на міжнародних ринках і 

збережені існуючих міжнародних зв’язків. Забезпечують стійкість світової 

економіки відсутність великомасштабних спекулятивних атак та 

прогнозовані й узгоджені дії міжнародних суб’єктів на ринку. Якщо 

розглядати стійкість як здатність системи протистояти зовнішнім впливам, то 

можна стверджувати, що мікроциклів, які виникають у процесі 

функціонування стійкої системи, буде менше, ніж у нестійкої. Саме ці 

характеристики визначають частоту настання економічних циклів. Стійкість 

системи підвищує рівень універсальності управління нею. 

Потенціал розвитку країни – це виявлення унікальних можливостей, які 

вигідно відрізняють її від інших та визначають її місце і роль у світовому 

співтоваристві. Функціональність країни – це практичне використання та 

реалізація виявлених унікальних можливостей для підвищення добробуту 

суспільства. Адаптивність країни – це налагодження гармонійних зв’язків з 

іншими суб’єктами світової економіки, які забезпечують узгоджену 

взаємодію між ними. Самоорганізація світової економіки – це спосіб її 

функціонування, який формує можливість стійкого розвитку, тобто 

гармонійного (природного, поетапного) переходу від етапу кризи до 

економічного росту. 

Отже, розглянуті організаційні аспекти впровадження механізму 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку формують 
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методологічну основу і практичні засади його застосування як на 

національному, так і на світовому рівнях. 

 

 

4.3 Концепти інституціонального відновлення стабільності в умовах 

поширення кризових явищ 

 

 

Виникнення криз є закономірною властивістю функціонуючої 

економічної системи, адже в умовах глобалізації ймовірність їх виникнення 

та поширення зростає. Тому метою механізму має бути антициклічне 

регулювання криз і прогнозування сфер їх прояву задля адаптації процесу 

функціонування економічної системи, зберігаючи при цьому її 

життєздатність. Прояв світових економічних криз вказує на неспроможність 

діючої в розвинутих країнах світу системи монетарного регулювання 

виявляти та запобігати їх виникненню. Мінімізація державного втручання і 

природного (не регульованого, не контрольованого) врівноваження світових 

ринків в умовах глобалізації спричинила поширення спекулятивних 

тенденцій. Віртуалізація і спекуляції у сукупності зумовлюють викривлення і 

трансформацію ринків на користь зацікавлених і впливових учасників. Такі 

умови функціонування призводять до нерівних умов для всіх учасників 

ринків та невідповідності станів ринків реаліям економічного розвитку як 

окремих країн, так і світового господарства в цілому. Прояв світових 

економічних криз за подібних умов є не прогнозованим, а наслідки 

непередбачуваними. У відповідь на такі світові трансформації більшість 

країн в умовах світової кризи посилили державне регулювання. Державне 

регулювання кризовими явищами передбачає застосування заходів 

законодавчого, виконавчого, контролюючого впливу, з метою стабілізації 

ВВП та соціального захисту населення, створення умов для адаптації 

соціально-економічної системи до зовнішніх змін. Головною метою є 
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забезпечення фінансової стабільності господарюючих суб’єктів, зміцнення 

існуючого ладу всередині країни та за її межами, адаптація до мінливих умов 

функціонування, забезпечення соціального захисту населення. Але при 

цьому державне регулювання обмежує закономірні ринкові процеси. А 

постійне застосування засобів жорсткого державного регулювання, на наш 

погляд, буде стримувати економічний розвиток. В умовах поширення 

глобалізації необхідно переходити до узгодженої системи наднаціонального 

регулювання за ініціативою національних економік. Так Дж. Сорос зазначає, 

що для функціонування глобальної фінансової системи необхідно 

зміцнювати міжнародне регулювання, однак враховувати, що недосконалість 

ринків може прямо вплинути на недостатню дієвість механізмів їх 

регулювання [506]. 

На нашу думку, застосування механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку на національному і наднаціональному рівнях 

забезпечить обґрунтоване державне регулювання й одночасно узгодить його 

зі світовими процесами, мінімізувавши негативні наслідки для інших 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Схематично механізм 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку відображено на 

рис. 4.5. 

Реалізація згаданого механізму є складним процесом наднаціонального 

узгодження національних і світогосподарських відносин. Наднаціональне 

антициклічне регулювання може здійснюється G20 чи МВФ, шляхом 

узгодження міжнародних і національних економічних процесів, виявлення 

внутрішніх взаємозв’язків у масштабах світового господарства. Національне 

регулювання здійснюється виконавчою владою країн-учасниць і передбачає 

виявлення передумов світових економічних криз, формування 

внутрішньогосподарських можливостей життєдіяльності національних 

господарств та їх адаптації до міжнародних змін з найменшими втратами, 

забезпечення досягнення національних економічних інтересів у масштабах 

світового господарства. 
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З метою врахування особливостей розвитку світової економіки в 

цілому та окремих національних економік спробуємо описати процес 

застосування механізму згідно з визначеними раніше етапами, паралельно на 

наднаціональному і національному рівнях. Застосування механізму 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку починає 

здійснюватися після розширення функцій і повноважень G20 чи МВФ. 

Схематично процес застосування механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку відповідно до етапів та рівнів 

реалізації відображено на рис. 4.6. Так на інформаційно-аналітичному етапі 

мають бути складені форми звітності (постійні, оперативні), необхідні для 

виявлення передумов кризових явищ як у національних економіках, так і на 

окремих світових ринках. Дані форми звітності мають бути затвердженими 

на загальних зборах G20 чи МВФ після їх погодження урядами країн-

учасниць та іншими учасниками. Для об’єктивної роботи має бути створена 

єдина інформаційна база, яка включає усі матеріали оперативної роботи і є 

доступною усім представникам країн-учасниць. 

Виявлення передумов світових економічних криз у світовій економіці 

має здійснюватися на двох рівнях: національному і світовому. На 

національному рівні передбачається проводити моніторинг внутрішнього 

стану господарства з питання виявлення потенційних соціально-економічних 

криз шляхом аналізу макроекономічних показників та складання карт криз 

загальних і галузевих. Карта економічних криз має формуватись за 

існуючими в країні сферами (галузями) господарювання, а згодом 

узагальнюватись. При складанні карт криз сфери прояву повинні бути 

відображені різними кольорами, але за єдиноприйнятим кольровим змістом. 

Рівень небезпеки визначається інтенсивністю кольору – чим інтенсивніший 

колір, тим вищий рівень небезпеки. Виділити три рівні ймовірного прояву 

криз можна таким чином: високий – яскрава інтенсивність кольору, середній 

– звичайна інтенсивність кольору, низький – приглушена інтенсивність 

кольору. 
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Рис. 4.6. Процес реалізації механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку * 

* Розроблено автором 
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Для уніфікації аналізу на міжнародному рівні нами пропонується оцінювання 

економічних криз за сферами господарювання з визначеною кольоровою 

гамою, наприклад: аграрна – зелений, торгівля – синій, промисловість – 

червоний, енергетичне забезпечення – жовтий, транспортне забезпечення – 

сірий, будівництво – фіолетовий, фінанси – коричневий. 

Галузеві карти криз у розрізі підгалузей мають складатись 

відповідними регуляторними органами виконавчої влади, наприклад в 

Україні це профільні міністерства, а узагальнена карта криз формується 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Так в Україні для формування 

карти економічних криз можна визначити таких виконавців серед органів 

виконавчої влади за сферами: аграрна – Міністерство аграрної політики і 

продовольства; торгівля – Міністерство економічного розвитку і торгівлі; 

енергетичного забезпечення – Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості; транспортного забезпечення – Міністерство інфраструктури; 

будівництво – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства; фінанси – Міністерство фінансів; промисловість 

– Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Галузеві карти 

передбачають аналіз і виявлення передумов криз у галузях народного 

господарства. Карти для подальшого експертного аналізу передаються до 

наднаціонального органу регулювання та профільних міжнародних 

організацій один раз на рік за виключенням особливих випадків. 

На цьому етапі основна робота щодо застосування механізму 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку покладається на 

наднаціональний орган, а саме:  

 збір інформації про стан національних економік від країн-

учасниць і світових ринків та від міжнародних організацій; 

 аналіз кількісних і якісних змін функціонування національних 

економік і світових ринків та характеру їх взаємовпливу; 
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 виявлення існуючих та потенційних проблем (сфер можливого 

прояву криз, експертна оцінка ймовірності прояву, прогнозна оцінка прояву, 

можливість географічно-галузевого поширення кризи та її наслідків); 

 складання карти криз – галузевої, географічної, як для окремих 

країн-учасниць, так  і у світовому масштабі; 

 експертне визначення етапів циклічного розвитку економіки 

країн-учасниць; 

 ранжування виявлених світових загроз для кожної країни-

учасниці. 

У разі виявлення передумов прояву світової економічної кризи 

проводиться процедура визначення її параметрів як на національному, так і 

на наднаціональному рівнях.  

Задля виявлення передумов світових економічних криз на 

національному рівні виконують аналіз макроекономічних показників, які 

забезпечують кількісну оцінку. У світовій практиці склалися дві основні 

методології формування системи показників прогнозування економічних 

криз. Перша заснована на виявленні значимих індикаторів через порівняння 

поводження змінних у попередній кризовий період з періодами нормального 

функціонування економіки. Друга методологія передбачає розробку моделей 

з використанням статистичних даних, зміни яких можуть подавати сигнали 

про наближення кризи. До переваги цього методу відноситься одночасне 

зіставлення даних (зазвичай річних). 

У своїх дослідженнях М. Голдстейн, Г. Камінскі, К. Рейхард 

визначили, що про насування загрози кризи свідчать моніторинг місячних 

даних економічного розвитку, таких як: різке коливання курсу валют, 

зниження біржового індексу, зростання мультиплікатора грошової маси М2, 

скорочення обсягів промислового виробництва і експорту, зростання 

реальної відсоткової ставки, високі обсяги припливу короткострокового 

капіталу стосовно ВВП, великий дефіцит балансу по поточних операціях  

відносно сукупного обсягу інвестицій. Ці показники, на їх думку, дають 
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можливість виявити ризик прояву кризи за 10-18 місяців. Але при цьому 

вони зазначають, що їх метод виявлення криз є більш дієвим для розвинутих 

економік. У країнах, що розвиваються ефективність зменшується внаслідок 

помилкових сигналів, які виникають у зв’язку з нестабільністю ринкової 

кон’юнктури [441]. 

Для ідентифікації валютних криз МВФ пропонує розрахунок індексу 

середньозважених темпів приросту обмінного курсу і золотовалютних 

резервів. Для показників виявлення передумов криз використовуються: 

сальдо торговельного балансу, реальний ефективний обмінний курс. 

Золотовалютні резерви, обсяг експорту, ВВП у реальному виражені, індекс 

фондового ринку, рівень інфляції, динаміка грошової маси М2 у 

номінальному і реальному вираженнях, відношення грошової маси М2  до 

золотовалютних резервів, відношення грошового агрегату М2 до грошового 

агрегату М1 [42]. 

На думку російських учених критеріями, які визначають глибину 

кризи, є порогові значення від 3 до 20% упродовж 1-3 років таких показників, 

як падіння обсягів реального ВВП, скорочення витрат домашніх господарств, 

скорочення обсягів формування основного капіталу, обсяги відтоку капіталу 

(млрд дол. США), різке зростання інфляції, різке скорочення рівня 

капіталізації фінансового ринку [237]. 

Впливовий американський економіст Р. Барро у своїй праці 

«Макроекономічні кризи з 1870 року», відзначив, що прямий вплив на 

ймовірність прояву криз справляє зменшення ВВП приблизно на 21%, а 

тривалість криз складає 3,5 роки [343]. Ми не можемо погодитися з такими 

висновками автора, оскільки вважаємо, що падіння ВВП є наслідком тобто 

результатом прояву кризи. А от причини падіння ВВП можуть співпадати з 

причинами прояву криз. 

Ми пропонуємо під час аналізу передумов прояву криз 

макроекономічні показники розподіляти на групи залежно від етапу перебігу 

криз, а саме: передумов, прояву і наслідків. Варто зазначити, що 
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запропонований нами розподіл показників є умовно-індивідуальним для 

країн світу. Так показники, які в одних країнах виступали передумовою 

світової економічної кризи, в інших – перетворювалися на її наслідки. 

Прикладом може бути показник інфляції, який у Бразилії і Аргентині 

слугував передумовою вилучення іноземного капіталу та подальшого 

розгортання кризи, тоді як у країнах Південно-Східної Азії інфляція 

виявилася наслідком світової економічної кризи. Такий розподіл дозволить 

визначати ключові чинники впливу на прояв кризи і кризові зміни в 

економічній системі. На прикладі вітчизняної економіки за результатами 

перебігу останньої світової економічної кризи ми розподілили показники 

таким чином:  

- показники передумов: державний борг, бюджетний дефіцит, валове 

нагромадження, валове нагромадження капіталу, грошовий дефіцит 

(профіцит), державні витрати і обсяги податкових доходів у структурі ВВП; 

- показники прояву: обсяги промислового і сільськогосподарського 

виробництва, торгівлі товарами і послугами, обсяги експортно-імпортних 

операцій, рівень капіталізації банківської системи і фондового ринку, індекси 

ринку цінних паперів, валютний курс, рівень зайнятості; 

- показники наслідків: інфляцію, коливання грошової маси, обсяги 

інвестицій (прямі, портфельні), з визначенням частки іноземних, реальну 

відсоткову ставку, ВВП, рівень безробіття. 

Доводиться констатувати, що кількісне оцінювання в цілому корисне і 

підвищує точність передбачення кризи. Але використовуючи його, 

неможливо повністю проаналізувати всі чинники і визначити причини 

світових економічних криз. Підтвердженням цього є нездатність 

розгалуженої системи рейтингових агентств прогнозувати прояви криз 

(наприклад кризу у Південно-Східній Азії, Бразилії). На наш погляд, це 

пояснюється не лише об’єктивною, а й суб’єктивною складовими розвитку 

національних та світової економік. Крім того, у світовій економіці 

відбуваються процеси, які не піддаються кількісному аналізу, а тому їх 
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неможливо обрахувати і визначити їх вплив. До таких чинників відносяться: 

політичні, соціальні, екологічні, технологічні та ряд інших. 

Велика кількість ендогенних та екзогенних змінних, які впливають на 

виникнення економічних криз, не піддаються економетричному аналізу. 

Тому побудова достатньо адекватної й гнучкої економетричної моделі, яка б 

дозволила з достатнім рівнем точності прогнозувати кризові процеси, 

незважаючи на неодноразові спроби здійснити цей намір, на сьогодні 

неможлива. Більш того, у міру розвитку міжнародних економічних відносин 

перспектива побудови такої моделі в майбутньому стає все більш сумнівною. 

А спроби прогнозування криз за методологією МВФ, хоча і мають практичні 

результати, однак дають суттєву похибку в часі. 

Через це постає потреба саме якісного оцінювання трансформацій 

національних і світової економік. На наш погляд, якісне оцінювання включає 

аналіз параметрів криз, до яких ми відносимо: характеристики (масштаб, вид, 

фази перебігу, швидкість, частота, гострота, щільність, глибина), форми 

поширення, канали розповсюдження. Якісне оцінювання має проводитись як 

на рівні національних економік, так і на рівні світових ринків. За 

результатами кількісного і якісного аналізу передумов прояву світових 

економічних криз експерти міжнародних організацій ранжують їх за 

ймовірністю прояву і рівнем руйнівних наслідків як для окремих країн, так і 

для світового господарства в цілому. Виконання перерахованих дій закладає 

основу для подальшої реалізації механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку і зумовлює перехід на наступний етап.  

На підготовчо-проектному етапі повноваження розподіляються за 

рівнями застосування. На національному рівні  відповідно до отриманих 

експертних висновків, стратегій і прогнозів трансформацій світового 

господарства та економік країн-учасниць повинен сформуватися план дій 

щодо їх захисту. План дій має містити стратегічну і тактичну складові. 

Стратегічна складова передбачає формування внутрішньої і зовнішньої 

політик країн-учасниць, через визначення пріоритетних національних потреб, 
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інтересів, цілей та засобів їх досягнення. Тактична складова розробляється в 

межах стратегічної і передбачає визначення: сфер застосування заходів 

виявлення передумов світових економічних криз, засобів зменшення їх 

негативного впливу на національне господарство, строків використання 

узгоджених заходів, етапів поточного контролю, попередніх обсягів ресурсів, 

які необхідні для реалізації механізму та застосування узгоджених заходів. 

Визначення сфер здійснюється відповідно до сфер прояву світових 

економічних криз та ймовірного їх поширення. За результатами аналізу сфер 

прояву і поширення криз складаються національні карти останніх. Підбір 

засобів і визначення терміну їх застосування відбувається згідно  прогнозним 

параметрам криз. Плани дій в межах національних економік мають 

включати: пряме економічне регулювання (цільові витрати бюджету), 

опосередковане економічне регулювання (вдосконалення податкового, 

кредитного, монетарного механізмів; тарифних, пільгових, страхових 

систем). 

Засоби можуть бути таких видів: превентивні, коригуючи; цільові; 

антикризові. Превентивні засоби спрямовуються на зниження ризику прояву 

економічних криз чи зменшують можливість їх негативного впливу на 

економічну систему (національну або світову). До них ми відносимо: 

посилення ділової і комерційної дисципліни, дотримання етичних правил 

ведення бізнесу та здійснення зовнішньоекономічної діяльності, розірвання 

відносин з ненадійними зовнішніми партнерами. Іноземні фахівці 

визначають такі превентивні засоби запобігання світовим економічним 

кризам, як: транспарентність, відповідальність та компетентне урядування; 

міжнародні стандарти і коди; посилення фінансової системи (ефективні 

механізми взаємопов’язаного наднаціонального і національного 

регулювання); лібералізація руху капіталу; стійкі валютні режими; 

ідентифікація й моніторинг зовнішньої вразливості; підвищення 

відповідальності та ринкової ролі приватного сектору; розширення ролі МВФ 

[453, с. 5-7]. Коригуючі засоби спрямовані на усунення явних недоліків у 
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розвитку економічних систем та попередження їх виникнення у 

майбутньому. Вони можуть застосовуватися для зменшення диспропорцій 

галузевого і структурного розвитку. Цільові засоби спрямовуються на 

ліквідацію прямих загроз для стабільності економічної системи, 

застосовуються у визначених секторах, у встановлені строки, тобто є 

адресними. Антикризові засоби використовуються в умовах невідворотності 

прояву світової економічної кризи та її негативного впливу на економічну 

систему. На основі аналізу антикризових заходів урядів багатьох країн 

вітчизняні вчені О. Мозговий та Н. Стукало [197] визначили стандартний 

набір засобів щодо подолання світових фінансових криз: зниження облікової 

ставки, зменшення норми резервування, підвищення ліквідності фінансової 

системи шляхом випуску державних облігацій та прямого фінансування, 

розширення бази рефінансування, націоналізація та рекапіталізація 

проблемних банків, їх аудит з метою виявлення проблемних активів, 

розширення сфер державного гарантування. Також ними визначені фактори, 

що сприяють подоланню країнами кризових явищ у фінансовому секторі: 

зважена кредитна політика, низький рівень глобалізації та залежності 

економіки країни від експорту, добре розвинутий малий та середній бізнес, 

великі фінансові резерви. 

На міжнародному рівні профільні міжнародні організації розробляють 

програми вирішення суперечностей функціонування відповідних світових 

ринків. Напрацьовані матеріали подаються до міжнародних організацій для 

складання оперативних прогнозів трансформації світової економіки 

внаслідок реалізації напрацьованих програм і планів дій. Наднаціональний 

рівень застосування механізму антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку на цьому етапі передбачає оперативний обмін 

інформацією про заходи убезпечення національних економік та можливі 

зміни внаслідок їх застосування на світових ринках, характер впливу на 

господарські сфери. Передбачається така послідовність: 
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1. Представники міжнародних організації надають Програми 

розв’язання суперечностей на світових ринках, а країни-учасниць мають у 

відповідності до цього розробляти свої плани дій.  

2. Експерти міжнародних організацій-учасниць складають висновки 

про можливі наслідки для окремих країн-учасниць, міжнародних ринків та 

світової економіки загалом; розробляють довгостроковий прогноз 

трансформації світового господарства і його наслідків. Напрацьовані 

матеріали мають бути доступні представникам країн-учасниць для 

ознайомлення. 

Етап узгодження умовно можна розділити на дві частини: 

попереднього і офіційного погодження. Попереднє узгодження передбачає 

гармонізацію інтересів країн-учасниць через проведення взаємних 

переговорів і консультацій. Спочатку проводяться обговорення 

напрацьованих матеріалів на національному рівні, урядами країн-учасниць 

визначаються пропозиції і зауваження, які у вигляді узгодженого рішення 

передаються до секретаріату наднаціонального органу антициклічного 

регулювання. Пропозиції і зауваження щодо коригування планів дій 

розподіляються представниками країн-учасниць. Кожна країна-учасниця 

розглянувши пропозиції і зауваження, що надійшли до неї, має надати 

обґрунтовану відповідь стосовно їх врахування чи неможливості врахування. 

Після завершення переговорів і попереднього погодження планів дій країни-

учасниці переходять до процедури офіційного погодження. Наднаціональним 

органом антициклічного регулювання розробляється проект плану 

стратегічної координації дій країн-учасниць. Скликаються загальні збори, на 

яких проводяться узгодження і приймається спільний план дій з чітким 

визначення ролі кожної країни та міжнародних організацій щодо 

антициклічного регулювання. Прийнятий план дій має бути ратифікований 

урядами країн-учасниць. Після ратифікації плану дій усіма країнами-

учасницями він вважається затвердженим. 
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На етапі реалізації наднаціональний орган антициклічного 

регулювання складає чіткі інструкції для кожної країни-учасниці та 

міжнародних організацій щодо застосування антикризових заходів механізму 

антициклічного регулювання світогосподарського розвитку з врахуванням 

етапу циклічного розвитку їх економіки та етапу перебігу кризи в їх країні. 

Вибір заходів антикризового регулювання має здійснюватись за відповідною 

матрицею, яка зведена у табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Матриця вибору антикризових заходів з врахуванням етапів циклічного 

розвитку економік країн та фаз перебігу кризи* 

 Країни-

учасниці 

Фази перебігу економічної кризи 

зародження 

протиріч 

накопичення 

протиріч 

прояв наслідки 

Е
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 ц
и
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іч

н
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о
зв

и
тк
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 е

к
о
н

о
м

ік
и

 зростання 
превентивні засоби гармонічного 

розв’язання існуючих протиріч і 

уникнення 

засоби 

локалізація 

засоби 

компенсації розвиток 

зрілий 

розвиток 

засоби 

дисипації 

спад коригуючі засоби 

цільові 

засоби 

коригуючі, 

компенсаційні 

засоби 

криза 
коригуючі 

засоби 
цільові засоби 

депресія 

* Складено автором 

 

Інструкції відносно реалізації заходів механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку включають: структуру і 

послідовність реалізації визначених заходів, розподіл повноважень і 

відповідальності між суб’єктами механізму, параметри вибору інструментів, 

форми руху оперативної інформації та зворотного зв’язку між суб’єктами 

механізму, форми контролю за реалізацією планів дій та програм 

реформування. При цьому обов’язково мають враховуватись умови 

подолання світових економічних криз, які для кожної країни-учасниці є 

індивідуальними і визначаються національними особливостями (рівнем 

розвитку, соціально-демографічними, культурно-етнічними, історичними, 

географічно-територіальними особливостями), і етапом циклічного розвитку 

економіки. 
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Домінуюча роль відводиться національному рівню застосування 

механізму. На наднаціональному рівні секретаріат G20 чи МВФ координує 

згаданий процес, врегульовує поточні розбіжності економічних інтересів 

країн-учасниць з метою мінімізації їх втрат, відстежує дотримання країнами-

учасницями затверджених планів дій та інструкцій, а також зміни на світових 

ринках. При виникненні непорозумінь кожна країна-учасниця має право 

отримати додаткові роз’яснення з тимчасового секретаріату чи за 

необхідності ініціювати скликання загальних зборів для коригування планів 

дій. 

Оскільки економічна система розвивається за рахунок динамічних 

зв’язків між її складовими, то умовою її життєздатності є можливість 

пристосовуватися до змін умов функціонування за рахунок самоорганізації, 

самонастроювання, самонавчання і самовдосконалення. Формування 

зазначених властивостей систем в умовах глобалізації та швидкого 

розгортання світових економічних криз, на наш погляд, є обов’язковою 

умовою. 

Під самоорганізацією ми розуміємо зміни у структурі економіки, 

механізмах управління відповідно до змін зовнішнього середовища. Вказана 

властивість передбачає виникнення нових форм взаємодії між суб’єктами 

світової економіки залежно від потреб та трансформацій світової економіки. 

До форм самоорганізації, наприклад, можна віднести: інтеграцію, 

спеціалізацію, кооперацію, інтернаціоналізацію.  

Самонастроювання передбачає досягнення балансу між внутрішніми 

обмеженнями національних економік (потреби і можливості їх задоволення) 

та зовнішніми впливами, які порушують внутрішній стан економіки. Ця 

властивість забезпечує врівноваження економічної системи тактичними 

заходами регулювання і не потребує коригування стратегій розвитку. 

Самонастроювання економічної системи обмежує негативний вплив 

мінливого середовища функціонування зменшуючи ризики. Самонавчання 

економічної системи – це здатність системи змінювати програми 
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регулювання й способи функціонування своїх складових залежно від зміни 

зовнішнього середовища, тим самим підбираючи найефективніший та 

найбільш дієвий спосіб врегулювання ситуації. Згадана властивість 

забезпечує постійне накопичування досвіду та аналізу інформації про зміни 

функціонування  залежно від набутого досвіду. Самовдосконалення 

передбачає не лише перебудову окремої системи, а й її розширення за 

рахунок нових властивостей і якостей світової економіки. 

Самовдосконалення не тільки змінює внутрішні обмеження економічної 

системи, а й створює нові її характеристики. Завдяки самовдосконаленню 

економічні системи мають змогу трансформуватись у більш складні та 

життєздатні.  

На оціночно-корегуючому етапі здійснюється оцінка ефективності 

застосування засобів наднаціонального та національного регулювання, за 

результатами яких вносяться пропозиції щодо коригування процесу 

функціонування органу наднаціонального регулювання.  

Варто зазначити, що процес застосування механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку є безперервним і постійним. А 

частота прийняття спільного плану дій визначається умовами 

функціонування світової економіки та рівнем динамічності світового 

економічного середовища. Отже, застосування механізму антициклічного 

регулювання світогосподарського розвитку у відповідності до 

вищезазначеного процесу забезпечить узгодженість дій антициклічного 

регулювання на національних і світовому рівнях. Умови здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності стануть прозорішими, а дії учасників ринку 

прогнозованими і передбачуваними. Відбудеться зміцнення міжнародного 

співробітництва між окремими країнами і міжнародними інституціями. 

Особливістю запропонованого механізму є можливість його автономного 

застосування на рівні окремих національних економік, а створення 

наднаціонального координуючого органу буде сприяти підвищенню 
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ефективності національного антициклічного регулювання і формуванню 

антициклічного регулювання на міжнародному рівні.  

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Механізм антициклічного регулювання світогосподарського розвитку 

розглядається нами як сукупність соціально-економічних засобів (способів, 

методів, важелів, нормативів, показників), застосування яких забезпечує 

формування властивостей національних економік ефективно 

функціонувати, запобігати зовнішньому впливу криз та попереджувати 

їхній внутрішній прояв з урахуванням етапів перебігу економічної кризи та 

циклічного розвитку окремої економічної системи. 

Розробляючи механізм антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку визначили його складові: наукові підходи 

(ситуаційний, системний, дескриптивний, комплексний, процесний, 

генетичний, еволюційний, історичний, діалектичний, статистичний, 

інформаційний); принципи (гнучкості, альтернативності, раціональності, 

послідовності, самоорганізації, сумісності, керованості, випередження, 

часового обмеження, каталізатора, реалістичності, диференційованої 

мотивації, динамічності, єдності, самостійності, відповідальності); функції 

(організаційна, прогнозуюча, координаційна, попереджувальна, 

стимулююча, контрольна, інформаційна, консультуюча, компромісна); 

методи (загально-логічні, теоретичні, функціональні, емпіричні, 

соціологічні, порівняльно-історичні, прогностичні); важелі 

(адміністративні, економічні, політичні, правові, соціальні, організаційні); 

засоби (уникнення, локалізація, дисипація, компенсація); інструменти; 

результати. 

Визначено інструменти в межах наукових методів: загально-логічні 

(аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, теоретичне 

моделювання), теоретичні (віртуальний експеримент, математична 
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формалізація, гіпотетичний перехід), соціологічні (анкетування, експертне 

опитування, спостереження), порівняльно-історичні (історичний опис, 

періодизація, хронологічний, ретроспективний), емпіричні (контент-аналіз, 

івент-аналіз, експеримент), функціональні (декомпозиція, композиція, 

інституціональний і функціональний), прогностичні (аналогії, екстраполяції, 

дельфійський метод, сценарний). До інституціонально-організаційних 

складових антициклічного регулювання світогосподарського розвитку 

віднесено: об’єкти впливу; суб’єкти і характер взаємозв’язку між ними, 

функції і повноваження суб’єктів механізму; необхідні види забезпечення, 

етапи реалізації (інформаційно-аналітичний, підготовчо-проектний, 

узгодження, реалізаційний (безпосереднє застосування визначених заходів), 

оціночно-коректуючий), очікувані результати (економічна стійкість, 

функціональність, адаптивність). 

З метою наднаціонального регулювання світової і національних 

економік запропоновано розширити функції і повноваження G20, відповідно 

до яких буде здійснюватись координування процесу застосування даного 

механізму. А регулююча діяльність G20 чи МВФ має включати як формальні, 

так і неформальні засоби впливу. До формальних засобів регулювання 

віднесено конкретні визначення межі нормативних значень показників 

економічного розвитку країни чи їх об’єднань, інструкції щодо дій на 

внутрішніх і зовнішніх ринках та інше. До неформальних засобів 

регулювання віднесено угоди, незафіксовані (не зобов’язуючі) домовленості, 

ринкову дисципліну і поведінку, правила поведінки учасників, 

взаємоузгодження економічних інтересів. 

 

Основні результати проведених досліджень даного розділу відображені 

у таких наукових працях автора: [152,160, 162-164, 170, 178]. 
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РОЗДІЛ 5 

АДАПТАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО УМОВ КРИЗОВОГО 

ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

 

5.1 Вплив зовнішніх чинників на економічний розвиток України  

 

Формування ефективної структури економіки вимагає врахування 

сучасних тенденцій розвитку світового господарства. Для виявлення 

особливостей функціонування України в умовах глобалізації розглянемо 

вплив якісних змін світової економіки, а саме: інтеграції, мондіалізаціїї, 

регіоналізації, поляризації, синхронізації, асиметрії, синергії. 

Інтеграція економіки України у світовий простір зумовлюється 

об’єктивною необхідністю і можливостями. Необхідність визначається 

потребою використання в національній системі відтворення міжнародного 

поділу праці, який прискорить процес формування ринкової економіки та 

нарощення національного багатства. Можливості визначаються економічним 

потенціалом країни та сформованим механізмом зовнішніх зв’язків на макро- 

мікро- і глобальному рівнях. Поєднання об’єктивної необхідності і 

можливостей в умовах активізації глобалізаційних процесів визначають 

закономірність інтеграційних процесів України. 

Вектори інтеграційних процесів України є різноманітними: 

Співдружність Незалежних Держав (СНД), Організація чорноморського 

економічного співробітництва (ОЧЕС), ГУУАМ, Європейський союз (ЄС).  

На нашу думку, для визначення пріоритетних векторів співпраці 

України з перерахованими інтеграційними об’єднаннями проаналізуємо 

зовнішньоекономічну діяльність. Аналітичні дані наведені у додатку Г. На 

рис. 5.1 відображена динаміка експорту, на рис. 5.2 – динаміка імпорту, а на 

рис. 5.3  – загальний обіг товарів і послуг. 



 285 

млн дол. США

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

РокиСНД ОЧЕС ГУАМ ЄС

 

Рис. 5.1. Динаміка експорту України  з інтеграційними об’єднаннями* 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

За рис. 5.1 найбільшими є обсяги експорту з країнами ОЧЕС та СНД, 

проте у 2009 році відбувся значний спад внаслідок світової економічної 

кризи. На сьогодні не відбулося значного нарощення обсягів експорту, лише 

відновився докризовий рівень, що пов’язано насамперед із низьким рівнем 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції.  
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Рис. 5.2. Динаміка імпорту України  з інтеграційними об’єднаннями* 

* Складено автором за даними [250, 252] 
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Обсяги експорту з ГУАМ залишаються стабільними і під час кризи 

2008-2009 років змін не відбулося. Можливо, найменша частка ГУАМ у 

експорті пояснюється тим, що до складу інтеграційного об’єднання входить 

найменша кількість країн і серед них немає Росії.  

Усі члени ГУАМ є країнами, де все ще триває реформування 

економічних систем, жодна з країн не є впливовим інвестором для інших 

членів Організації ГУАМ. Товарообіг між країнами угруповання становить 

незначну частку  зовнішньоторговельного обігу. 
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Рис. 5.3. Динаміка товарообігу України з інтеграційними об’єднаннями* 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

Росія є основним торговельним партнером на теренах СНД майже для 

всіх учасників ГУАМ. Стосовно імпорту, то найбільші обсяги відзначені з 

країнами СНД і ЄС. Частка імпорту з країн ГУАМ з 2010 року зменшилася 

майже удвічі, що пояснюється погіршення економічного стану країн-

учасниць та зменшенням їх експортних можливостей. Обсяги імпорту після 

кризи 2008 року відновились у 2010 році. Варто зазначити, що зросла частка 

імпорту з країн ОЧЕС, але лідером упродовж усіх років є інтеграційне 

об’єднання СНД. 
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Визначені тенденції зберігаються і відповідно до загального обігу 

товарів і послуг. У загальному зовнішньоекономічному обігу лідером є 

країни СНД, а частка країн ЄС і ОЧЕС приблизно однакова. При цьому 

оскільки до складу СНД і ОЧЕС входить Росія, частка якої є домінуючою, ми 

пропонуємо порівняти структуру товарообігу з виокремленням частки Росії. 

Динаміка товарообігу відображена на рис. 5.4, а структура  – на рис. 5.5.  
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Рис. 5.4. Динаміка товарообігу України з інтеграційними об’єднаннями 

з вилученням частки Росії** 

* дані з вилучення частки Росії 

** складено автором за даними [250, 252] 

 

За виокремлення частки зовнішньоекономічного обігу Росії 

простежується, що частка ОЧЕС* і СНД* приблизно однакові і значних змін 

протягом досліджуваного періоду не відбувалося. Частка Росії під час кризи 

2008 року значно зменшилась як у структурі імпорту, так і експорту.  

Починаючи з 2010 року, спостерігається зростання 

зовнішньоекономічного обороту, але при цьому Росія зберігає за собою 

незначне домінування. Лідерські позиції Росії у зовнішньоекономічному 

обігу пояснюються історично сформованими зв’язками, залежністю і тісними 

зв’язками між промисловими підприємствами, а також значними обсягами 

імпорту України сировинних ресурсів (газу, нафти). 
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Рис. 5.5. Частка інтеграційних об’єднань у зовнішньоекономічному 

обігу товарів і послуг з Україною у 2007, 2012, 2014 роках* 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

За рис. 5.5 структура зовнішньоекономічного обороту впродовж 

досліджуваного періоду значно не змінилася. Частка країн ОЧЕС, СНД, 

ГУАМ і ЄС зменшилася в межах 1-3 %, тоді як Росії – зросла. Як показав 

проведений аналіз, Україна має два домінуючих вектори інтеграції – це Росія 

і країни ЄС. Інші інтеграційні об’єднання не відіграють значної ролі у 

зовнішньоекономічній діяльності держави. За останні роки зросла частка 

інших країн світу. Це свідчить, що Україна активно диверсифікує 

інтеграційні напрями. 

У світовій практиці застосовують ряд вимірників рівня інтеграції країни 

у світовому співтоваристві. До найвідоміших з них відносять: 

 індекс глобалізації (Globalization Index) [234]; 

 індекс глобалізації (KOF Index of Globalization) [96]; 

 індекс глобалізації CSGR [373]; 

 індекс глобальної конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index, GCI) [97]; 

 індекс економічної свободи [511]. 

Індекс глобалізації (Globalization Index), визначає рівень глобалізації 

країн світу за методикою консалтингової компанії A.T. Kearney спільно з 

СНД* 
СНД* 
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американським журналом Foreign Policy. Автори вважають його 

узагальненим імперичним інструментом, який дозволяє визначити рівень 

економічної, політичної, технологічної і особистісної інтеграції населення 

країн у світовий простір. Дослідження проводилися впродовж 2003-

2007 років, за даними 72 країн світу, частка яких становить 88 % населення 

планети і 97 % світової економіки
1
. Результат за 10-ма найбільш 

інтегрованими країнами і країнами розгортання світових економічних криз в 

умовах глобалізації зведені у додатку Д (таблиця Д.1) [234]. Україна за 

згаданим рейтингом посідала у 2003 і 2004 роках 43-тє, а у 2005-2007 роках 

39-те місце [234]. На наш погляд, зниження рівня інтеграції відбулося 

внаслідок політичної кризи в країні упродовж 2005-2008 років. 

Індекс глобалізації країн світу (KOF Index of Globalization) створений у 

2002 році при Швейцарському економічному інституті (KOF Swiss Economic 

Institute) за участю Федерального Швейцарського технологічного інституту 

(Swiss Federal Institute of Technology).
2
 Індекс позиціонується для оцінки 

масштабів інтеграції країни у світовому просторі, шляхом формування 

рейтингу, розрахунки проводилися впродовж 1970-2009 років. Відібрані дані 

10-ти країн лідерів та країн, в яких проявилися світові економічні кризи в 

умовах глобалізації, відображені у додатку Д (таблиця Д.2). 

                                                 
1
 Обрахунок індексу передбачає визначення 12 показників за чотирма напрямами: економічна 

інтеграція (обсяг міжнародної торгівлі, торгові потоки, міжнародні інвестиції, різні виплати, які 

перетинають кордон), особистісна інтеграція (міжнародні поїдки, туризм, обсяг телефонного трафіку і 

закордонних поштових відправлень, грошові перекази та інші контакти), інформаційно-комунікаційна 

інтеграція (кількість користувачів Інтернет, кількість безпечних Інтернет-серверів, кількість Інтернет-

хостів), міжнародна політична інтеграція (членство в міжнародних організаціях, участь у міжнародних 

місіях, ратифікація визначених багатосторонніх угод, обсяг державних транскордоних фінансових операцій, 

кількість посольств та іноземних представництв, урядова допомога). Індекс обраховується як сума 

зазначених складових з однаковими ваговими коефіцієнтами. 
2
 Для розрахунку індексу всі країни оцінюються за 24 показниками, об’єднаними у три основні групи 

глобальної інтеграції: економічна (обсяг міжнародної торгівлі, торговельні потоки, міжнародні інвестиції 

(прямі, портфельні), тарифна ставка, обмеження і податки на міжнародну торгівлю, виплати нерезидентам), 

соціальна (відсоток іноземного населення, міжнародний туризм, міжнародні особисті контакти, обсяг 

телефонного трафіку, поштових відправлень, транскордонних грошових переказів, ТВ трансляції, 

представництва ТНК), політична (членство держав у міжнародних організаціях, участь у міжнародних 

місіях (включаючи місії ООН), ратифікація міжнародних багатосторонніх договорів, кількість посольств та 

інших іноземних представництв). Індекс рівня глобалізації обчислюється як сума зазначених складових із 

ваговими коефіцієнтами складових 38 %, 39 % і 23 %, відповідно. 
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Для виявлення впливу перебігу світових економічних криз на рис. 5.6 

відображено динаміку індексу глобалізації (KOF Index of Globalization) по 

країнах, в яких вони розгорталися в умовах глобалізації.  За наведеним 

графіком, під час криз рівень інтеграції продовжував зростати в Мексиці, 

Бразилії, Аргентині і країнах Південно-Східної Азії. Незначне зниження 

рівня інтеграції простежується в країнах Південно-Східної Азії і Росії під час 

світової кризи 2008 року [96]. 

 

 

Рис. 5.6. Динаміка індексу глобалізації (KOF Index of Globalization) 

* Складено автором за даними [97] 

 

В Україні динаміка інтеграції за цим індексом під час кризи залишалася 

зростаючою. З 2010 року в Україні індекс вирівнявся [96]. На нашу думку, це 

пов’язано з невизначеністю пріоритетного інтеграційного вектора. З одного 

боку, керівництво країни проголошує пріоритетним вектором європейську 

інтеграцію, а з іншого – не вживає необхідних заходів і поглиблює зовнішні 

зв’язки в напрямі російського вектора. 
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Індекс глобалізації CSGR
3
 розроблений у 1997 році Центром 

досліджень глобалізації і регіоналізації в Університеті Уорвика (Ковентри, 

Великобританія). Унікальність CSGR-індексу полягає у врахуванні 

географічних і демографічних характеристик країн при визначенні 

підсумкових значень. Розрахунки проводилися впродовж 1982-2004 років за 

211-ма країнами [373]. З метою визначення впливу економічних криз на 

динаміку даного індексу ми відібрали першу десятку країн-лідерів та країни, 

в яких мали місце світові економічні кризи і відобразили їх схематично на 

рис. 5.7. 
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Рис. 5.7. Динаміка індексу глобалізації (CSGR)* 

* Складено автором за даними [373] 

 

Як видно з рис. 5.7, у період світової економічної кризи у Мексиці 

(1994 р.), Бразилії і Аргентині (1995, 2001) різких коливань індексу не 

                                                 
3
 Обрахунок індексу передбачає сумування визначенних 16-ти показників за трьома напрямами: економічна 

інтеграція (обсяг міжнародної торгівлі – 0,418, прямі міжнародні інвестиції – 0,092, портфельні інвестиції – 

0,270), соціальна інтеграція (частка іноземного населення – 0,266, міграція – 0,629, міжнародні поїдки і 

туризм – 0,029, обсяг телефонного трафіку – 0,004, закордонних поштових відправлень – 0,054, грошові 

перекази – 0,079, кількість Інтернет користувачів – 0,303, іноземні фільми – 0,061, міжнародні новини і 

видання – 0,577), політична інтеграція (членство в міжнародних організаціях – 0,357, участь у міжнародних 

місіях – 0,266, кількість посольств та іноземних представництв – 0,378). Максимальне значення CSGR-

індексу дорівнює 1. 
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відбувалось, а от в посткризовий період сталося незначне зменшення. На 

нашу думку, це свідчить про виваженість інтеграційних зв’язків та  

обмеження лібералізації ринків. У країнах Південно-Східної Азії після 

світової економічної кризи відбулося зростання індексу, найбільш виразне у 

Малайзії, Кореї, Японії. Розрахунок цього індексу по Україні не 

проводився [373]. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness 

Index), запропонований Світовим економічним форумом (World Economic 

Forum),
4
 визначає рейтинг країн світу за показником 

конкурентоспроможності на основі комбінації загальнодоступних 

статистичних даних і результатів глобального опитування керівників 

компаній – ґрунтовного щорічного дослідження. Дослідження проводяться з 

2004 року і на даний час охоплюють найбільш повний комплекс показників 

конкурентоспроможності по різних країнах світу. На думку авторів, цей 

індекс вказує на проблемні аспекти окремих національних економік і може 

застосовуватись урядами країн для проведення реформ [97]. 

Дані першої десятки країн-лідерів та країн, в яких розгорталися світові 

економічні кризи, зведені у додатку Д, а динаміка індексу 

конкурентоспроможності по Україні відображена на рис. 5.8. 

В Україні зниження рівня конкурентоспроможності відбулося з 

дворічним лагом після світової економічної кризи. Така ж ситуація 

характерна для США у 2008 році індекс знаходився на рівні 5,74 і країна була 

першою у рейтингу, у 2009 – 5,59; 2010 – 5,43; 2011 – 5,43; 2012 –5,47; 2013 

році – 5,48 і була п’ятою у рейтингу країн світу [97]. 

Це свідчить про поступове і розтягнуте у часі формування 

конкурентоспроможного потенціалу країни. Світова економічна криза 

                                                 
4
 Індекс глобальної конкурентоспроможності складений з 113 змінних, які детально характеризують 

конкурентоспроможність країн світу, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Всі змінні 
об’єднані в 12 узагальнених показників, що визначають національну конкурентоспроможність: якість 

інститутів, інфраструктура, макроекономічна стабільність, здоров'я і початкова освіта, вища освіта і 

професійна підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність ринку праці, розвиненість 

фінансового ринку, рівень технологічного розвитку, розмір внутрішнього ринку, конкурентоспроможність 

компаній, інноваційний потенціал. 
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здатна внести негативні корекції, але зруйнувати потенціал країни не може. 
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Рис. 5.8. Динаміка індексу глобальної конкурентоспроможності для 

України* 

* Складено автором за даними [97] 
 

Індекс економічної свободи
5
, запропонований експертами The Heritage 

Foundation, визначає економічну свободу як «відсутність урядового 

втручання або перешкоджання виробництву, розподілу і споживанню товарів 

і послуг, за винятком необхідного громадянам захисту та підтримки свободи 

як такої». Укладачі Індексу вважають, що між свободою економіки та 

успішністю її розвитку існує взаємозв’язок, який можна виявити за 

допомогою дослідження. У 2014 році дослідження охоплювало 185 держав, 

але кількісні показники отримали за 178-ма країнами [511]. Динаміка 

рейтингу України за цим індексом відображена на рис. 5.9. 

За часів незалежності України індекс економічної свободи зріс від 39,9 

(1995 рік) до 49,3 у 2014 році. Найвищий рейтинг Україна мала впродовж 

2003-2008 років. Так, у 2005 році індекс був максимальним – 55,8, впродовж 

                                                 
5
 Індекс свободи економіки розраховується за середнім арифметичним десяти показників: свобода бізнесу, 

торгівлі, фінансового сектору, інвестицій, праці, монетарна та фіскальна свободи, гарантії прав власності, 

розмір бюрократичного апарату і ступінь захисту від корупції. Таким чином, в «абсолютно вільній» 

економіці в результаті повинно вийти 100 балів, а там, де свободи немає в принципі, відповідно, нуль. Усі 

країни світу розподілені на п’ять умовних груп відповідно до свого рейтингу за індексом економічної 

свободи: «вільні», «переважно вільні», «помірно вільні», «переважно невільні» і «невільні». 
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цього періоду Україна відносилася до груп країн з переважно залежною 

економікою [511]. 
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Рис. 5.9. Динаміка індексу економічної свободи в Україні* 

* Складено автором за даними [511] 

 

Як свідчать дані наведені на рис. 5.9, у 2009 році відбулося зниження 

індексу і лише у 2014 році прогнозується його відновлення на рівень 2008 

року. При цьому значення індексу коливається в межах однієї групи країн з 

«невільною» економікою. Низьке місце у рейтингу погіршує умови 

формування позитивного ділового та інвестиційного клімату в Україні. До 

недоліків вітчизняної економіки експерти відносять: надмірну частку 

державних підприємств в окремих галузях, яка нівелює динаміку приватного 

сектору і веде до подорожчання капіталу; нетарифні бар’єри, які значно 

збільшують торгові витрати; бюрократія викликає непослідовність і 

плутанину в сфері регулювання, які перешкоджають нарощуванню 

інвестицій; відсутність конкуренції, що веде до постійного зростання цін і 

тарифів, а також виснажливе корупційне навантаження [511]. 

Євразійський банк розвитку проводив дослідження рівня інтеграції між 

країнами СНД [262]. Розрахунки здійснювалися за трьома типами 

показників: індекс інтеграції між двома країнами, який характеризує ступінь 

взаємозв’язку; індекс інтеграції країни з групою країн, характеризує 
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зближення однієї з 12 держав пострадянського простору з об’єднанням СНД; 

індекс інтеграції всередині групи країн, показує «середній» рівень 

взаємозалежності країн і динаміку ступеня інтеграції. Аналіз динаміки 

зазначених показників за 10 років (2002-2012) дозволив зробити такі 

висновки:  

1) інтеграція на пострадянському просторі розвивається нерівномірно 

як географічно, так і за сферами взаємодії. Її рівень у сфері трудової міграції 

та взаємодії на ринках освітніх послуг різко виріс, а у сфері торгівлі, 

енергетики та сільського господарства скоротився, при цьому розбіжність 

макроекономічних показників пострадянських країн зросла; 

2) узагальнений показник інтеграції для пострадянського простору в 

цілому (регіон СНД-12) свідчить про зниження її рівня; 

3) лідерами інтеграції на пострадянському просторі є невеликі країни – 

Киргизстан, Вірменія і Таджикистан. Узагальнений показник інтеграції для 

великих країн помітно нижчий. 

4) інтеграції ринків вказує на існування просторових кластерів 

взаємодії в регіоні СНД: у сфері енергетики, сільського господарства та 

освіти рівень інтеграції в Центральній Азії вищий, ніж на пострадянському 

просторі в цілому; у сфері торгівлі та міграції найбільш інтенсивні 

взаємозв'язки формуються між країнами-сусідами; виділено такі інтеграційні 

центри на пострадянському просторі – Росія, Казахстан, Киргизстан, 

Таджикистан і Вірменія; з 2002 року індекс інтеграції Молдови різко 

зменшився [262].  

Під час розрахунку індексу торгової інтеграції були отримані такі 

результати: для пар країн: лідером є пара Росія – Україна, а за нею такі пари: 

Росія – Білорусь, Азербайджан – Грузія, Вірменія – Грузія, Україна –

Білорусь, Росія – Казахстан, Україна – Молдова, Україна – Казахстан;  для 

індексу «країна-регіон»: лідерами є Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, 

Молдова.  Мінімальний рівень інтеграції у Азербайджані і Росії [262]. 
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Розрахунок індексу інтеграції за даними міграції засвідчив: для пар 

країн: лідером є Казахстан – Киргизстан; для індексу «країна-регіон» 

лідерами є Таджикистан, Киргизстан, Молдова, Вірменія; мінімальна 

інтеграція у Білорусії [262].  

Розрахунок індексу інтеграція у сфері електроенергії показав: для пари 

країн: лідером є Узбекистан-Таджикистан; для індексу «країна-регіон» 

лідером є Таджикистан; мінімальний рівень інтеграції у Вірменії та Росії 

[262]. 

Розрахунок індексу інтеграція у сфері сільського господарства показує: 

для пари країн: лідерами є Казахстан-Азербайджан, Казахстан-Туркменистан, 

Казахстан-Киргизстан; для індексу «країна-регіон» лідером є Киргизстан; 

мінімальний рівень інтеграції у Росії [262]. 

Розрахунок індексу інтеграція у сфері освіти має такі результати: для 

пари країн: лідерами є Киргизстан-Узбекистан, Казахстан-Киргизстан, 

Грузія-Вірменія; для індексу «країна-регіон» лідерами є Киргизстан, 

Казахстан, Білорусь; мінімальний рівень інтеграції у Росії [262]. 

За результатами проведеного дослідження, рівень інтеграції України в 

структурі СНД є невеликим. Найбільшими торговими партнерами України 

залишається Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан. Економіка України є 

економічною системою, інтегрованою у світове господарство. Тому зміни у 

розвитку світової економіки прямо впливають на умови ведення 

зовнішньоекономічної діяльності і опосередковано на її внутрішній стан. 

Індекси глобалізації показують, що чим більш інтегрована країна, тим вищий 

її економічний розвиток і рівень добробуту нації.  

Вплив мондіалізації на стан економіки визначається місцем і роллю 

ТНК в Україні. Одним із чинників залучення в Україну іноземних інвестицій 

є стимулювання діяльності ТНК. До списку глобальних корпорацій, 

представлених на вітчизняному ринку, можна віднести Coca-Cola, Samsung, 

Toyota, Nestle, Nokia, Metro Cash&Carry, Hewlett-Packard, British American 

Tobacco та деякі інші ТНК. Найпривабливішими галузями діяльності ТНК в 
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Україні виступають: харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарських продуктів – 15,7% від загального обсягу прямих 

іноземних інвестицій, залучених до України; торгівля – 15,6%; фінансова 

сфера – 8,5%; машинобудування – 8,0%; транспорт – 7,6%; металургія та 

обробка металу – 5,4%; операції з нерухомістю – 4,6%; хімічна та 

нафтохімічна промисловість – 4,1% [225, 377]. 

Важливу роль відіграє рівень і структура прямих іноземних інвестицій 

в Україну. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 83% 

загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 12,7 млрд дол. США, 

Німеччина – 7,4 млрд дол. США, Нідерланди – 4,8 млрд дол. США, Російська 

Федерація – 3,6 млрд дол. США, Австрія – 3,4 млрд дол. США, 

Великобританія – 2,5 млрд дол. США, Франція – 2,2 млрд дол. США, Швеція 

– 1,74 млрд дол. США, Віргінські острови (Брит.) – 1,6 млрд дол. США і 

США – 1,0 млрд дол. США. Найпривабливішими для іноземних інвестицій є 

такі сектори господарства України, як промисловість, фінансова діяльність, 

операції з нерухомістю, торгівля, транспорт і зв’язок [219].  

Привабливим для ТНК із промислово розвинутих країн є також 

інвестування в інфраструктуру бізнес-послуг для обслуговування в першу 

чергу підприємств з іноземним капіталом. Російським ТНК та компаніям, які 

зареєстровані в офшорних зонах, властиві інші пріоритети в інвестуванні: 

паливно-енергетичний комплекс, хімічна промисловість та металургія. 

Подібна ситуація пояснюється тим, що саме в цих галузях російські ТНК 

мають конкурентні переваги на світовому ринку і фінансові можливості для 

закордонного інвестування та розширення своєї ринкової влади за рахунок 

придбання виробничих потужностей у постсоціалістичних країнах. При 

цьому, найбільше російського капіталу вкладено в Полтавську (67% всіх 

іноземних інвестицій в регіон), Рівненську області, АР Крим, міста Київ та 

Севастополь, а також індустріальні регіони (Донецьку, Дніпропетровську, 

Запорізьку і Харківську області). 
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Окремо треба виділити функціонування транснаціональних корпорацій 

в нафтогазовій сфері України. Приватизаційні процеси у ПЕК призвели до 

приходу на український ринок великих, передусім російських, ТНК. 

Домінування російських нафтогазових компаній зумовлено традиційною 

роллю Росії як основного експортера вуглеводнів в Україну, геополітичним 

розташуванням України як транзитера російських енергоносіїв до країн 

Європи, а також активною експансіоністською політикою російських ТНК 

щодо придбання потужностей, зокрема нафтопереробних, у країнах СНД та 

Східної Європи. Найбільшими компаніями, що нині працюють в Україні, є: у 

сфері нафтопереробки – «ТНК», «Татнефть», «Славнефть», «Группа Альянс», 

«Казахойл» («КазМунайГаз»); у сфері транспортування нафти –

«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Транснефть», «Сибнефть»; у сфері поставок 

та транспортування газу – «Газпром». Динаміка кількості іноземних і 

спільних підприємств в Україні відображена на рис. 5. 10. 
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Рис. 5.10. Динаміка підприємств з іноземним капіталом в Україні* 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

За рис. 5.10, найбільше підприємств з іноземним капіталом в Україні 

було у 1997-1998 роках. До 2006 року відбувалося зменшення кількості 

підприємств з частковим іноземним капіталом, згодом ситуація вирівнялась і 

відчутних змін не відбувалося. Кількість підприємств з повним  іноземним 
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капіталом з 2000 року поступово зменшувалася, а в період 2005-2006 років 

зросла й залишилася майже незміною донині. 

Спостерігається негативний вплив експансії іноземних ТНК на такі 

галузі, як: автомобілебудування, тютюнову і харчову промисловість. 

Експансія закордонних ТНК в Україні супроводжується застосуванням 

“змішаних і “замаскованих” псевдоінвестиційних стратегій, спрямованих на 

мінімізацію митних відрахувань, та завоювання внутрішнього ринку.  Захист 

національних економічних інтересів, посилення інтернаціоналізації 

виробництва й капіталу можна було б забезпечити шляхом введення 

обов’язкової части держави у представництвах ТНК на території України. Це 

сприяло б інтеграції України у світову економіку та підвищило її роль у 

глобальних трансформаційних процесах. 

Позитивними рисами діяльності ТНК на інвестиційному ринку є: 

зростання зайнятості населення, наповнення ринку необхідною продукцією; 

збільшення податкових надходжень до бюджетів країни, де розміщена філія 

компанії; можливість оновлювати технологічну базу за рахунок новітніх 

технологій ТНК (витрачають на наукові дослідження іноді більше коштів, 

ніж окремі держави); зменшення обмежень розподілу спільної діяльності; 

розвиток інституційно-економічного простору та наближення його до 

міжнародних; формування спільної ресурсної бази. 

До негативних наслідків діяльності ТНК відносимо: потужний 

протекторат їх інтересів, не врахування національних інтересів приймаючої 

сторони; недотримання законів з боку міжнародних корпорацій 

(приховування прибутків, вивезення капіталу з однієї країни в іншу тощо); 

визначають цінову кон’юнктуру на ринку, що дозволяє їм отримувати 

надприбутки за рахунок споживачів; нав’язування власних умов ведення 

бізнесу, не зважаючи на інтереси держави, в якій перебувають. 

Загалом, можливості окремих держав протистояти тиску потужних 

ТНК доводиться визнати досить обмеженими. Тому основне завдання є 

узгодження їх інтересів зі стратегічними пріоритетами економіки України. 
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Регіоналізація як властивість світової економіки є визначальним 

чинником щодо вибору вектора інтеграції України. Геоекономічне 

розташування
6
 останньої безпосередньо визначає напрями її 

зовнішньоекономічної діяльності. Україна, як країна східної Європи, що 

безпосередньо межує з країнами-членами Європейського союзу відноситься 

до регіону Східного партнерства ЄС. На півдні вона входить до 

Чорноморського економічного співтовариства та Дунайського регіону
7
, а на 

півночі і сході межує з країнами членами СНД і Євразійського економічного 

співтовариства (рис. 5.11). 

 

 

Рис. 5.11. Регіональні напрями співробітництва України* 

* Складено автором 

 

На особливу увагу заслуговує реалізація Ініціативи «Східне 

партнерство», що надає Україні широкі можливості для поглиблення 
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 Україна має сухопутні кордони з Польшою, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Молдовою, Білорусією, 

Росією, морські кордони з Болгарією, Туреччиною, Грузією, Росією. 
7
 Дунайський регіон включає: країни члени ЄС – Німеччина (Баден-Вюртемберг, Баварія), Австрія, 

Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, Румунія, Хорватія і Болгарія та інші країни – Сербія, Боснія та 
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співпраці з країнами ЄС у сфері регіонального  розвитку, імплементації 

кращого європейського досвіду щодо досягнення сталого, збалансованого 

регіонального розвитку. Так, 26 червня 2012 р. ЄС затвердив Програму 

інтеграції і співробітництва країн  Ініціативи «Східне партнерство» на період 

2012-2013 роки. Основна мета програми – збільшення підтримки у 

проведенні інституційних і секторальних реформ у країнах-учасниках 

«Східного партнерства» з боку ЄС тим державам, які демонструють значний 

прогрес у прискоренні політичної та економічної інтеграції. Програма також 

передбачає нарощування підтримки ЄС у проведенні внутрішніх реформ, 

спрямованих на розвиток демократії, дотримання прав людини і поваги 

верховенства права. Розвиток регіональної співпраці в рамках «Східного 

партнерства» ґрунтується на трьох пріоритетах – регіональному розвитку 

(підвищенні конкурентоспроможності та зменшенні диспропорцій 

регіонального розвитку), розвитку сільського господарства та сільських 

територій.  

У цьому значенні на особливу увагу в Україні заслуговує напрям 

реформ, зорієнтованих на впровадження децентралізованого підходу («знизу 

– догори») щодо стимулювання розвитку сільських територій, підвищення  

спроможності селищних громад стосовно активізації місцевого 

самоврядування, зниження показників безробіття, міграційного відтоку 

молоді та економічно-активного населення з сільських територій, вирішення 

системних проблем із підвищення доступності населення до соціальних та 

публічних послуг [181]. 

Відповідно до регіональних напрямів співробітництва, стає зрозуміло, 

що інтеграція України має географічний, а не функціональний характер. Це 

обумовлено впершу чергу зовнішньоекономічними зв’язками, які склалися 

історично і по-друге спрощеним підходом до налагодження 

зовнішньоекономічної співпраці. Крім стратегічних регіонів, Україна бере 

участь в чотирьох транскордонних єврорегіонах: «Буг» (Волинська область і 

прикордонні регіони Польщі); «Карпати» (Львівська, Закарпатська, Івано-
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Франківська, Чернівецька області та суміжні території Польщі, Словаччини, 

Угорщини й Румунії); «Верхній Прут» (Чернівецька область та суміжні 

території Молдови й Румунії). В межах єврорегіонів здійснюються 

транскордонне співробітництво і торгівля, спільне підприємництво, 

екологічна і культурна співпраця. Україна виступає активним учасником 

розбудови східно-європейського регіону, а нарощення економічного 

потенціалу підвищить її значення і роль у регіональному партнерстві. 

Головним завданням розвитку регіонального співробітництва є 

розширення експортної бази, орієнтованої на ринки сусідніх країн, 

налагодження з ними виробничо-коопераційних зв’язків та науково-

технічного співробітництва. Більше того, участь України в регіональному 

співробітництво вимагає створення необхідної соціально-економічної, 

інституційної і культурної інфраструктур взаємодії, а саме: 

  створення єдиного транспортного комплексу (внутрішнє 

судноплавство, автомобільний, залізничний транспорт та авіаційне 

сполучення); 

 розвиток сталої енергетики; 

 сприяння розвитку культури та туризму; 

 моніторинг екологічних ризиків (збереження біорозмаїття, 

заповідників, якості повітря та земель); 

 розвиток інформаційного суспільства через впровадження 

інформаційних технологій, наукових досліджень та поліпшення системи 

освіти; 

 підтримка конкурентоспроможності підприємств. 

Згідно до вищезазначеного, регіоналізація України у світовому 

просторі є багатополярною, з домінуючим значенням Росії та ЄС. 

Регіональне співробітництво прямо залежить від рівня економічного 

розвитку партнерів та взаємовпливу останніх. Розглядаючи інтеграцію 

України в регіональному аспекті, варто зазначити, що окреслюється два 

полюси тяжіння. Перший полюс, з яким існує тісний економічний, 
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соціальний, політичний, культурний зв’язок – це Росія, і другий полюс – ЄС. 

Тривалий час у складі СРСР Україна була периферією і забезпечувала 

функціонування центру – Росії, який формував свій потенціал. На сьогодні 

невелика різниця в економічному розвитку не дозволяє визнати Росію 

беззаперечним регіональним полюсом розвитку і його привабливість для 

України є набагато меншою, ніж полюс країн ЄС. Але вона зберігає за собою 

домінуюче положення в регіоні оскільки відзначається потужним 

«гравітаційним полем», вплив якого відчувають на собі країни-сусіди та 

партнери.  

Відповідно до визначених раніше рівнів поляризації країни 

регіонального співробітництва України можна розподілити на такі групи: 

1) ключові – в цілому ЄС, Росія; 

2) перспективні – країни-члени ЄС (сусіди) – Польща, Болгарія, 

Румунія, Словаччина, Угорщина та Туреччина,  

3) звичайні – Молдова, Грузія, Азейрбаджан, Білорусь та інші. 

Синхронізація як властивість світової економіки впливає на соціально-

економічний розвиток України, найвідчутнішим цей вплив є з боку 

домінуючих регіональних та інтеграційних партнерів. У випадку з Україною 

регіональні та інтеграційні партнери співпадають і домінуючими є Росія та 

країни ЄС. Залежно від напряму впливу країн світу на Україну 

спостерігається як одностороння, так і взаємна синхронізація. Одностороння 

синхронізація має місце при нетривалих взаємовідносинах, які виникають час 

від часу. Такий вид синхронізації найчастіше виникає в економічній сфері. 

Так країни-імпортери можуть синхронізовувати свої економічні процеси з 

приймаючою країною і викликати в її економічному середовищі ряд змін. 

Наприклад, під час світової економічної кризи 2008 року в ряді країн, з яких 

надходили інвестиції в Україну, виник дефіцит фінансових ресурсів, який 

безпосередньо в односторонньому порядку викликав нестабільність на 

фінансовому ринку України. Така синхронізація справляє нетривалий вплив з 

різними наслідками на економічний розвиток країн. Взаємна синхронізація 
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виникає за тісної довгострокової співпраці між країнами з постійними 

соціально-економічними взаємовідносинами. Прикладом такої синхронізації 

є взаємодія між Україною і Росією та іншими країнами регіонально-

інтеграційного партнерства. Цей вид синхронізації зазвичай охоплює багато 

сфер і є передбачуваним та скоординованим. У міжнародній практиці 

співробітництва України мають місце послідовна і паралельна синхронізації. 

Закономірна синхронізація найчастіше спостерігається на мікрорівні у 

випадку її виникнення на більш високих рівнях: мезо-, макро- , мега-. Так, 

при укладанні угоди на міжнародному рівні про співпрацю виникає 

синхронізація в діяльності підприємств, які їх реалізують. Повна 

синхронізація може бути досягнута лише на мікрорівні, тоді як на більш 

високих рівнях найчастіше відзначається часткова синхронізація. 

Залежно від місця і ролі інтеграційних партнерів у світовому просторі 

необхідно розрізняти способи синхронізації. Наприклад, для поглиблення 

інтеграційних відносин з ЄС буде застосовуватися такий спосіб 

синхронізації, як розвиток за прикладом, оскільки більш розвинуті країни 

нав’язуватимуть свої правила ведення господарської діяльності та 

облаштування соціально-економічних умов. З країнами-членами ОЧЕС, 

СНД, ГУАМ характерним буде залучення такого способу, як інтеграція, що 

забезпечуватиме закономірну, послідовну синхронізацію. 

Глобальна синхронізація передбачає поширення основних економічних 

тенденцій розвитку світової економіки на більшість країн світу, наприклад: 

зростання попиту на енергоресурси чи інші товари й послуги, кон’юнктурні 

коливання цін на ринках, світові економічні кризи і т.п. Україна на собі в 

повній мірі відчуває вплив глобальної синхронізації, оскільки є активним 

учасником міжнародної діяльності. Регіональна синхронізація відбувається в 

процесі співробітництва з країнами – інтеграційними партнерами. 

Національна синхронізація існує внаслідок однаково-складних умов 

функціонування для всіх галузей економіки та більшості вітчизняних 

підприємств. Виходячи з вищезазначеного аналізу процесів синхронізації в 
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Україні, можна зробити висновок, що економіка розвивається синхронно 

відповідно до розвитку економік країн основних інтеграційних партнерів. На 

нашу думку, це свідчить про високий рівень залежності внутрішнього стану 

економіки від зовнішнього впливу. 

Асиметрія економічного розвитку як властивість світової економіки 

безпосередньо визначає рівень інтеграції та співробітництва країн світу. 

Тобто, чим вищий рівень асиметрії, тим важче країнам знайти точки дотику у 

розвитку їх економік та налагодженні спільних взаємовигідних економічних 

відносин. Варто зазначити, що на Україну справляє вплив як територіальна, 

так і функціональна асиметрії. Поки не існує кількісних вимірників рівня 

асиметрії, пропонуємо визначати його суб’єктивним експертним методом 

через порівняння країн попарно. Відповідно до основних інтеграційних 

партнерів України, можна зазначити, що асиметрія присутня у відносинах з 

більшістю міжнародних та усіма основними інтеграційними партнерами. 

Разом із тим, рівень асиметрії між Україною і ЄС, як цілісним суб’єктом 

світової економіки,  вищий ніж рівень асиметрії між Україною та окремими 

країнами-членами союзу. Особливо це стосується молодих членів таких як 

Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Болгарія, Хорватія, Румунія. Проте 

варто зазначити, що з кожним роком рівень асиметрії зростає внаслідок їх 

поступового розвитку та поглиблення синхронізації з економічно 

розвинутими країнами ЄС, а саме з Німеччиною, Францією, 

Великобританією, Італією та ін.  

В оприлюдненому аналітичному матеріалі ЄБРР «Доповідь про 

перехід» робиться висновок, що економічний і соціальний розрив між 

розвиненими країнами Європи і країнами Східної та Центральної Європи 

зберігається. Темпи зростання економік країн Центральної і Східної Європи 

знижуються і у 2014 році становитимуть 2 %. За таких умов зближення з 

рівнем життя в Західній Європі у деяких країнах сповільниться, а в деяких – 

практично припиниться. Можна виділити такі причини асиметрії як: 

відсутність реформ; неоколоніальна політика розвинутих країн Західної 
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Європи відносно менш розвинутих сусідів, спрямована на експлуатацію їх 

ресурсів, матеріальних і трудових (інтелектуальних) [10]. 

Синергія розвитку світової економіки, як і синергія світових 

економічних криз, впливає на розвиток національних економік 

опосередковано, тому складно піддається обрахунку. Визначити синергійний 

вплив світової економічної кризи без розробки попередніх прогнозів її 

наслідків теж неможливо. Значно реальнішим є розрахунок синергії 

національного розвитку економіки. Така синергія загальнодержавного 

розвитку може вказувати на загальні тенденції в економіці і на можливі зміни 

її структури і стану в майбутньому. 

Підсумовуючи вищезазначене, процесу інтеграції України у глобальне 

економічне середовище перешкоджає:  

 затягнутий у часі процес ринкових трансформацій, який призвів до 

погіршення економічних показників та зменшення економічного потенціалу 

країни в цілому; 

 рецесія світової економіки, яка зменшує експортні можливості 

України на світових ринках у зв’язку із захистом внутрішніх ринків 

розвинутих країн; 

–низький рівень диверсифікації українського експорту; 

 недостатнє використання потенціалу торгово-економічного 

співробітництва з країнами СНД, ЄС іншими перспективними торговельними 

партнерами  й регіональними інтеграційними об'єднаннями; 

– відсутність чітких стратегій і програм розвитку торгово-

економічного співробітництва з ключовими торговельними партнерами та 

країнами, що інтенсивно розвиваються. 
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5.2 Структурні зрушення в економіці України внаслідок впливу 

світових економічних криз 

 

 

Перехід України до соціально-орієнтованої економіки зумовив 

поступові зміни сутності та характеру ринкових відносин між суб’єктами 

господарювання. Внаслідок цього сформувалася нова ринкова система, яка 

функціонує у мінливому динамічному світі. За час існування України як 

незалежної країни стан економіки тривалий час характеризувався як 

кризовий, внаслідок трансформаційних реформувань і становлення ринкових 

відносин.  

Гіпотетично нинішній кризовий стан України можна назвати 

феноменальним. По-перше, його витоки визначаються нашою історією. Так, 

тривале поневіряння українського народу та відсутність стабільної 

державності призвели до відсутності патріотизму, формування комплексу 

«національної меншовартості» та звички жити в кризових умовах (час 

постійних трансформацій – соціально-економічних, політичних та інших 

змін). Феномен вітчизняних кризових явищ не має прямого історичного 

аналога, але як невід’ємна складова розвитку – він не є винятком, а лише 

різновидом.  

Постійні кризові прояви свідчать про помилки реформування та 

необхідність подальших трансформацій вітчизняної економічної системи. В 

зв’язку з цим нами було проаналізовано етапність накладання кризових явищ 

на розвиток економіки країни. У країнах пострадянського простору вченими 

виділено чотири трансформаційні процеси на шляху до постіндустріального 

суспільства [201]. З цими процесами відповідно взаємопов’язані чотири 

кризи, які протікали майже одночасно:  

1) криза індустріального суспільства, що охарактеризувалась 

стагфляцією та інфляцією, її наслідком стало зростання сфери послуг;  

2) криза комуністичної системи, яка охопила 25 пострадянських країн;  
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3) макроекономічна криза, викликана переходом пострадянських країн 

від адміністративно-командної до ринкової економіки;  

4) соціальна революція.  

Чотири етапи трансформації вітчизняної економічної системи під 

впливом криз виділяє В.Є. Реутов [71]: 

1-й етап – раптової трансформації – тривав протягом 1991-1993 років і 

характеризувався частковим збереженням планової економічної системи та 

спробами її модернізації без докорінного руйнування колишньої структури 

шляхом імплементації нових господарських елементів і відносин у структуру 

національної економіки. Незважаючи на формування правової бази, 

трансформації не сприяли подоланню кризи та ліквідації існуючих протиріч. 

Як наслідок, відбулося різке скорочення показників господарювання. На 

нашу думку, вказаний період трансформацій економічної системи був 

недостатньо підкріплений законодавчим, інституційним та 

інфраструктурним, інформаційним забезпеченням, що призвело до 

загострення кризи планової економіки; 

2-й етап – поглиблених трансформацій – тривав протягом 1994-

1999 років. За цей час відбулася повна руйнація планово-розподільчих 

відносин, сформувалася галузева й територіальна структура економіки, 

відбулися зміни у політичній, правовій сферах. Однак шокові наслідки 

швидкого, революційного переходу до ринкових відносин та невідповідна 

державна політика зберегли кризові тенденції в економіці, посилили 

соціальну напруженість і тінізували економіку; 

3-й етап – глобальних трансформаційних зрушень – 2000-2010 роки. 

Період адаптації національної економіки до світового ринку, переходу до 

п’ятого технологічного укладу, дотримання нового глобального вектора – 

сталого розвитку. На нашу думку, неготовність економіки швидко 

впроваджувати світові інновації зумовила виникнення нових передумов 

кризових явищ у вітчизняній економіці. Провідні країни світу, які поступово 

переходять на стадію занепаду, з метою затягування моменту настання кризи, 
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нав’язували політику сталого розвитку для інших країн світу. Звідси, для 

української економіки сталий розвиток не є прийнятним, оскільки економіка 

країни в умовах трансформації потребує інтенсивного розвитку; 

4-й етап – глобальної «зеленої» економіки – з 2011 року і донині. В 

умовах поширення техногенної кризи актуалізувалася необхідність 

впровадження еколого-орієнтованої економіки. Цей етап трансформації 

економіки набув поширення в країнах Західної Європи і передбачає 

підвищення ефективності використання природних благ на засадах 

транснаціональної кооперації та взаємної компенсації заподіяних збитків. 

«Зелена» економіка спрямована на зменшення екологічного забруднення й 

екологічних витрат виробництва за рахунок спеціально акумульованих 

фінансових ресурсів. 

За часів незалежності України економіка тривалий час перебувала у 

стані кризи, тому частково погоджуючись з В.Є. Реутовим, ми виокремлюємо 

такі етапи найбільш характерних проявів криз в економіці України з 

виділенням характерних рис та наслідків їх подолання (табл. 5.1): 

1-й етап – революційних перетворень економічної системи (1991-

1995 роки);  

2-й етап – реформування економічної системи (1996-2000 роки); 

3-й етап – гетерогенного зростання економіки (2001-2008 роки); 

4-й етап – економічних коливань (2009- донині). 

Перший етап – революційних перетворень економічної системи (1991-

1995 роки), співпав з формуванням Україною власної державності та 

одночасним переходом від адміністративно-командної економіки до 

ринкової. В цей період виявилася, на наш погляд, цивілізаційна криза 

командно-адміністративної економіки (соціалістичної системи), яка 

вичерпала свою ефективність у межах СРСР.  
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Таблиця 5.1 

Трансформація криз в економіці України* 

Етапи становлення 

економіки України 

Види криз та 

форми прояву в 

економіці 

України 

Світові економічні 

кризи  

Характер 

впливу 

світових 

економічних 

криз 

Наслідки перебігусвітових 

економічних криз для 

України 

Революційні 

перетворення 

економічної 

системи 

(1991-1995 роки) 

Цивілізаційна 

криза 

соціалістичної 

системи; 

структурна; 

політична; 

технологічна; 

соціальна; 

Економічна 

Криза СРСР 

(1990-1991 р.) 

Мексиканська і 

Бразильська кризи 

(1993-1996 р.) 

Негативний 

Трансформаційний спад 

економіки, зниження 

виробництва, дефіцит товарів, 

інфляція, розпад грошово-

кредитної системи, падіння 

доходів населення, безробіття 

Нейтральний  

Реформування 

економічної 

системи 

(1996-2000 роки) 

Економічна; 

політична; 

демографічна; 

технологічна; 

соціальна; 

міжнародна 

Азіатська і 

Російська кризи 

(1997-1999 р.) 

Негативний 
Девальвація гривні, інфляція, 

кон’юнктурні зміни на ринку 

Гетерогенне 

зростання 

економіки  

(2001-2008 роки) 

Економічна; 

політична; 

соціальна; 

технологічна; 

міжнародна 

Криза у США 

(2008 р) 
Негативний 

Нестабільність банківської 

системи, дефіцит фінансових 

ресурсів, відтік іноземного 

капіталу, зупинка іпотечного 

ринку, девальвація гривні, 

спад виробництва і  експорту 

Економічні 

коливання 

(2009- донині) 

Економічна; 

політична; 

соціальна; 

технологічна; 

міжнародна 

Світова рецесія Негативний 

Нестабільність банківської 

системи, дефіцит фінансових 

ресурсів, відтік іноземного 

капіталу, зупинка іпотечного 

ринку, девальвація гривні, 

спад виробництва і  експорту, 

зниження цін на експортну 

продукцію 

* Складено автором 

 

В Україні за роки адміністративно-командної економіки була 

сформована промислова структура господарства, де домінували видобувні 

галузі і військово-промисловий комплекс з високим рівнем наукомісткої 

продукції, розвинутою електронікою і точним машинобудуванням. Із другої 

половини 80-х років структура господарства втратила прогресивну 

спрямованість технологічного розвитку, більшість виробництв потребували 

технологічного оновлення. Криза адміністративно-командної економіки була 

зумовлена неефективністю промислової економіки та вичерпанням 
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екстенсивних шляхів економічного зростання. Незначна частка соціальної 

складової господарства країни призвела до дефіциту товарів народного 

споживання, продуктів харчування. 

Кризу СРСР відомий український економіст С. Мочерний 

охарактеризував як глибокий розлад економічної системи і руйнівну форму 

вирішення суперечностей адміністративно-командної економіки. Вона 

призвела до глибокого розладу і руйнації продуктивних сил, техніко-

економічних, організаційно-економічних відносин, економічної власності та 

господарського механізму [87, 200]. Розглянемо характерні ознаки прояву 

цієї кризи в Україні. 

Криза СРСР 1990-1991 років проявилась у таких сферах як: політична – 

формування законодавчих, виконавчих органів управління, судової системи, 

становлення державності, часта зміна урядів; соціальна – відсутність 

механізмів адаптації населення до нових умов та інформаційної підтримки 

реформ в державі; технологічна – застарілі, матеріало- й енергомісткі 

технології виробництва; економічна – відсутність сприятливих умов 

господарювання, зниження ефективності виробництва, падіння 

підприємницької активності. 

В Україні мали місце такі внутрішіні передумови її розповсюдження: 

 суперечності між потенціалом систем і методами 

господарювання призводять до кризових явищ; 

 значна частина у структурі народного господарства України 

підприємств оборонної промисловості (70 % машинобудування працювало на 

військово-промисловий комплекс, який виявився незатребуваним після 

розірвання зв’язків між країнам СНД); 

 низька самозабезпеченість України енергоносіями (нафтою на 

10 %, газом – на 12 %); 

 відсталі, порівняно із західними країнами, технології 

виробництва товарів народного споживання. Знос промислового обладнання 
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в 2000 р. оцінювався в 60 % , а у сільському господарстві – в 90 %. 

Енергоємність вітчизняної продукції в 10-20 разів вища за західну. 

Криза була всеохоплючею і проявлялась одночасно в усіх сферах 

господарювання без будь-яких обмежень. Обмеженнями мали стати 

трансформаційні реформи, але їх запізніле прийняття та введення, лише 

погіршувало ситуацію в країні, відбулось: розшарування суспільства і 

зниження доходів більшості; зниження соціальної й політичної активності 

суспільства; поширення монополізму виробників; руйнування грошово-

фінансових відносин; знецінення карбованця внаслідок інфляції попиту; спад 

виробництва, глибина якого визначається масштабами накопичених 

диспропорцій в структурі економіки; зниження обсягів заощаджень та 

інвестиційної активності, які стають невигідними при високій інфляції; 

обмежений попит внутрішнього ринку внаслідок зменшення купівельної 

спроможності населення; поширення бартерних операцій. 

Для подолання даної кризи був застосований досвід інших 

постсоціалістичних країн без урахування вітчизняних особливостей, і всі 

сили уряду були спрямовані на наповнення бюджету для виконання 

державою соціальних функцій, а не стимулювання підприємницької 

активності. 

За перебігом кризи можна зробити такі висновки: 

1. Неврахування наукового потенціалу і неефективне управління 

державними підприємствами та індустріальними гігантами призвело до 

руйнування економічного потенціалу. 

2. Збільшення державного апарату управління викликало 

перенавантаження державного бюджету та деформації економічної 

структури.  

3. Відсутність законодавчого та інституціонального забезпечення, 

регламентації економічної діяльності призвели до «тінізації» економіки.  

4. Відсутність сприятливого інвестиційного клімату стримувало 

технологічне оновлення  промисловості і сільського господарства. 
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5. Порушення економічних зв’язків між країнами колишнього СРСР 

визначило необхідність диверсифікації та переорієнтації діяльності 

вітчизняних підприємств.  

6. Ігнорування інтересів українського народу спричинило глибоку 

соціальну кризу. 

Прорахунки влади на першому етапі реформування економіки 

зумовили поглиблення кризових явищ. Упродовж цього періоду становлення 

економіки України у світовій економіці проявилися Мексиканська і 

Бразильська кризи 1993-1996 років. Згадані світові економічні кризи не 

проявилися в економіці України, не дивлячись на такі внутрішні передумови 

розповсюдження, як: 

 лібералізація цін за низьких якості і конкурентоспроможності; 

 застарілі технології виробництва (енергомісткі, матеріаломісткі, 

трудомісткі); 

 високий рівень монополізму; 

 нестабільність політичної ситуації; 

 невдалі економічні реформи; 

 відсутність досвіду роботи в ринкових умовах. 

До бар’єрів розповсюдження кризи можна віднести: закритість 

господарства; низький рівень інтеграції; відсутність взаємозв’язків із 

країнами поширення світових економічних криз. Але саме вище перераховані 

бар’єри і убезпечили економіку України від негативного впливу перебігу цієї 

світової економічної кризи. Відсутність впливу розглянутих світових 

економічних криз не обумовила застосування з боку керівництва країни 

антикризових заходів. За наслідками перебігу кризи можна зробити такий 

висновок для України: зростання рівня інтеграції країни у світовий простір 

призводить до збільшення ймовірності виникнення і поширення негативного 

впливу світових економічних криз. 

У межах етапу революційних перетворень економічної системи України 

проявилися такі види криз: 
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1) залежно від ознак, які характеризують етап виникнення криз: макро-, 

мезо- і мікроекономічні, закономірні, внутрішні, стихійні, політична, 

соціальна, технологічна, економічна. 

Економічна криза на цьому етапі проявились одночасно на макро-, мезо- 

і мікро- рівнях. Мікрокризи охопили підприємства, на яких в процесі 

революційних перетворень виникли проблеми, а саме: відсутність досвіду 

самостійної роботи знизила ефективність виконання функцій та 

організаційної структура управління; невідповідність рівня технологічного 

оснащення і ринкових можливостей призвела до недостатнього завантаження 

та виробничих простоїв; порушення торгових зв’язків з країнами СНД 

спричинило втрату ринків збуту та невідповідності асортименту ринковому 

попиту; розбалансування системи економічних відносин викликало проблеми 

із фінансовим забезпеченням; неефективна структура витрат призвела до 

негнучкої цінової політики та збитків. Мезокризи проявились у складному 

становищі галузей народного господарства, які виробляли 

неконкурентоспроможну продукцію, були обтяженні застарілими основними 

фондами. Так, найбільш вразливими виявилися такі галузі, як легка, харчова 

промисловості, машинобудування, сільське господарство. Макрокриза 

проявилась у загальному погіршенні економічної ситуації в країні, зниженні 

ВВП, зростанні безробіття, інфляції, державного боргу. Основні 

макроекономічні показники відображені у таблиці 5.2, за даними якої видно, 

що найбільш негативний вплив на стан економіки справила інфляція. Варто 

зазначити, що у цей період спостерігалася інфляція попиту, оскільки 

наявність грошей у населення  не давала можливості задовільняти їх потреби 

у продовольчих товарах, а підприємства не мали змоги поповнити сировинні 

запаси. Внаслідок цих процесів відбулося знецінення грошей. Уведення 

додаткових платіжних засобів у вигляді купонів мало на меті зменшити 

ажіотаж на ринку споживчих товарів, але бажаного результату не було 

досягнуто і в 1993 році мала місце гіперінфляція. Збільшення ВВП упродовж 

1992-1994 років відбулось лише у фактичних цінах, які зросли в цей період. 
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Реального зростання виробництва не сталося, навпаки, в усіх галузях було 

відзначено спад обсягів виробництва. 

 

Таблиця 5.2 

Макроекономічні показники економіки України**  

Показник Рік 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ріст ВВП, % 1,8 16,8* 29,4* 8,11* -12,2 -10,0 -3,2 -1,9 5,9 

Інфляція споживчих 

цін, % (річні) 
3,9 21,0 102,6 5,0 2,8 1,4 10,1 10,6 22,3 

Зростання грошової 

маси, % до ВВП 
 10,42* 19,28* 6,7* 2,12* 1,35* 1,33* 24,0 40,6 

Бюджетне сальдо, % 

до ВВП 
-3,8 -7,34 -2,4 -4,74 -6,63 -4,86 -6,7 –2,2 -2,1 

Податкові доходи, 

% до ВВП 
13,9 13,01 15,6 23,05 37,9 37,1 29,3 27,8 12,9 

Державні витрати, 

% до ВВП 
17,8 20,4 18,05 27,8 44,6 41,9 36,05 30,03 25,2 

* до попереднього року разів 

** складено автором за даними [250, 252] 

 

Політична криза проявилась у частій зміні складу уряду і напрямів 

проведення реформ. Політичні амбіції реформаторів і урядовців часто 

переважали здоровий глузд, ігнорувалися економічні обґрунтування й 

докази, що врешті-решт призводило до поглиблення кризи, зниження 

життєвого рівня значної частини населення і дискредитації самої ідеї 

переходу до ринкової економіки. 

Соціальна криза проявилась в ігноруванні інтересів суспільства, 

відсутності механізмів пристосування до нових життєвих умов. Зниження 

рівня доходів та зайнятості населення призвели до імміграції значної частини 

наукового та висококваліфікованого потенціалу України. Більша частина 

працездатного населення змушена була перейти на самозайнятість.  

Технологічна криза зумовлювалася необхідністю докорінного 

переозброєння виробництва внаслідок переходу до нового етапу 

технологічного розвитку в світі.  
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Економічна криза проявилася у низькому рівні ефективності 

виробництва, дефіциті сировини й енергоресурсів, ненасиченості 

продовольчого ринку, знеціненні карбованця, гіперінфляції, зростанні 

безробіття, падіння доходів населення та іншому. 

Кризи цього періоду мали внутрішнє походження і проявилися лише в 

межах молодих країн, що вийшли зі складу СРСР, їх поширення було 

закономірним, але мало стихійний характер. Закономірність криз була 

зумовлена кризою економічної системи СРСР, а стихійність визначалася 

високим рівнем непередбачуваних змін середовища та непрогнозованістю 

наслідків економічних і структурних реформ; 

2) залежно від ознак, які характеризують кризи на етапі їх перебігу. 

Кризи зазначеного періоду були: структурними, оскільки проявилися майже 

в усіх сферах господарювання; явними – їхній перебіг був очевидним для 

всіх господарюючих суб’єктів; масштабними – поширювались через зв’язки 

між підприємствами; глибокими – призводили до руйнації застарілих форм 

господарювання і ведення виробничої, управлінської та іншої діяльності; 

затяжними – прорахунки в їх розв’язанні лише погіршували економічні 

умови; некерованими – через відсутність досвіду вирішення криз та низький 

рівень знань законів ринку зменшувались можливості владного впливу на 

ситуацію; умовно ізольованими – мали місце лише на пострадянському 

просторі; 

3)  залежно від наслідків на згаданому етапі мали місце такі види криз, 

як: руйнівні – проявилися в розпаді адміністративно-командного типу 

економіки і відповідних форм господарювання; перероджені – оскільки всі 

вищезазначені кризи цього періоду не були повністю подолані, внаслідок 

безсистемного, хаотичного їх розв’язання, вони трансформувалися в інші 

кризи, які перейшли до наступних етапів становлення вітчизняної 

економічної системи. 

Другий етап – реформування економічної системи (1996-2000 роки). За 

результатами революційних перетворень ряд галузей господарського 
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комплексу Україні знаходилися на межі зникнення, а саме: легка 

промисловість, виробництво будівельних матеріалів, деревообробна і 

целюлозно-паперова, машинобудівна, хімічна і нафтохімічна галузі. Ситуація 

потребувала невідкладних змін у політиці держави. Тому на вказаному етапі 

було здійснено ряд важливих реформ загальнодержавного значення: 

приватизаційна, грошова, лібералізації цін, конституційна, аграрна, 

інституційна.  

На цей період припадає проведення масової приватизації в Україні, яка 

мала ряд негативних наслідків через: невдалу сертифікатну приватизацію, 

відсутність антимонопольного законодавства, стратегічних державних 

прорахунків, низький рівень інформатизації суспільства. Відбувся перелом у 

реформуванні відносин власності. Набрав силу активний і незворотний 

процес розширення корпоративного та приватного секторів економіки. 

Станом на 1 січня 1999 р. форму власності змінили 61,8 тис. підприємств, у 

тому числі за період з 1994 по 1999 р. – 50,3 тис. На початок 2001 р. понад 

70% загального обсягу промислової продукції вироблялося на недержавних 

підприємствах [250, 252]. Проведена приватизація сприяла задоволенню 

інтересів корпоративних інвесторів, а не держави і суспільства. У 1995 році з 

метою стабілізації фінансової системи за підтримки МВФ було проведено 

грошову реформу і введено в обіг національну валюту – гривню, у 

співвідношенні 1 гривня : 10 000 карбованців. Жорстка монетарна політика 

МВФ (1995 р.) в Україні спочатку сприяла стабілізації грошової одиниці, 

однак ця тенденція не була закріплена структурною перебудовою економіки, 

інституційними та адміністративними реформами. На вимогу МВФ в Україні 

були лібералізовані ціни, що призвело до ринкових диспропорцій останніх, 

внаслідок наявності на ринку великої кількості природних монополістів, 

накопичення соціальних проблем (зросла заборгованість населення по 

комунальних платежах, знизився рівень купівельної спроможності 

населення). Реалізація нового курсу дала змогу створити ринковий механізм 

ціноутворення, здійснити складний і болісний перехід до світових цін, 
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запровадити ліберальний режим зовнішньої торгівлі, забезпечити товарну 

насиченість ринку та подолати хронічний дефіцит національної економіки. У 

1996 році була прийнята конституція України, яка визначала основні засади 

державності. Значні зміни відбулися в аграрному секторі, де була проведена: 

земельна реформа – земля передана у власність; інтенсифікація аграрного 

виробництва. Завдяки інституційній реформі було сформовано основні 

атрибути національної економіки – фінансову, податкову, митну, банківську 

та інші системи, що в сукупності визначають основну економічну 

інфраструктуру державності.  

Як результат проведених реформ, у 1999 році економіка України 

відновила позитивну динаміку і ВВП вперше за останні 10 років зросло на 

6% (див. табл. 5.2). Підвищилися основні показники, що характеризують 

сферу виробництва: промисловість – на 12,9%, сільське господарство – 7,6%, 

інвестиції – на 11, 2%.”  

Певні зрушення відбулися й у зовнішній торгівлі – з 1994 по 1998 рік 

експорт товарів та послуг зріс більш як у 1,2 раза і досягнув майже 32 % 

ВВП. Якщо різниця між імпортом і експортом у 1996 році становила близько 

4 млрд дол. США, то у 1999 році їхні обсяги вирівнялися. Протягом 

2000 року Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції із 187-ма 

країнами світу (в 1998 році – з 164-ма країнами). Позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами за результатами 2000 року становило 

648,1 млн дол. США [250, 252]. 

Проведення зазначених реформ було ускладнено перебігом Південно-

Азіатської і Російської криз 1997-1999 роки, які порявились у таких сферах: 

валютній – девальвація національної валюти;  бюджетній – зростання 

дефіциту бюджету; борговій – зростання внутрішнього і зовнішнього 

державного боргу;  банківській – падіння рівня дохідності, скорочення 

активів, жорсткі вимоги НБУ. 

На той час в Україні мали місце такі внутрішні передумови 

розповсюдження криз: 
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 нестійкість банківської системи, як наслідок швидкого 

нарощування кількості комерційних банків в Україні у 90-х роках, низький 

рівень підготовки відповідних фахівців та управлінців, поступове 

застосування жорсткіших стандартів кредитування інсайдерів і 

спекулятивних операцій; 

 низький рівень бюджетних доходів внаслідок спаду виробництва 

та надмірні державні витрати  порівняно з розмірами ВВП (38 % у 1994-1997 

роках) та державним інвестуванням (менше 2 % у 1997 році) [298], які стали 

поштовхом до високої інфляції; 

  фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх і 

зовнішніх запозичень (у 1997 році за рахунок ОВДП покривали 71 % 

дефіциту бюджету [291]); 

 нагромадження державного боргу, зростання заборгованості як 

внутрішньої (12,9 млрд грн або 6,45 млрд дол. США) наприкінці 1997 року), 

так і зовнішньої (17,8 млрд грн або 8,9млрд дол. США)) [298]; 

  низький рівень валютних резервів. 

Відсутність лібералізації фінансової сфери та її недостатній розвиток 

виступилиі бар’єрами розповсюдження кризи, а саме:  несформований ринок 

корпоративних цінних паперів; низький рівень іноземних інвестицій. Для 

економіки України мали місце такі наслідки як: відтік іноземного капіталу, 

вкладеного в держоблігації; девальвація національної грошової одиниці; 

подальший економічний спад (скорочення реального ВВП на 1,5 %); 

зростання рівня інфляції до 20 %; скорочення реальних доходів населення на 

2,5 % [298]; жорсткі заходи НБУ, спрямовані на збереження стабільності на 

фінансовому ринку, спровокували повний параліч банківської системи; 

скоротилася кількість українських банків (на початку 1999 року із 

зареєстрованих 214 банків реально функціонувало лише 176 (82,2 %), 

причому 54 з них віднесено до категорії проблемних [298]. Незважаючи на 

ряд негативних наслідків, вплив валютних криз на економіку України був 

опосередкований, оскільки ринок корпоративних цінних паперів на той час 
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був майже відсутній, обсяги торгівлі з країнами Південно-Східної Азії та 

іноземних інвестицій (прямих і портфельних) були  незначними. 

Уряд і НБУ застосовували такі інструменти подолання негативних 

впливів криз як: політика «дорогих грошей», а саме: збільшення норми 

резервування від 11 % до 15 % (зобов’язання банків щоденно виконувати цей 

норматив), ставки рефінансування від 16 % у вересні-жовтні 1997 року до 

44 % у лютому 1998 року та 82 % у липні 1998 р. [47]; збільшення 

прибутковість короткострокових облігацій (до 50 % у 1997 році); валютні 

інтервенції НБУ;  розширення валютного коридору;  встановлення біржової 

монополії на купівлю-продаж іноземної валюти та введення жорсткого 

контролю за купівлею-продажем валют на УМВБ (до заяви на купівлю 

валюти треба було додавати зовнішньоекономічний контракт, вантажно-

митну декларацію та довідку ДПА про відсутність заборгованості перед 

бюджетом); реструктуризація усіх боргів з ОВДП банкам у конверсійні 

облігації. 

За перебігом цих криз для України можна сформулювати такі 

висновки: 

1. Випуск високоприбуткових короткострокових облігацій не є 

ефективним засобом покриття дефіциту державного бюджету. 

2. Збалансоване залучення кредитів як не емісійний спосіб покриття 

дефіциту бюджету. 

3. Високий рівень співвідношення короткотермінового боргу до 

валютних резервів підвищує ймовірність прояву фінансових криз. 

4. Незавершеність реформ та лібералізація фінансових ринків 

підвищують чутливість економіки до нестабільності на світових фінансових 

ринках. 

На етапі реформування для економічної системи України характерними 

були прояви криз попереднього періоду, які через допущені політичні і 

економічні прорахунки не були подолані, а трансформувалися й поширилися 

на новостворені сектори економіки: 
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1) залежно від ознак, які характеризують етап виникнення криз: 

збереглися кризи попереднього етапу макро-, мезо- і мікроекономічні, 

політична, соціальна, технологічна, економічна, міжнародна, які були 

закономірними, внутрішніми і мали стихійний характер. 

Політична криза на даному етапі проявилася у необґрунтованості й 

спішності ряду економічних реформ, застосуванні зарубіжного досвіду і 

рекомендацій без урахування національних економічних особливостей.  

Соціальна доповнилася кризою неплатежів із бюджету, затримкою виплат 

заробітних плат на підприємствах різних форм власності. На цьому етапі 

було встановлено найвищий рівень безробіття, хоча реальні дані 

перевищували статистичні у 2-3 рази (рис. 5.12 ).  
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Рис. 5.12. Динаміка рівня безробіття в Україні* 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

Знизився рівень доходів населення – на рис. 5.13 відображено динаміку 

індексів номінальної і реальної заробітної плати. 
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Рис. 5.13. Динаміка індексу заробітної плати в Україні* 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

Соціальна криза вплинула на рівень народжуваності та смертності в 

Україні і таким чином трансформувалась у глибоку демографічну кризу. Так, 

із середини 90-х років в Україні приріст населення мав від’ємне значення, 

кількість народжуваних скоротилась майже у 2 рази, а рівень смертності зріс 

на 20% [242]. 

Технологічна криза поширилася на всі галузі народного господарства, 

постала проблема оновлення технологій і процесів виробництва відповідно 

до нового технологічного укладу, на який перейшли розвинуті країни світу. 

Технологічна відсталість виробництва знижувала конкурентоспроможність 

вітчизняних товарів на світових і внутрішньому ринках. 

Економічна криза додатково до вже існуючих проявилась у борговій, 

бюджетній, валютній сферах. Про наростання боргової кризи свідчить 

рис. 5.14, за яким зовнішня заборгованість за цей період зросла на 56 %. 

Починаючи з 1995 року, у зв’язку з налагодженням і розширенням зв’язків з 

міжнародними фінансовими організаціями, збільшуються обсяги 

зовнішнього кредитування, а з 1996 року почав формуватися внутрішній борг 

шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики через НБУ у 

вітчизняній банківській системі. 
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Рис. 5.14. Динаміка і структура державного боргу* 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

Зростання державної заборгованості створює напруження на ринку 

позичкових капіталів, зменшує можливості їх використання для 

фінансування народного господарства, уповільнює темпи розвитку 

економіки. 

Бюджетна криза проявилась ослабленням узгоджених зв’язків між 

найважливішими елементами фінансової системи держави, хронічною 

незбалансованістю доходів і видатків, лавиноподібним зростанням державної 

заборгованості, нераціональною структурою витрат, не оптимальним рівнем 

податкових вилучень для формування бюджетів усіх рівнів. Стосовно 

конкретних особливостей розвитку економіки, які зумовлюють дефіцит 

бюджету, то можна виокремити: структурний дисбаланс народного 

господарства; збереження значної кількості нерентабельних державних 

підприємств, які одержують дотації; неефективний механізм оподаткування 

суб’єктів господарювання; великомасштабний оборот тіньового капіталу, 

необґрунтовано великі соціальні програми й значні державні непродуктивні 

витрати; приписки, крадіжки, втрати виробленої продукції. 
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Валютна криза проявилася внаслідок прояву Російської кризи 1998-

1999 років різкою девальвацією гривні. Високий рівень доларизації 

економіки призвів до чергового сплеску інфляції внаслідок зростання попиту 

на іноземну валюту та знецінення гривні. 

Економічні кризи поширилися на такі новостворені сектори економіки, 

як податкову і банківську системи. Зростання податкового навантаження 

викликало тінізацію економіки та виведення фінансових ресурсів в офшорні 

зони. Відсутність гнучких інструментів контролю за банківською діяльністю 

сприяло поширенню банківської неблагонадійності, яка проявилася під час 

російської кризи у 1998-1999 роках. Так, із 256-ти банків реально 

функціонувало 174, статус 54-х був визначений як проблемний [297]. 

Внутрішні кризи зазначеного періоду були доповнені негативним 

впливом Азійсько-Російської світової економічної кризи, їх поширення було 

передбачуваним, але мало стихійний характер. Передбачуваність криз 

зумовлювалася тісними економічними зв’язками з російською економікою, а 

стихійність визначалася високим рівнем непередбачуваних змін фінансового 

середовища та відсутністю досвіду запобігання впливу світових економічних 

криз; 

2) залежно від ознак, які характеризують кризи на етапі їх перебігу. 

Кризи цього періоду залишилися структурними, оскільки проявилися майже 

в усіх сферах економіки; явні доповнилися прихованими (завуальованість 

реальних статистичних даних, яка виникла у відповідь на вимоги 

міжнародних організацій при кредитуванні, а саме: розміру державного 

боргу, обсягу бюджетних витрат, рівня безробіття і доходів населення); 

масштабними – поширювалися на всі сфери господарювання, так, криза у 

фінансовому секторі викликала зниження підприємницької активності і спад 

виробництва; глибокі доповнилися латентними, які проявилися внаслідок 

поступового накопичення суперечностей (валютна, бюджетна); затяжними – 

оскільки помилки в їх розв’язанні лише погіршували економічні умови; 

некерованими – через відсутність досвіду вирішення криз та низький рівень 
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знань законів ринкової економіки, що зменшувало можливості владного 

впливу на ситуацію;  

3) залежно від наслідків на згаданому етапі мали місце такі види криз, 

як: трансформаційні – проявилися в коригуванні економічних реформ; 

перероджені доповнилися локалізованими, поширення яких було обмежено 

проведеними реформами.  

Третій етап – гетерогенного зростання економіки (2001-2008 роки). 

Лише на межі XX і ХХІ століть вдалося стабілізувати економіку й 

навіть досягти невеликого її зростання. До позитивних тенденцій цього 

періоду слід віднести: погашення заборгованості бюджетникам та з 

соціальних виплат, активізацію інвестиційної і кредитної діяльності, 

зростання експортного потенціалу національної економіки (експорт склав 

60 % від ВВП), зменшення зовнішнього боргу, зміцнення бюджетної 

дисципліни, зростання реальних доходів населення, стабільність 

національної грошової одиниці, зниження рівні безробіття до 6,5 % на 

початок 2008 року, зниження рівня абсолютної бідності від 70,6 % у 2000-му 

до 12,6 % у 2008 році. Рівень добробуту населення зріс у два рази, а у 

світовому рейтингу ВВП на душу населення Україна перемістилася з 109-го 

на 95-е місце. 

Відбулося зростання основних економічних показників, зокрема за 

2001 рік  порівняно з попереднім роком: обсяг валового продукту зріс на 

9,1 %; промислового виробництва – на 14,2 %; сільськогосподарського – на 

9,9 %. Основні макропоказники наведені у таблиці 5.3. 

У цей період набули розвитку такі сектори економіки, як оптова та 

роздрібна торгівлі, телекомінукації, професійних і фінансових послуг, 

міжнародного і національного туризму, біржова торгівля, будівництво, 

сільське господарству, с/г машинобудування та інші. 

Керівництво країни обрало курс на: посилення соціальної 

спрямованості реформ; реорганізацію податкової системи і зменшення 

податкового навантаження на суб’єктів підприємництва; підтримку й захист 
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вітчизняних товаровиробників; стимулювання малого та середнього бізнесу; 

підтримки інноваційної моделі розвитку промисловості і сільського 

господарства, розробку програми модернізації паливно-енергетичного 

комплексу. 

 

Таблиця 5.3 

Динаміка макроекономічних показників в Україні* 

Показник Рік 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ріст ВВП, % 5,9 9,2 5,2 9,4 12,1 2,7 7,3 7,9 2,1 

Інфляція 

споживчих цін, 

% (річні) 

28,2 11,9 0,75 5,2 9,0 13,6 9,1 12,8 25,5 

Зростання 

грошової маси, 

% до ВВП 

44,5 44,7 42,3 46,4 31,8 54,4 34,5 51,7 30,2 

Бюджетне 

сальдо, % до 

ВВП 

-0,59 -0,79 0,32 -0,19 -3,19 -1,36 -1,03 -0,89 -1,46 

Податкові 

доходи, % до 

ВВП 

14,1 12,1 13,1 13,6 13,3 17,1 17,7 16,5 17,8 

Державні 

витрати, % до 

ВВП 

26,9 27,6 28,9 29,7 32,9 36,0 36,8 34,9 37,2 

* Складено автором за даними [250, 252]  

 

Збільшився рівень інтеграції України у світове господарство, зросли 

обсяги експортно-імпортних операцій, прямих та портфельних інвестицій, 

трансферу передових технологій виробництва та управління. Динаміка 

зовнішньоекономічних операцій відображена на рис. 5.15, частка експорту та 

імпорту у ВВП на рис. 5.16, а прямих інвестицій на рис. 5.17. 

За рис. 5.15, з 2000 року відбулося різке нарощення експортно-

імпортних операцій, при цьому лідируючі позиції належать товарам, 

динаміка послуг є незначною і за досліджуваний період не змінилася. 

 



 327 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2000 2006 2007 2008 роки

млн дол. 

США

Експорт товарів Експорт послуг

Імпорт товарів Імпорт послуг 
 

Рис. 5.15. Динаміка обсягів експорту-імпорту товарів і послуг* 

* Складено автором за даними [250, 252]  

 

Разом із тим рис. 5.16 засвідчив, що українська економіка стала більш 

залежною від кон’юнктури світових ринків.  
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Рис. 5.16. Частка експортно-імпортних операцій у ВВП країни* 

* Складено автором за даними [250, 252] 
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Так, падіння цін на експортну продукцію зменшує доходи вітчизняних 

товаровиробників чорної металургії, на які припадає 40 % експорту, а 

коливання цін на імпортну продукцію дестабілізує цінову кон’юнктуру на 

внутрішньому споживчому і енергетичному ринках. Така ситуація створює 

небезпеку для вітчизняної економіки, оскільки високий рівень її відкритості є 

наслідком безсистемної торгівлі на фоні глибокої кризи. Будь-яке небажане 

коливання кон’юнктури світових товарних ринків може призвести до втрат 

українських виробників. Для запобігання негативних впливів на національну 

економіку слід диверсифікувати структуру експорту і мінімізувати обсяги 

імпорту. 

Можна виділити основні причини, що стримують оптимізацію 

українського експорту: високий рівень конкуренції на світовому ринку, 

наявність протекціоністських заходів у потенційних країнах збуту 

вітчизняної продукції-експорту, низький рівень конкурентоспроможності 

вітчизняних товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках, нерозвинута 

система сертифікації та контролю якості експортної продукції, відсутність у 

вітчизняних підприємств досвіду захоплення ринкових ніш на світовому 

ринку, низький рівень співробітництва з країнами, що розвиваються та ін. 

На рис. 5.17 відображена динаміка руху  інвестицій. Зростання 

інвестицій в Україну спостерігається з 2005 року і вказана тенденція не 

зазнала різких змін навіть у період прояву світової економічної кризи 

2008 року. Але саме в посткризовий період зросли обсяги інвестицій з 

України. Така ситуація, на наш погляд, свідчить про формування 

несприятливого внутрішнього середивища і витікання фінансових ресурсів із 

вітчизняної економіки. 

Позитивна ситуація для розвитку господарства України у другій 

половині 2008 року була зневільована перебігом світової економічної кризи, 

яка розгорнулась у США. 
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Рис. 5.17. Динаміка і рух прямих іноземних інвестицій в Україні* 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

В Україні вона прявилась у таких сферах: фінансовій – валютною кризою 

внаслідок девальвації національної грошової одиниці; бюджетною у 

результаті скорочення державних доходів і зростання дефіциту; борговій у 

нарощуванні зовнішньої державної заборгованості; банківській – 

банкрутство фінансових установ, втрата платоспроможності, кризою 

ліквідності у різкому падінні вартості активів; торговій – кризою попиту, яка 

проявилася через спад обсягів продажу експортної продукції вітчизняних 

підприємств на світових ринках, кон’юнктурній – падіння цін, підвищення 

рівня світової конкуренції; виробничій – криза виробництва зумовила 

скорочення обсягів виробництва та виділення якісних властивостей 

продукції, що підвищують її конкурентоспроможність. 

До внутрішніх передумов розповсюдження криз відносимо: політичну 

нестабільність протягом останніх років;  прискорене підвищенні цін у 2008 

році, внаслідок збільшення обсягів соціальних виплат та зростання вартості 

енергоресурсів;  необгрунтовану ревальвацію гривні у травні 2008 року, яка 

завдала значних збитків українським експортерам, сприяла здешевленню 

імпортних товарів, унаслідок чого постраждали українські товаровиробники; 
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залежність від зовнішніх ринків, оскільки частка експорту становить 50 % 

ВВП; значні обсяги зовнішніх позик (приватних і державних) для 

фінансування внутрішнього споживання та інвестицій; залежність фондового 

ринку від коштів нерезидентів; дефіцит ліквідності в банківській системі; 

різке скорочення кредитування і підвищення кредитних вимог; 

імпортозалежність та підвищення споживчого попиту на імпортні товари. 

Для економіки України мали місце такі наслідки: скорочення обсягу 

прямих іноземних інвестицій; зменшення рівня споживання українським 

населенням; зниження темпів нарощення фінансових операцій; зниження 

ділової активності суспільства; скорочення обсягу виробництва 

кредитнозалежними підприємствами; спад промислового виробництва у 

машинобудуванні – мінус 52,2 %, металургії – мінус 39 %, в іншій 

неметалургійній продукції – мінус 44,7 %, хімічній та нафтохімічній 

промисловості – мінус 31,9 % , транспорті – мінус 30 %, будівництві – мінус 

53,6 % до обсягу 2008 року; зниження конкурентоспроможності продукції 

вітчизняної промисловості; скорочення обсягів іпотечного кредитування та 

заморожування будівництва [250, 252]. 

Для зменшення їх були застосовані такі інструменти подолання кризи: 

моніторинг діяльності фінансових установ; встановлення заборони на 

дострокову виплату юридичним та фізичним особам коштів за депозитними 

договорами [310]; уведення обмежень на завчасне вилучення депозитів та 

операції з купівлі-продажу іноземної валюти; рефінансування та 

націоналізація проблемних банків; цільове рефінансування для 

кредитування: завершення будівництва визначених за результатами 

інвентаризації багатоквартирних житлових будинків з готовністю понад 50 

%; інфраструктурних проектів у сфері енергетики, транспорту, зв’язку, а 

також пов’язаних із проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату 

Європи 2012 року з футболу. 

За перебігом кризи можна зробити такі висновки: 
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1. Існує гостра необхідність посилення вимог банків до приватних 

і корпоративних позичальників. 

2. Розробка системи моніторингу частки високо ризикованих 

інвестицій у кредитному портфелі вітчизняних банків.  

3. Низький технологічний рівень виробництва на вітчизняних 

підприємства унеможливлює конкурентоспроможність на світових ринках. 

Упродовж згаданого періоду ряд криз в економіці України перейшли на 

етап згасання. Подальше поступове нарощування економічної міцності 

призвело б до їх подолання, але політична 2004-2008 років та світова 

економічна 2008 року кризи призвела до їх загострення і прояву нових криз:  

1) в залежності від ознак, які характеризують етап виникнення криз: 

збереглися проблеми попереднього етапу макро-, мезо- і мікроекономічні, 

політична, соціальна, технологічна, економічна, які були внутрішніми, 

закономірними, але мали стихійний характер внаслідок непрогнозованості 

дій влади і зміни зовнішньоекономічних курсів. Міжнародна криза мала 

зовнішнє походження, характер її виникнення до кінця нез’ясований, 

причина виникнення  – випадкова. 

Політична криза на цьому етапі почалася під час чергових 

президентських виборів у 2004 році, які відбулися в умовах масових 

порушень виборчого законодавства, фальсифікаціях, залякування виборців, 

упередженості ЗМІ. Була проведена політична реформа, яка передбачала 

зміну основного закону України – Конституції. Впродовж згаданого періоду 

відбулося у 2004 році три тури президентських виборів і вибори до 

Верховної Ради у 2002, 2006, 2007 роках. Як наслідок, виникали постійні 

проблеми з формуванням законодавчої і виконавчої влади, яка кардинально 

змінювала пріоритетний курс розвитку економіки та приймала непослідовні 

політичні рішення. В умовах дефіциту фінансових ресурсів завжди постає 

вибір між розвитком і споживанням, на зазначеному етапі політична криза 

сприяла вибору влади на користь споживання. Для отримання політичних 

дивідендів влада збільшувала соціальні виплати населенню, навантажуючи 
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бюджет і вихолощуючи економічний потенціал розвитку. Технологічна криза 

проявилась у зростанні коефіцієнта зносу основних засобів – у 2008 року він 

становив 52 %, тоді як у 2000 році – 44 %. Найпроблемнішими галузями 

залишилися: виробництво і розподіл енергоносіїв, машинобудування, 

гірничо-видобувна та чорна металургія. Соціальна криза мала такі ознаки: 

низький рівень зайнятості населення, з показником у 2000 році – 59 %, у 2008 

– 63,4 %; скорочення чисельності працездатного населення з 2000 по 

2008 роки на 3 %. Загострилася проблема низького рівня оплати праці, яка 

призводить до збідніння населення і зниження трудової активності: так, у 

2008 році економічна активність населення у віці 15-64 роки становила 

67,8 % і була найнижчою у Європі. Виникла проблема неформальної 

(тіньової) зайнятості без офіційного оформлення трудових відносин між 

працедавцем і працівником. Криза поширилася на сфери охорони здоров’я та 

освіти. За міжнародними рейтингами погіршилися показники системи освіти, 

а саме: знизився рівень якості навчання і відсутність програм підвищення 

кваліфікації, а також низький рівень інноваційності. Скорочення мережі 

дошкільних закладів освіти у попередньому періоді призвело до низької 

забезпеченості ними – лише на 43 % у зв’язку зі зростання народжуваності у 

цьому періоді. Демографічна криза загострилася зменшенням загальної 

чисельності населення, його старінням, низьким рівнем народжуваності та 

високим – смертності. У 2008 році населення України становило близько 

46 млн осіб, тоді як за прогнозами до 2020 року буде 36,3 млн осіб. 

Скорочення населення є загальноєвропейською тенденцією, але в Україні 

воно ускладнюється високим рівнем передчасної смертності, внаслідок чого 

середня тривалість життя у жінок – 77, у чоловіків – 67 років.  

Економічна криза проявилася в інфляції, накопиченні державного 

боргу, сировинній орієнтації промислового виробництва, низькому рівні 

інноваційної активності, а також капіталізації вітчизняних банків, 

нестабільності національної валюти наприкінці 2008 року, зниженні обсягів 

виробництва і реалізації експортної продукції, незахищеності прав власності, 
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високому рівні корупції. Важливою складовою економічних проблем став 

фінансовий сектор. Фінансова криза розпочалася як у державних фінансах, 

так і у банківському секторі. Криза державних фінансів загострилась у 2005 

році у зв’язку з соціальним навантаження бюджету. Задекларований 

інноваційно-інвестиційний розвиток був не реалізований, а замінений на 

популістські обіцянки нової влади щодо збільшення соціальних виплат 

населенню.Таким чином, сформувалася криза у площині бюджетно-боргової 

сфери. Криза у банківському секторі проявилась у 2008 році внаслідок 

світової економічної кризи у США, а низький рівень капіталізації 

вітчизняних банків та залежність від зовнішнього кредитування сприяли її 

поширенню та поглибленню в Україні; 

2) залежно від ознак, які характеризують кризи на етапі їх перебігу. 

Кризи цього періоду залишилися структурними, оскільки проявилися майже 

в усіх сферах економіки; вони доповнилися прихованими через 

завуальованість реальних статистичних даних (розмір державного боргу, 

розмір бюджетних витрат, курсів валют), яка виникла у відповідь на вимоги 

міжнародних організацій при кредитуванні; масштабними – поширювалися 

на всі сфери господарювання: так, криза у фінансовому секторі викликала 

зниження підприємницької активності і спад виробництва; глибокі кризи 

доповнилися латентними, які проявилися внаслідок поступового 

накопичення суперечностей (валютна, бюджетна);  

3) залежно від наслідків – на згаданому етапі мали місце 

трансформаційні кризи, які проявились у коригуванні економічних реформ та 

реструктуризації банківської системи.  

Четвертий етап – економічних коливань (з 2009 року – донині). 

Світова економічна криза 2008 року болісно зачепила майже всі галузі 

економіки України, тисячі компаній і мільйони громадян. Вона загострила 

результати бездіяльності останніх років. У другій половині 2008 року 

почався різкий спад промислового виробництва, будівництва, прискорилася 

інфляція, різко змінився курс національної валюти, що викликало паніку 
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серед населення, яке почало масово забирати з банків свої заощадження. 

Аналогічні процеси продовжувалися і в першій половині 2009 року, що 

визначило загальне падіння ВВП у розмірі 15 % (промислового виробництва 

– на рівні 21,9 %, зокрема знизились обсяги виробництва у машинобудуванні 

– на 52,2 %, металургії –на 39 %, іншій металургійній продукції – на 44,7 %,  

хімічній та нафтохімічній промисловості – на 31,9 %, транспорті – на 30 %, 

будівництві – на 53,6 % до обсягу 2008 р.). Динаміка макропоказників 

згаданого етапу відображена у таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Динаміка макропоказників України* 

Показник Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ріст ВВП, % 2,1 -14,8 1,18 1,2 1,08 0,5 

Інфляція споживчих цін, % (річні) 25,5 15,9 9,1 4,6 -0,2 0,2 

Зростання грошової маси, % до ВВП 30,2 -5,5 1,23 1,15 1,12 1,17 

Бюджетне сальдо, % до ВВП -1,46 -5,59 -5,97 -1,77 -3,6 -4,4 

Податкові доходи, % до ВВП 17,8 16,4 29,05 30,61 31,6 30,4 

Державні витрати, % до ВВП 37,2 40,6 34,9 32,01 34,95 34,8 

Приріст середньо-місячної заробітної 

плати, у %: номінальна 133,7 105,5 120,0 117,6 114,9 107,9 

Реальна 106,3 90,8 110,2 108,7 114,4 108,4 

Рівень безробіття, % 6,4 8,8 8,1 7,9 7,4 8,1 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

На зазначеному етапі за результатами наслідків світової економічної 

кризи 2008 року в економіці України проявилися негативні процеси, а саме: 

скорочення обсягів виробництва, зниження інвестиційної активності. Втрати 

української економіки зумовлені неефективною структурою останьої і 

високим рівнем залежності від кон’юнктури на світових ринках, низьким 

рівнем конкурентоспроможності технологічно відсталих підприємств. На 

цьому етапі більшість світових ринків для українських товарів є втраченими. 

На рис. 5.18 відображено динаміку обсягів експортно-імпортних операцій у 

досліджуваний період. Так внаслідок кризи 2008 року відбувся різкий спад як 

експортних, так і імпортних операцій. Таке різке коливання зумовлено 

кількісними й якісними змінами попиту на світовому ринку. Воно негативно 
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вплинуло на економіку, оскільки впали доходи експортно-орієнтованих 

підприємств, які є основними платниками податків і роботодавцями у 

великих промислових регіонах. 
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Рис. 5.18. Динаміка приросту експортно-імпортних операцій в Україні* 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

Інші види економічної діяльності, орієнтовані на внутрішній ринок, 

позитивно впливали на динаміку ВВП. Але проблема полягає в тому, що 

власне виробництво забезпечує лише дві третини товарних ресурсів країни, а 

решту завозили з-за кордону за рахунок зовнішніх джерел і позик. 

На цьому етапі, за відсутності структурних реформ,  відзначена 

стагнація вітчизняної економіки, яка супроводжується проявом таких криз: 

1) залежно від ознак, які характеризують етап виникнення криз: 

збереглися кризи попередніх етапів макро-, мезорівня, політична, соціальна, 

економічна, які були закономірними, внутрішніми і мали стихійний характер. 

Політична криза на згаданому етапі стала домінуючою і визначальною 

щодо розгортання інших видів криз. Накопичення політичних суперечностей 

та централізація влади в «руках» однієї політичної сили призвели до 

масового спротиву населення. Політичні суперечності полягали у 

проголошенні владою одних лозунгів і фактичному здійсненні протилежних 

дій. Так, проголошуючи Європейський вектор інтеграції в останій момент 
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уряд відмовився від задекларованого вектора посиливши співпрацю з Росією. 

Недостатня інформованість про причини різкої зміни зовнішнього вектора 

України викликала масові протести й вимогу народу щодо складання урядом 

повноважень. Зміна влади, яка відбулась у результаті протистояння влади і 

народу, оголила економічні та соціальні проблеми, які визначали контури 

прояву відповідних криз. Якісний злам, який відбувся внаслідок політичної 

кризи, полягає в поширенні розуміння необхідності якісної зміни ролі 

держави в економіці. Криза наочно продемонструвала неефективність 

стандартних макроекономічних регуляторів як для запобігання накопиченню 

системних суперечностей перед кризою, так і для досягнення належного 

пожвавлення у післякризовий період. 

Соціальна криза проявилася у низькому рівні соціального захисту 

населення, декларування влади не відповідали реаліям. Реформи Уряду щодо 

укрупнення закладів освіти і медичного обслуговування загострили соціальні 

проблеми. Зниження рівня доходів населення посилилило загальне 

національне невдоволення владою. На цьому етапі почав спосьерігатися 

дефіцит робочої сили. Рівень економічної активності і темпи приросту 

зайнятого   населення    відображені   на    рис.  5.19,   з   якого   видно,  що  у  
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Рис. 5.19. Динаміка окремих соціальних показників 

* Складено автором за даними [250, 252] 
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досліджуваний період був відсутній приріст зайнятого населення, а 

економічна активність не зростала, а знаходилася на рівні 2008 року.  

Економічна криза проявилась у борговій, бюджетній, валютній сферах. 

Про наростання боргової кризи свідчать дані з рис. 5.20.  
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Рис. 5.20. Динаміка зовнішнього боргу України 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

За цей період зовнішній борг досяг максимального значення у 

2009 році – 88,6 %, з 2011 по 2013 роки частка боргу коливалася в межах 

76 %, але у 2014 році у зв’язку зі зростанням дефіциту бюджету 

передбачається його зростання. 

За відсутності ресурсів для здійснення структурних зрушень у рамках 

традиційної моделі, затяжне утримування економіки від кризового падіння 

сформувало підвалини «самовідтворюваної стагнації», з постійним 

посиленням ризиків для підприємницького сектору від дій фіскальної влади, 

а у другій половині року – із закономірним погіршенням становища у 

бюджетній сфері. Це стало живильним середовищем для різкого загострення 

соціальної напруженості наприкінці року. 
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Загострення боргової кризи полягає в тому, що на цей період припадає 

термін погашення більшої частини – понад 60 % державної заборгованості 

України. Відповідна структура відображена на рис. 5.21. 

 

 

Рис. 5. 21. Структура державного боргу за строками погашення 

* Складено автором за даними [250, 252] 

 

Бюджетна криза проявилась у зростанні дефіциту, хронічному 

ненаповненні останнього і паралельному нарощуванні його соціальної 

складової. Все це у сукупності сприяло формуванню бюджетної ями, яка в 

2014 році може досягти критичного рівня. Так, за даними міжнародних 

рейтингів Україну у лютому 2014 року перевели на переддефолтовий стан – 

ССС+ за шкалою зовнішніх запозичень.  

Валютна криза проявилась наприкінці 2013 року, падіння курсу гривні  

за прогнозами продовжиться і упродовж 2015 року. Варто зазначити, що на 

цьому етапі курс був фіксованим, а його підтримка зменшила валютні 

резерви НБУ за 2013 рік майже на 10 млрд дол. США до 

21,6 млрд дол. США, тому у 2014 році НБУ перейшов до ринкового 

плавуючого режиму курсів валют, внаслідок відбулось падіння вартості 

національної грошової одиниці по відношенню до іноземних. 
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2) залежно від ознак, які характеризують кризи на етапі їх перебігу. 

Кризи згаданого періоду є явними, масштабними, глибокими, некерованими і 

розгорталися на національному рівні;  

3) залежно від наслідків – на цьому етапі кризи перебігають дуже 

гостро, мають трансформаційні ознаки – проявились у коригуванні 

економічних і політичних реформ, які  призвели до часткового їх подолання.  

У підтвердження фактів прояву визначених нами видів криз на різних 

етапах становлення економіки України наведено перелік економічних явищ, 

які на думку В. Гейця свідчать про кризу [120]:  

 рецесія (падіння ВВП упродовж двох кварталів поспіль); 

 падіння ділової та інвестиційної активності; 

 зниження рівня використання виробничих потужностей; 

 погіршання ситуації на ринку зайнятості; 

 зниження споживацького попиту (особливо стосовно предметів 

довготривалого використання);  

 зменшення роздрібного продажу, погіршання споживацьких 

настроїв; 

 підвищення боргового тягаря населення, виникнення труднощів 

із виплатами за кредитами; 

 швидке накопичення банківською системою прострочених 

кредитів; 

 зниження корпоративних прибутків; 

 значне скорочення офіційних валютних резервів; 

 загострення проблеми зовнішньої державної заборгованості; 

 зростання інфляції; 

 значна девальвація національної валюти; 

 довготривалий дефіцит національного платіжного балансу; 

 зростання безнадійних банківських кредитів; 

 зростання вартості банківських кредитів (відсоткової ставки); 
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 зниження фондових індексів; масове "скидання" акцій, 

вимушений продаж акцій, які використовувалися як забезпечення за 

кредитами; 

 стрімкий відтік іноземних інвестицій, особливо 

короткострокового капіталу, так званих «гарячих грошей», що шукають 

високоприбуткового вкладення; 

 значний бюджетний дефіцит; 

 зниження кредитного рейтингу країни. 

Сучасний стан економіки України супроводжується гострою 

загальноекономічною кризою. При таких соціально-економічних умовах 

неможливо досягти відповідного рівня ефективності виробництва, отримати 

максимальний прибуток, бути лідером у жорсткій конкурентній боротьбі. У 

відповідності до запропонованого у попередньому розділі механізму 

антициклічного регулювання на національному рівні необхідно з метою 

иявлення передумов економічних криз складати карту криз. Так за 

результатом експертного опитування складена карта криз для економіки 

України  і відображена на рис. 5.22. 

 

 

Рис.5.22. Карта економічних криз для України* 

* Складено автором 

 

Як видно з карти криз найбільший потенціал розвитку і найменший 

рівень ймовірності прояву кризи у торгівлі та аграрній сфері. Це  

пояснюється тим, що дані сфери знаходяться на стадії циклічного розвитку, 

завдяки застосуванню інноваційних технологій, а такі сфери як 

промисловість, енергетичне забезпечення знаходяться на стадії спаду. 
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забезпечення 
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Будівництво в Україні знаходиться на стадії початкового розвитку і 

ймовірність поширення на цю сферу криз з інших криз дуже висока, а от 

сфера фінансів знаходиться на стадії кризи. Схематично стан розвитку сфер 

господарювання в Україні відображено на рис. 5.23. 

 

Рис. 5.23. Стадії розвитку сфер господарювання в Україні* 

* Складено автором 

 

Отже, за період незалежності в економіці України відбулись значні 

структурні зрушення у розвитку сфер господарювання. Всі вони мали різну 

динаміку розвитку під впливом розглянутих вище кризових явищ та 

трансформацій світової економіки. Але в підсумку варто зазначити що такі 

сфери як: промисловість, транспорт, енергетика з стадії розвитку перейшли 

до стадії спаду. Фінансова сфера набула розвитку, але під впливом 

негативних зовнішніх і внутрішніх чинників перейшла на стадію кризи. На 

даний час, найбільш перспективними сферами, за рахунок яких можуть бути 

використані компенсаторні засоби антициклічного регулювання є: 

будівництво, сільське господарство і торгівля. В умовах, коли джерела 
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швидкого зростання до кризових років вичерпано, єдиний шлях виходу 

України на траєкторію сталого розвитку – це рішучі й всеосяжні реформи, 

спрямовані на підвищення конкурентоспроможності економіки. Досягнення 

стабільного стану економіки вимагає розробки дієвих механізмів і підходів, 

які б дали змогу підвищити ефективність виробництва, створити сприятливі 

інвестиційні умови, забезпечити конкурентоспроможність продукції на 

споживчому ринку. 

 

5.3 Елімінування негативного впливу світових економічних криз на 

економіку України  в умовах глобалізації  

 

В умовах світових економічних криз зростає вірогідність їх 

негативного впливу на розвиток окремих країн світу, які є активними 

учасниками світогосподарських процесів. З метою виявлення тенденцій 

впливу на динаміку ВВП змін окремих показників задля подальшого їх 

врахування у антициклічному регулюванні ми за допомого економетричного 

базису визначили їх взаємозалежність.  

Так для аналізу впливу світових економічних криз на ВВП України 

було проведено кореляційно-регресійний аналіз відповідно до якого тісний 

зв’язок змін ВВП було визначено з показниками валового нагромадження 

капіталу і зростання грошової маси [182]. Схематично їх динаміку 

відображено на рис. 5.24. 

Крім того було здійснено оцінювання та тестування економетричної 

моделі в пакеті прикладних програм Eviews 7.1. Перед включенням до моделі 

всі макроекономічні показники тестувалися на наявність одиничного кореня 

за допомогою розширеного критерію Дікі-Фуллера. У разі їх стаціонарності в 

модель включалися рівні цих часових рядів, у випадку ж інтегрованості 

першого порядку – їх перші різниці. 
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Рис. 5.24. Динаміка економічних показників з найвищою 

взаємозалежністю* 
* Розраховано автором 

 

В оціненій моделі залежною змінною виступив темп зростання 

валового внутрішнього продукту досліджуваних країн, незалежними – 

основні економічні показники, а саме: бюджетне сальдо, податкові доходи, 

державні витрати, дефлятор ВВП, валове нагромадження капіталу, валове 

нагромадження, загальний зовнішній борг, державний борг, інфляція 

споживчих цін, зростання грошової маси, баланс поточного рахунку 

платіжного балансу, експорт, імпорт, частки промисловості, сільського 

господарства, торгівлі і послуг у структурі економіки країни, частка високих 

технологій у промисловому експорті, відношення банківського капіталу до 

активів та обсяги їх внутрішнього кредитування, індекси акцій, капіталізація 

фондового ринку, кредитна і депозитна ставки, обсяги прямих і портфельних 

інвестицій та внутрішнього кредитування приватного сектору, структура 

торгівлі товарами і послугами в економіці країни, частка енерго-імпорту від 

загального споживання, частка міського населення, загальні золотовалютні 

резерви, рівень безробіття, ВВП на душу населення, робоча сила.  

Крім того було включено фіктивну змінну, що характеризує наявність 

чи відсутність кризи в той чи інший період часу, та дозволяє враховувати в 
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моделі вплив кризових явищ на темп зростання ВВП. Ця змінна приймає 

значення 1 в кризові періоди, 0 – в протилежному випадку. 

Специфікація регресійної моделі для України має наступний вигляд: 

 

d(gdp_ukr_norm) = 2.00680969832*d(gfcf_ukr_norm) - 

0.393625268098*d(mon_ukr_norm(-2)) + 0.789360967353*d(ca_ukr_norm) + 

1.16086664021*d(int_credits_ukr_norm(-2)) - 0.0498944651959,  (5.1) 

 де d(gdp_ukr_norm) – приріст темпу зростання валового внутрішнього 

продукту України, 

d(gfcf_ukr_norm) – приріст валового нагромадження основного капіталу в 

Україні, 

d(mon_ukr_norm (-2)) – приріст темпу зростання грошової маси в Україні 

d(ca_ukr_norm ) – приріст балансу рахунку поточних операцій платіжного 

балансу України, 

d(int_credits_ukr_norm (-2)) – приріст внутрішнього кредитування 

банківською системою України. 

 

Всі досліджувані змінні є нестаціонарними та інтегрованими першого 

порядку, тому в модель включалися лише прирости цих показників. 

Оцінена модель є прийнятною для практичного використання, оскільки 

її залишки мають нормальний розподіл (рис. 5.25).  

Відсутні гетероскедастичність та автокореляція, вона має вірну 

специфікацію в контексті критерію RESET (Додаток Б) зі стабільними 

параметрами відносно розміру вибірки (рис. 5.26). 
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Рис. 5.25 Результати перевірки нормальності залишків моделі для 

України* 
* Розраховано автором 
 

Коментуючи основні результати оцінювання регресійної моделі, 

необхідно зазначити, що всі незалежні змінні в побудованих моделях є 

значимими, а самі регресійні моделі - адекватними (див. Додатки Б, В).  
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Рис.5. 26. Результати перевірки стабільності моделі для України на 

основі CUSUM критерію* 
* Розраховано автором 
 

На основі оціненої моделі для її змінних було розраховано коефіцієнти 

еластичності, які дозволяють визначити ступінь впливу кожної незалежної 

змінної на залежну, а саме: приріст внутрішнього кредитування банківською 

системою України – (-4,339117), приріст балансу рахунку поточних операцій 

платіжного балансу – 3,868425, приріст валового нагромадження основного 

капіталу в Україні – 1,054547, приріст темпу зростання грошової маси –  
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(-0,817103). 

Аналізуючи отримані результати необхідно зазначити, що найбільший 

вплив на темп зростання ВВП в Україні серед досліджуваних змінних має 

приріст внутрішнього кредитування банківською системою та приріст 

балансу рахунку поточних операцій платіжного балансу України, найменший 

– темп зростання грошової маси, який має зворотню дію. Схематично 

динаміка відібраних моделю показників відображена на рис. 5.27. 
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Рис. 5.27. Динаміка найбільш впливових економічних показників на 

зміни ВВП в Україні* 

* Розраховано автором 

 

Для дослідження впливу макроекономічних показників на темп 

зростання валового внутрішнього продукту в рамках країн, де спостерігалися 

кризові явища протягом останніх 20-ти років, нами було побудовано модель з 

панельними даними. 

Панельні дані являють собою поєднання варіаційних й часових рядів та 

містять спостереження за показниками діяльності об’єктів певної сукупності 

протягом визначеного часу.Нехай ми спостерігаємо за N  ( Ni ,1 ) об’єктами 



 347 

протягом T  ( Tt ,1 ) періодів часу. Тоді в загальному вигляді модель з 

панельними даними записується наступним чином: 

 

,11 itkitkitititit xxy                                      (5.2) 

де jitx  - k -вимірний вектор пояснювальних змінних, що не включає 

константу  

jit  - часткові ефекти jitx  в періоді t  для i –ої одиниці спостереження 

( kj ,1 ).  

 

За припущення про постійність параметрів jit  модель виглядатиме 

наступним чином:  

 

,11 itkitkitit xxy                                    (5.3) 

 

або із константою  

 

itkitkitiit xxy  11 .                                      (5.4) 

 

Тобто, ефекти зміни незалежних змінних ідентичні для всіх одиниць 

спостережень протягом всього періоду часу. Водночас середні рівні для 

одиниць спостереження відрізняються. 

Параметри i  віддзеркалюють вплив індивідуальних ефектів для i -ї 

одиниці, який є постійним протягом всього періоду часу; it  - збурення, що є 

незалежними, однаково розподіленими випадковими величинами з 

математичним сподіванням нуль та дисперсією 2
 . 

Панельні моделі поділяються на моделі з фіксованими та випадковими 

ефектами. 

Модель із фіксованими ефектами записується у такий спосіб: 
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,11 itkitkitiit xxy                                   (5.5) 

де kitit xx ,1  - незалежні змінні, що не включають константу; 

 i  - константи, що різняться в залежності від об’єкта спостереження i ;  

it  - незалежні, однаково розподілені випадкові величини з 

математичним сподіванням нуль та дисперсією 2
 ;  

при чому всі itx  не залежать від збурень it . 

 

У випадку, коли i  випадкові величини з математичним сподіванням   

та дисперсією 
2

  (за припущення, що i  не залежать від змінних itx ), модель 

називається моделлю з випадковими ефектами. 

В моделях з випадковими ефектами похибка складається з двох 

компонентів: компоненти i , що незалежна від часу, та залишкової 

компоненти it . Отже, ця модель може бути записана наступним чином: 

 

,11 itkitkitiit xxy                      (5.6) 

де   - вільний член або константа. 

 

Розглянуті моделі є моделями з одновимірною складовою похибки. 

Існують також моделі з двовимірною складовою похибки або двоспрямовані 

(двофакторні) моделі, що включають також часові ефекти t :  

 

itkitkittiit xxy   11 .        (5.7) 

 

Вибір моделі з фіксованими чи випадковими ефектами в основному 

залежить від характеру висновків, які можна отримати в результаті 

оцінювання моделі. Якщо досліднику необхідно дослідити ефекти, які 

спостерігаються у певній сукупності та відмінності між об’єктами 

спостереження, тоді доцільно обрати модель з фіксованими ефектами. Для 
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визначення характеристик генеральної сукупності необхідно обрати модель з 

випадковими ефектами. 

Таким чином, в нашому випадку доцільно обрати модель з 

фіксованими ефектами, оскільки нас цікавить дослідження впливу 

макроекономічних факторів на темп зростання валового внутрішнього 

продукту саме в країнах, в яких мали місце кризові явища. Серед країн, в 

яких мали місце кризові явища протягом 1993-2013 рр., було обрано такі: 

Аргентина, Бразилія, Корея, Індонезія, Таїланд, Малайзія, Росія, США, 

Україна та Мексика. Вхідними даними в моделі виступили щорічні 

статистичні дані Світового банку та Oxford Economics за 1993-2013 рр.  

(всього 193 спостереження). 

На початковому етапі дослідження впливу вхідних показників на темп 

зростання валового внутрішнього продукту країн, що розглядалися, всі 

пояснюючі змінні були включені до моделі. Потім у разі їх значимості вони 

залишалися в кінцевій моделі, не значимі змінні в подальшому відкидалися.  

Остаточно в моделях панельної регресії було використано наступні змінні: 

gdp – темп зростання валового внутрішнього продукту, 

cpi – індекс споживчих цін, 

credit_rate – кредитна ставка, 

gfcf – валове нагромадження капіталу, 

export – експорт по відношенню до ВВП, 

gov_exp – державні витрати по відношенню до ВВП, 

labour_force – робоча сила, 

crisis – фіктивна змінна, що вказує на наявність кризових явищ (1 – у 

випадку спостерігання кризових явищ в тому чи іншому році, 0 – в 

протилежному випадку). 

Досліджуючи залежність темпу зростання ВВП цих країн від інших 

макроекономічних показників за допомогою оцінки моделі з панельними 

даними з фіксованими ефектами, в кінцевому підсумку було отримано 

наступні результати (табл. 5.5.). 
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Як свідчать дані табл. 5.5, в першій моделі (перший стовпчик таблиці), 

яка оцінювалася з урахуванням крос-секційних та часових ефектів, всі 

коефіцієнти є значимими з рівнем надійності 99%. При цьому модель в 

цілому також є значимою. Коефіцієнт детермінації складає 0,806007, що 

свідчить про значну тісноту лінійного зв’язку між залежною та незалежними 

змінними в моделі. 

Таблиця 5.5 

Результати оцінювання моделей з панельними даними** 

Незалежні змінні 

Залежна змінна gdp 

Модель з фіксованими 

ефектами (крос 

секційними та 

часовими) 

Модель з 

фіксованими 

ефектами (крос 

секційними) 

Модель з 

фіксованими 

ефектами (крос 

секційними та 

часовими) 

cpi_norm(-1) 

 

-0.308804* 

(-5.929569) 

-0.298040* 

(-6.027793) 

-0.312837* 

(-5.685654) 

credit_rate_norm(-1) -0.148948* 

(-7.563116) 

-0.130362* 

(-2.885040) 

-0.157851* 

(-3.077385) 

gfcf_norm 1.200475* 

(12.41149) 

1.358643* 

(16.99241) 

1.184056* 

(10.98857) 

gfcf_norm(-1) 0.886849* 

(9.464851) 

1.020930* 

(12.88626) 

0.887431* 

(9.255197) 

export_norm(-1) 0.594039* 

(9.581119) 

0.478637* 

(3.372517) 

0.621602* 

(3.698570) 

gov_exp_norm -0.693230* 

(-4.546734) 

-0.702216* 

(-6.102137) 

-0.680975* 

(-4.369565) 

crisis 
  

-0.031180 

(-0.209466) 

labour_force_norm 
  

0.415703 

(0.914742) 

Константа 0.058087* 

(11.72764) 

0.066838* 

(11.37474) 

0.060149 

(1.429820) 

Коефіцієнт 

детермінації 
0.806007 0.761716 0.807050 

F-статистика 19.30773 37.72083 18.12504 

* значимість коефіцієнта регресії при 1% похибці (у дужках вказані значення t-статистик);  

** розраховано автором 

 

Друга модель оцінювалася із урахуванням тільки крос-секційних 

ефектів. При цьому значення коефіцієнтів у ній  несуттєво відрізняються від 

першої. Водночас коефіцієнт детермінації менший, ніж в попередній моделі. 

Проте, за допомогою тесту відношення правдоподібності було визначено за 
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необхідне застосування саме першої моделі із фіксованими крос-секційними 

та часовими ефектами. Для перевірки робастності результатів першої моделі 

до неї було додано дві пояснюючі змінні (третій стовпчик табл.5.5) 

(labour_force та crisis), які, на наш погляд, могли б мати суттєвий вплив на 

результуючий показник. Аналіз цієї додаткової моделі вказав на 

незначимість доданих змінних та засвідчив робастність результатів першої 

моделі.  

На основі оціненої першої моделі було розраховано теоретичні 

значення залежної змінної, які разом з залишками моделі наведено у 

Додатку Л. 

 

GDP = -0.308804*CPI(-1) - 0.148948*CREDIT_RATE(-1) + 

1.200475*GFCG + 0.886849*GFCG(-1) + 

0.594039*EXPORT(-1) - 0.693230*GOV_EXP 

+ 0.058087+ [CX=F, PER=F],                               (5.8) 

де GDP  – темп зростання валового внутрішнього продукту, 

CPI(-1)  – індекс споживчих цін, 

CREDIT_RATE(-1) – кредитна ставка, 

GFCG(-1) – валове нагромадження капіталу, 

EXPORT(-1) – експорт по відношенню до ВВП, 

GOV_EXP  – державні витрати по відношенню до ВВП, 

[CX=F, PER=F] –  крос секційні часові ефекти. 

 

Також на основі побудованої моделі було розраховано коефіцієнти 

еластичності, які дозволяють визначити як зміниться залежна змінна в моделі 

у відповідь на зміну незалежних змінних (табл. 5.6). Як видно, найбільший 

вплив на темп зростання ВВП досліджуваних країн здійснює валове 

нагромадження основного капіталу та державні видатки, найменший – індекс 

споживчих цін. Так, зростання валового нагромадження основного капіталу 

на 1% призводить до зростання темпу росту ВВП в середньому на 7,57% в 

поточному періоді та 5,59% - в наступному. 
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Таблиця 5.6 

Коефіцієнти еластичності для змінних панельної моделі* 

Змінна Значення 

cpi_norm(-1) -0.560843 

credit_rate_norm(-1) -0.308168 

gfcg_norm 7.573585 

gfcg_norm(-1) 5.594974 

export_norm(-1) 1.930627 

gov_exp_norm -0.693230 
* – розраховано автором. 

 

Водночас зростання державних видатків на 1% призводить в середньому до 

падіння темпу зростання ВВП на 0,69%. Зростання відсоткової ставки за 

кредитами на 1% викликає падіння темпу зростання ВВП на 0,31%, а 

зростання індексу споживчих цін на 1% - падіння темпу зростання ВВП на 

0,56% в наступному періоді. 

При розробці антициклічного регулювання розвитку економіки велике 

значення відіграють прогнози динаміки макроекономічних показників. В 

останній час широкого розповсюдження при прогнозування набувають 

нейроні мережі, які на відміну від регресійних дозволяють враховувати 

асиметричність інформації, наявність нелінійних зв’язків, невизначеність 

розвитку економічних процесів, непередбачувану швидку зміну суб’єктивних 

факторів. Нейроні мережі застосовуються при вирішенні складних 

неформалізованих задач для яких не визначені аналітичні алгоритми 

розв’язання, вхідні дані є неповними і суперечливими. До основних напрямів 

застосування нейроних мереж відносять: розпізнання цільових ознак об’єкту 

дослідження, прогнозування змін кількісної ознаки об’єкту, динамічного 

прогнозування числових значень об’єкту у часі, автоматичного групування 

об’єктів.  

При моделюванні прогнозів розвитку економіки нейроні мережі 

дозволяють шляхом групового обліку великої кількості незалежних змінних 

визначати найбільш впливові з них, які з великою ймовірністю визначають 

зміни ВВП. Так на відміну від регресійних моделей при формалізації та 
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ідентифікації передумов криз, які обмежені припущенням збереження 

розвитку основних тенденцій минулого у майбутньому, нейроні мережі 

враховують асиметричність інформації, зростаючу невизначеність та вплив 

суб’єктивних чинників в умовах криз, непередбачувані зміни тенденцій, 

виявляють не лінійні взаємозв’язки. 

Для виявлення передумов криз у вітчизняній економіці ми здійснили 

кореляційно-регресійний аналіз у попередньому підрозділі, порівняємо його 

результати  з результатами отриманими при застосуванні нейронних мереж 

як до внутрішніх, так і до зовнішніх чинників. Найбільш гнучкими та 

ефективними при роботі з економічними даними є синтезовані нейронні 

мережі зворотнього поширення помилки (feed-forward back propagation, 

FFBP), вони є структурами які з довільною точністю апроксимують будь-яку 

неперервну функцію декількох змінних. Архітектура FFBP включає два або 

три рівня: вхідний, прихований, вихідний. Вхідний і вихідний рівень 

виконують лінійні перетворення і агрегування данних, а прихований рівень 

визначає основні властивості нейромережі, які виконують не лінійні, а 

логічні «перемикання» – «якщо – то». Математично виразити їх можна лог-

сигмоїдною функцією, яка має вигляд: 

 

                                         
kse

s



1

1
 ,                                       (5.9) 

де Rss )(),(   – значення функції активації нейрона; 

s, Rs  – зважена сума вхідних значень (входів штучного нейрона); 

0, kk  – параметр, що визначає «кривизну» функції, швидкість її переходу 

від значень, близьких до нуля, до значень, близьких до одиниці. 

 

На практиці найбільш розповсюдженою авторегресійною моделлю з 

нейроним компонентом зворотного поширення помилки з одним вихідним є 

AR-NN(p, q), яка має вигляд:  

 



 354 

,)( '

1

'

ttj

q

j

jtot wGwy   


                          (5.10) 

де ty  – залежна зміна в поточному періоді; 

tw  – вектор регресорів (лагових значень залежної зміної) порядку ( p1 ); 

0  – вектор лінійних параметрів авто регресії порядку ( p1 ) 

q – кількість нейронів прихованого шару; 

j  – вектор вагових коефіцієнтів вихідного шару нейромережі порядку ( p1 ) 

j  – вектор вагових коефіцієнтів прихованого шару порядку ( p1 ) 

G( ) – функція активації прихованих нейронів; 

t  – вектор незалежних ідентично розподілених залишків. 

 

Об’єктом прогнозування ми обрали ВВП і його зростання, які є 

найбільш показовими для оцінки економічного стану в країні. Розрахунок 

прогнозу ми здійснювали за допомогою програмного забезпечення TRAJAN 

Neural Network Simulator Release 4.0 C. та методів середньострокового 

прогнозування (регресія, криволінійне вирівнювання), оцінюючи динаміку 

двох груп показників внутрішніх і зовнішніх. Данні були взяті за період 

1996-2014 років. 

При виявлені впливу внутрішніх чинників нами були досліджені такі 

показники як: дефлятор ВВП, валове нагромадження, державний борг, 

інфляція, зростання грошової маси, бюджетне сальдо, податкові доходи, 

державні витрати, баланс поточного рахунку ПБ, частка імпорту та  експорту  

у ВВП, частка промисловості, сільського господарства, торгівлі товарами і 

послугами у ВВП, частка банківського капіталу, реальна відсоткова ставка, 

обсяг внутрішніх кредитів, капіталізація фондового ринку, обсяг 

портфельних і прямих інвестицій. Програма здійснила їх нормування і у 

результаті самонавчання нейроною мережею з заднім ходом (зворотнім 

поширенням помилки) при прогнозі ВВП було відібрано такі найбільш 

значущі чинники як: валове нагромадження капіталу, державний борг, 
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інфляція, зростання грошової маси, податкові доходи, державні витрати, 

баланс поточного рахунку ПБ, частка імпорту у ВВП, частка промисловості, 

сільського господарства, торгівлі послугами у ВВП, частка банківського 

капіталу, обсяг внутрішніх кредитів, капіталізація фондового ринку, обсяг 

портфельних і прямих інвестицій.  

У процесі аналізу було відібрано 10 моделей з найменшою абсолютною 

похибкою – програма тестувала моделі і результат їх ранжування по помилці. 

З них найкращою виявилась лінійна модель без прихованого (внутрішнього) 

шару, зображена на рис. 5.28.  

 

 

Рис. 5.28. Структура моделі з нейронним компонентом з однією 

вихідною щодо прогнозу ВВП за групою внутрішніх показників* 

* Розраховано авторами [171] 
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При прогнозі росту ВВП було обрано мультиперсептронну модель з 

прихованим внутрішнім рядом, яка включила такі показники з групи 

внутрішніх чинників, як: валове нагромадження, частка податкових доходів, 

імпорту і торгівлі послугами, капіталізація фондового ринку (рис. 5.29). 

 

 

 

Рис. 5.29. Структура моделі з нейронним компонентом з однією 

вихідною щодо прогнозу росту ВВП за групою внутрішніх показників* 

* Розраховано авторами [171] 

 

При виявлені впливу на прогноз показників з групи зовнішніх чинників 

нами були досліджені такі показники як: світове ВВП, обсяг прямих 

інвестицій, обсяг товарного експорту, обсяг товарного імпорту, валовий 

національний дохід за купівельною спроможністю, валовий національний 

дохід, рівень безробіття, обсяг портфельних інвестицій, інфляція, обсяг 

експорту технологій. Данні були взяті за період 1996-2013 років.  

У результаті прогнозного моделювання ВВП та його зростання за 

допомогою нейроної мережі з заднім ходом (зворотнім поширенням 

помилки) після нормування значень показників, було відібрано такі найбільш 

значущі чинники як: світове ВВП, обсяг товарного експорту, валовий 

національний дохід за купівельною спроможністю, валовий національний 

дохід, рівень безробіття, обсяг портфельних інвестицій, інфляція, обсяг 

експорту технологій. Але структури моделей є різними на рис. 5.30 

Валове нагромадження  

Частка податкових доходів у ВВП 

Частка імпорту у ВВП 

Капіталізація фондового ринку 

Частка торгівлі послугами у ВВП 

Зростання 

ВВП 



 357 

відображено модель для пронозу ВВП, а на рис. 5.31 для прогнозу росту 

ВВП. 

 

Рис. 5.30. Структура моделі з нейронним компонентом з одною вихідною 

щодо прогнозу ВВП за зовнішніми чинниками. 

* Розраховано авторами [171] 

 

 

 

 

Рис. 5.31. Структура моделі з нейронним компонентом з  

одною вихідною щодо прогнозу росту ВВП за зовнішніми чинниками. 

* Розраховано авторами [171] 
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У відповідності до рис. 5.30 ми бачимо, що прихований (внутрішній) 

рівень включає п’ять складових, а на рис. 5.31 модель відібрала п’ять 

показників і не містить внутрішнього шару. Для прогнозування змін ВВП та 

його приросту під впливом зовнішніх чинників за кожним показником, що 

обраний моделлю ми прорахували прогноз за кривими, які приводяться до 

модифікованої експоненти, а саме: модифікованою експонентою, кривою 

Гомпертца, логістичною кривою. У результаті проведених обрахунків було 

обрано регресійні залежності, прогнозні значення яких мають найбільші 

значення коефіцієнта кореляції і детермінації. Вони стали вхідними 

величинами для нейронної моделі. 

Отримані прогнозні дані оброблені нейроною мережею дали 

можливість прогнозувати зміни ВВП та його приросту за групами внутрішніх 

і зовнішніх показників компонентою (Додаток К). Результати зведені у 

таблиці 5.7. Графічно прогнозні зміни ВВП відображені на рис. 5.32, а зміни 

приросту на рис.5.33. Як видно з таблиці 5.7 прогноз ВВП вказує на його 

зростання, а прогноз росту ВВП на погіршення економічного стану в 

економіці та відсутність приросту відносно останнього періоду. 

 

Таблиця 5.7 

Результати прогнозу змін ВВП та його приросту  

за допомогою нейроної мережі 

Роки Показники  Абсолютне 

відхилення Внутрішні Зовнішні 

ВВП 

2014 1619,67 1524,84 94,832 

2015 1754,70 1611,94 142,758 

2016 1891,56 1691,70 199,854 

Ріст ВВП 

2014 -8,1 -6,3 1,8 

2015 -4,2 -4,5 0,4 

2016 -0,2 -1,2 1,0 

2017 1,2 1,8 0,6 
* Розраховано авторами [171] 
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Нарощення обсягу ВВП відбудеться на рахунок девальвації 

національної валюти і підвищення цін.  
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Рис. 5.32. Прогнозна динаміка ВВП з врахування зовнішніх і 

внутрішніх чинників* 
* Розраховано авторами [171] 

 

А показник росту ВВП вказує на глибоку рецесію економіки України, 

яка пов’язана з економічними і політичними проблемами.  
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Рис. 5.33. Динаміка і прогнози росту ВВП з врахуванням зовнішніх і 

внутрішніх чинників* 
* Розраховано авторами [171] 
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Можемо зробити висновок, що зміни показників внутрішньої групи є 

більш визначальними для прогнозу ВВП та його приросту ніж зовнішні 

показники.  

Оскільки сучасний етап розвитку економіки України характеризується 

зростанням невизначеності, непередбачуваних економічних змін, тенденцій, 

які ускладнюють врахування лінійності взаємозв’язків між основними 

макроекономічними чинниками виникає необхідність застосовувати більш 

гнучкі засоби системного аналізу, такі як нейроні мережі. Нейроні мережі 

дозволяють за допомогою нескладного математичного апарату відтворювати 

складні нелінійні процеси, які посилились в умовах глобалізації світової 

економіки. 

В умовах зростаючої невизначеності щодо економічного розвитку та 

непередбачуваних змін, асиметричності інформації, дуже важко 

встановлювати за допомогою математичного апарату взаємозв'язки між 

основними макро- економічними індикаторами. Тому застосування 

гібридних моделей, що поєднують регресійні або авторегресійні компоненти 

і штучні нейромережі є досить ефективним, оскільки вони здатні 

відтворювати складні нелінійні процеси за допомогою порівняно простого 

економетричного апарату. Зокрема, авторегресійні нейронні мережі (AR-NN) 

дозволяють реалізовувати поведінку лінійних коливань довкола свого 

середнього, рівень якого може нелінійно змінюватися в часі. Більш складним 

випадком є регресійні гібридні моделі плавного переходу (ST(A)R) та 

багаторежимні гібридні моделі плавного переходу, в яких нелінійною є 

структура поведінки не лише середнього значення (перетину), але й решти 

коефіцієнтів регресійного рівняння.  

Наведений приклад розробленої та оціненої на реальній інформації 

нейронної моделі прогнозування, що враховує вплив внутрішніх і зовнішніх 

змін на вітчизняну економіку, підтверджує можливість їх застосування для 

системного аналізу, прогнозу та кількісного оцінювання впливу на основні 
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макроекономічні показники в умовах невизначеності, асиметричності 

інформації та можливої зміни тенденцій економічного розвитку. 

При розробці антициклічного регулювання економічного розвитку 

України та світу мають застосовуватись розглянуті моделі виявлення 

ключових факторів впливу і прогнозу змін ВВП та його темпів зростання.  

Так вибір антициклічних заходів при реалізації одноіменого механізму 

регулювання національної економіки має враховувати данні карти 

економічних криз, етапи розвитку сфер господарювання та фазу пербігу 

кризи. На сьогодні світова економічна криза знаходиться у фазі подолання 

наслідків, економіка України знаходить на стадії спаду. Відповідно до 

запропонованої нами матриці вибору антициклічних заходів для 

регулювання економіки України потрібно застосовувати коригуючи і 

компенсаційні засоби, а дані карти криз вказують на відповідні сфери. Так за 

рахунок розвитку сфер сільського господарства, торгівлі і будівництва можна 

застосувати компенсаційні антициклічні заходи, які б передбачали 

спрямування розвитку промисловості для задоволення потреб аграрного і 

будівельного сектору, а можливості розширення торгівлі для нормалізації 

фінансового сектору. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

Інтеграція економіки України у світовий економічний простір 

обумовлюється об’єктивною необхідністю і можливостями. Необхідність 

визначається потребою використання в національній системі міжнародного 

поділу праці, який прискорить процес формування ринкової економіки та 

нарощення національного багатства. Можливості визначаються економічним 

потенціалом країни та сформованим механізмом зовнішньоекономічних 

зв’язків на макро- мікро- і глобальному рівнях. 

Проаналізовано стан співпраці України за існуючими векторами 

інтеграції: Співдружність Незалежних Держав (СНД), Організація 
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чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), ГУУАМ, 

Європейський союз. За результатами виявлено, що Україна має два 

домінуючих вектора інтеграції це Росія і країни ЄС, інші інтеграційні 

об’єднання не відіграють значної ролі у зовнішньоекономічній діяльності. За 

останні роки також зросла частка інших країн світу, це свідчить про те, що 

Україна активно шукає свій особистий шлях в світових інтеграційних 

процесах. 

Для визначення рівня інтеграції було проаналізовано динаміку світових 

інтеграційних індексів: індекс глобалізації (Globalization Index), індекс 

глобалізації (KOF Index of Globalization), індекс глобалізації CSGR, індекс 

глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI), 

індекс економічної свободи. Виявлено, що економіка України є економічною 

системою інтегрованою у світове господарство, тому зміни у розвитку 

світової економіки прямо впливають на умови ведення зовнішньоекономічної 

діяльності і опосередковано на її внутрішній стан. Результати індексів 

глобалізації вказують на те, що чим більш інтегрована країна, тим вищий її 

економічний розвиток і рівень добробуту нації. 

З’ясовано, що державна частка у капіталі ТНК, що працюють в Україні 

дозволить певною мірою захистити національні економічні інтереси, 

посилить інтернаціоналізацію виробництва й капіталу, сприятиме інтеграції 

України у світову економіку та підвищить її роль у глобальних 

трансформаційних процесах. Визначені позитивними такі риси діяльності 

ТНК: зростання зайнятості населення, наповнення ринку необхідною 

продукцією; збільшення податкових надходжень до бюджетів країни, де 

розміщена філія ТНК; можливість оновлювати технологічну базу за рахунок 

новітніх технологій ТНК (ТНК витрачають на наукові дослідження іноді 

більше коштів, ніж окремі держави); зменшення обмежень розподілу спільної 

діяльності; розвиток інституційно-економічного простору та наближення 

його до міжнародних; формування спільної ресурсної бази. До негативних 

наслідків діяльності ТНК відносимо: сильний протекторат інтересів ТНК, не 
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враховуючи національних інтересів приймаючої сторони; недотримання 

законів з боку ТНК (приховування прибутків, вивіз капіталу з однієї країни в 

іншу тощо); визначають цінову кон’юнктуру на ринку, що дозволяє 

отримувати їм надприбутки за рахунок споживачів; нав’язування власних 

умов ведення бізнесу, не зважаючи на інтереси держави, в якій перебувають. 

Розподілено країни регіонального співробітництва України у 

відповідності до рівнів поляризації на: ключові – в цілому ЄС, Росія; 

перспективні – країни-члени ЄС (сусіди) – Польща, Болгарія, Румунія, 

Словаччина, Угорщина та Туреччина; звичайні – Молдова, Грузія, 

Азербайджан, Білорусь та інші. З’ясовано, що економіка України 

розвивається синхронно у відповідності до розвитку економік країн основних 

інтеграційних партнерів. На нашу думку це свідчить про високий рівень 

залежності внутрішнього стану економіки від зовнішнього впливу. 

Виділено проблеми, що перешкоджають процесу входження України у 

глобальне економічне середовище та успішній інтеграції: відсутність досвіду 

ведення зовнішньоекономічної діяльності; тривалий і неефективний процес 

ринкових трансформацій; зменшення експортних можливостей внаслідок 

рецесії світової економіки; відсутність системного підходу до міжнародної 

інтеграції та співпраці; низький рівень диверсифікації українського експорту 

(товарної й географічної); недостатнє використання потенціалу торгово-

економічного співробітництва з перспективними торговельними партнерами  

й регіональними інтеграційними об’єднаннями; відсутність чітких стратегій і 

програм розвитку торгово-економічного співробітництва з ключовими 

торговельними партнерами з визначенням пріоритетів і джерел 

фінансування; відсутність ефективного механізму взаємодії влади, бізнесу й  

громадянського суспільства у сфері міжнародної інтеграції. 

Виділені етапи становлення економічної системи: 1-й етап – 

революційних перетворень економічної системи (1991-1995 роки);  2-й етап – 

реформування економічної системи (1996–2000 роки); 3-й етап – 

гетерогенного зростання економіки (2001–2008 роки); 4-й етап –економічних 



 364 

коливань (2009 – донині). Проаналізовано характер впливу світових 

економічних криз (Криза СРСР 1990-1991 роки, Мексиканська і Бразильська 

кризи 1993-1996 роки, Азіатська і Російська кризи 1997-1999 роки, Криза у 

США 2008 року) на економіку України з визначенням їх: сфер і форм прояву, 

внутрішніх передумов розповсюдження, внутрішніх бар’єрів 

розповсюдження кризи, наслідків для України, інструментів подолання, 

висновків для України. 

За допомогою економетричного апарату визначені ключові фактори 

впливу (зміни економічних показників) на динаміку ВВП та його темпів 

зростання, а саме: приріст внутрішнього кредитування банківської системи 

України, приріст балансу рахунку поточних операцій платіжного балансу,  

валового нагромадження основного капіталу, зростання грошової маси, 

індекс споживчих цін, частка експорту у ВВП, частка державних витрат у 

ВВП. Саме їх зміни повинні бути враховані при проведені антициклічного 

регулювання економічного розвитку. 

Проілюстровано застосування елементів механізму антициклічного 

регулювання щодо аналізу впливу змін зовнішнього і внутрішнього 

середовища на структуру і стадії розвитку сфер господарювання та вибір 

заходів антициклічного регулювання, які б забезпечували подальший 

розвиток країни 

 

Основні результати проведених досліджень даного розділу відображені 

у таких наукових працях автора: [142, 146, 147, 154, 155, 161, 165, 172, 175, 

176, 182, 184, 187]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукової проблеми, що виявляється у системному дослідженні 

теоретико-методологічних основ економічних криз і закономірностей їх 

трансформацій в умовах асиметрії глобального простору. Проаналізовано 

сутність закономірностей і чинників прояву економічних криз у 

глобальному просторі, що дало змогу реалізувати поставлену мету і 

завдання та зробити такі висновки: 

1. Світова економічна криза як феномен розглядається у теоретичних і 

практичних аспектах. Відповідно до теоретичного аспекту криза трактується 

як економічне поняття, а з огляду на практичний аспект – як економічне 

явище. Світова економічна криза – це поняття, яке визначає і характеризує 

етап розвитку економічної системи у визначений період і вказує на 

загострення протиріч її функціонування. Світова економічна криза – це 

явище, яке виникає у процесі функціонування економічної системи і може 

спричинити трансформації її складових чи повну руйнацію. За авторською 

концепцією поняття «економічна криза та «світова економічна криза», 

трактуються як етап циклічного розвитку. Так, економічна криза 

розглядається як точка біфуркації у розвитку системи внаслідок загострення 

внутрішніх протиріч, в якій вона може перейти на новий рівень розвитку, а 

світова економічна криза – як синхронізація циклів розвитку економік 

декількох країн на етапі кризи внаслідок підвищеної їх взаємозалежності і 

лібералізації ринків. 

2. Зміст поняття «світова економічна криза» розкривається суміжними 

явищами і проявами. Визначальну роль при формуванні сутності 

економічних криз відіграють такі наукові категорії, як: кризова загроза, яка 

визначає ймовірність прояву кризових явищ; кризова ситуація, яка 

характеризує умови функціонування економічної системи; кризові прояви, 

які трансформують діяльність економічної системи під впливом кризової 
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ситуації; кризовий стан, який зумовлює перехід на відповідний етап 

розвитку; кризові наслідки, які описують логічні зв’язки між явищами і 

процесами, визначаючи форму, характеристики і механізми розповсюдження 

кризи. Вони поглиблюють логічні зв’язки між явищами і розширюють 

понятійно-методологічний апарат нового напряму дослідження у сфері 

світової економіки і міжнародних економічних відносин – кризології. Це у 

свою чергу дозволило автору розширити класифікаційні ознаки криз через 

виокремлення трьох груп: перша – характеризує етап виникнення кризи: 

рівень, причини, сфери, місце, характер; друга – описує кризу на етапі 

перебігу за рівнем ієрархічного прояву, наявністю взаємозв’язків з іншими 

кризами, можливістю ними управляти, терміном і характером перебігу, 

масштабом впливу, складністю виявлення, географією поширення; третя – 

вказує на наслідки кризи: складність подолання, результати застосування 

антикризових заходів, характер обумовлених змін. Ця класифікація криз 

розширює змістовність поняття «криза» і дає можливість ідентифікувати її 

параметри та розробити дієві механізми регулювання (подолання). 

3. Системний характер економічної кризи виявляється через 

виокремлення її як підсистеми, що входить до складу світової економіки і 

проявляє свої властивості у певних умовах функціонування останньої з 

метою її оновлення та потребує при цьому регулювання, а відповідно до світ-

системного підходу є інструментом перерозподілу ресурсів між центром і 

периферією. Це дозволило на основі систематизації наукових підходів 

(ситуаційного, системного, дескриптивного, комплексного, генетичного, 

еволюційного, історичного, діалектичного, статистичного, інформаційного) 

охарактеризувати кризу за такими параметрами, як складність, цілісність, 

ієрархічність, структурність, множинність, системність, виділити її функції, 

що трансформують, реформують, оновлюють, генерують розвиток 

економіки; сформулювати цілі (оновлення, трансформації, переродження), 

визначити фази розвитку (зародження передумов, накопичення передумов, 

прояву (загострення, згасання), переродження, подолання). 
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4. Когерентність між економічним розвитком і кризою як явищем 

виявляється через виокремлення таких її аспектів: процес поступових 

негативних змін стану економіки у часі, умови функціонування, наслідки 

впливу чинників, природний, невідворотний етап розвитку; система 

взаємопов’язаних подій і явищ; каталізатор загострення існуючих 

суперечностей; об’єкт і результат управління; поштовх (чинник) до розвитку; 

засіб трансформації; елемент механізму саморегулювання; інструмент 

маніпуляцій економічними процесами, їх етапами і строками перебігу; засіб 

прикриття недоліків реформ чи недолугих дій влади; «ревізор» ефективного 

функціонування економіки. Це дає можливість відстежити 

трансформаційний ланцюг сутності кризи: явище – дійсність – об’єктивна 

реальність – інструмент економічного розвитку. 

5. Передумови світових економічних криз визначено шляхом 

узагальнення і виокремлення класичних причин їх настання: циклічність 

економічного розвитку окремих країн, яка визначає часові інтервали етапів 

розвитку світової економіки (неминучість настання кризи); наявність бар’єрів 

у веденні бізнесу як на внутрішніх, так і на світовому ринках; відсутність 

рівноваги між попитом і пропозицією; диспропорції розвитку між 

економічними сферами (виробництво, торгівля, фінанси, праця); 

глобалізаційні процеси (інтеграція, інтернаціоналізація, мондіалізація, 

лібералізація ринків і економічних сфер); моральність та етичність ведення 

бізнесу; неефективне державне регулювання ринкових процесів як на 

внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Автором запропоновано 

типологізацію причин світових економічних криз відповідно до таких ознак: 

за джерелами походження (зовнішні, внутрішні), характером впливу (прямої 

дії, непрямої дії), способами виявлення (суб’єктивні, об’єктивні), сферами 

виникнення і поширення (політичні, суспільні, технологічні, екологічні, 

фінансові, економічні); етапами перебігу кризи (причини на етапах прояву і 

поширення); природою кризи (циклічні, штучні, кон’юнктурні), складністю 

виявлення (поверхневі, глибинні). Це дасть можливість передбачити сфери 
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виникнення кризи, інтенсивність і масштаби її поширення, глибину ураження 

нею світової економіки. Усвідомлення і врахування зазначених причин дає 

можливість зменшити їх негативний вплив на розвиток економік окремих 

країн та світового горсподарства в цілому та передбачати їх настання через 

аналіз вищенаведених причин. З’ясовано, що чинники, причини та наслідки 

економічних криз є взаємопов’язаними і обумовлюють вплив одне на одного. 

6. Основними передумовами, що спричинили якісні зміни у сучасних 

світових економічних кризах, є глобалізаційні процеси та їх суперечливий 

характер розвитку, що доповнюється зростанням інтеграційних зв’язків, 

мондіалізації, регіоналізації, поляризації, синхронізації, асиметрії, синергії. 

Це дає можливість визначити рівні інтенсивності регіонального поширення 

криз і швидкість прояву їх наслідків, обґрунтувати безперервність світової 

поляризації через взаємообумовленість її видів з етапами розвитку та 

визначити її рівні, розкрити змістовне наповнення синхронізації економічних 

процесів, з’ясувати роль асиметрій розвитку світової економіки, визначити 

сутність синергетичних ефектів щодо наслідків прояву світової економічної 

кризи шляхом виокремлення наднаціонального і національного рівнів їх 

виявлення пза умовно-одночасного прояву. 

7. Побудова економетричних моделей за макроекономічними 

показниками 10 країн світу (Мексика, Бразилія, Аргентина, Таїланд, 

Індонезія, Малайзія, Південна Корея, Росія, США Україна), в яких відбулися 

економічні кризи в умовах активізації глобалізаційних процесів, дала 

можливість виокремити об’єктивні детермінанти (індекс інфляції, приріст 

валового нагромадження і валового нагромадження капіталу, приріст 

внутрішнього кредитування банківської системи, приріст поточного рахунку 

платіжного балансу, приріст кредитної ставки, приріст зростання грошової 

маси, частка державних видатків у ВВП, обсяг експорту) та силу їх впливу на 

зростання ВВП. Це дало можливість визначити рівень залежності 

економічного стану окремої країни від змін глобального простору. З’ясовано, 
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що внутрішні причини є передумовами прояву світової економічної кризи, а 

її загострення і поширення обумовлюють зовнішні причини. 

8. За результатами аналізу перебігу світових економічних криз в 

умовах глобалізації виділені такі закономірності: чинники, причини і 

наслідки криз є взаємопов’язаними і зумовлюють вплив один на одного при 

перебігу кризи в умовах високого рівня інтеграції та господарської 

взаємозалежності; виходячи з того, що криза є невід’ємну складову 

економічного циклу причини, які зумовлюють її прояв виступають 

одночасно причинами циклічного розвитку світової економіки; світова 

економічна криза засвідчила, що масове вилучення іноземного капіталу з 

внутрішнього ринку країн з високими темпами економічного зростання 

дестабілізує економічну ситуацію в цілому і створює прецедент загострення 

існуючих суперечностей розвитку та як наслідок, прояв кризових явищ; 

трансформація характеру криз і циклів відбуваються постійно, а саме: зміни 

причин виникнення, сфер зародження, особливостей перебігу, наслідків; 

після прояву кризи її розвиток є незворотнім; якісні перетворення, що 

сформувались, шляхом вирішення суперечностей, сприяють і забезпечують 

процес розвитку економічної системи, а їх ігнорування неухильно 

призводить до кризи. 

9. Загострення суперечностей, які виникають у процесі функціонування 

будь-якої економічної системи, є передумовами світових економічних криз. 

Розв’язання суперечностей сприяє і забезпечує процес розвитку економічної 

системи, а їх ігнорування, безумовно, призводить до настання кризи. 

Відповідно до цього сформульовано положення авторської концепції щодо 

ідентифікації об’єктів дослідження кризи в рамках як національних, так і 

світової економік з метою забезпечення можливості управляти процесом її 

перебігу, а саме: характером взаємовпливу між кризою та якісними змінами 

світової економіки, параметрами криз та основними показниками розвитку 

світової економіки, причинами криз і протиріччями у розвитку світової 

економіки, змінами параметрів кризи у процесі її перебігу під впливом 
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трансформації світової економіки та застосуванням антициклічного 

регулювання національними економіками. 

10. Виділено параметри світової економічної кризи, які потрібно 

враховувати у механізмі антициклічного регулювання, а саме: 

характеристики (масштаб, вид, етап життєвого циклу, швидкість, частота, 

гострота, щільність, глибина), форми поширення світових економічних криз 

(інфікування, «економічні бульбашки», «економічні міни», ефект доміно, 

трансфер (експорт) криз, перекладання криз); канали розповсюдження 

(торговельні ринки, фінансові ринки, інформаційні потоки, межі 

міжнародних конгломератів (ТНК, ТНБ) та інтеграційних об’єднань). 

11. Механізм антициклічного регулювання розвитку національних і 

світової економік розглядається як сукупність соціально-економічних 

засобів (способів, методів, важелів, нормативів, показників), застосування 

яких забезпечує формування властивостей національних економік 

ефективно функціонувати, запобігати зовнішньому впливу криз та їх 

внутрішньому прояву. Структуру механізму антициклічного регулювання 

визначено шляхом виокремлення методів, важелів, застосування яких у 

сукупності забезпечує формування адаптивних властивостей національних 

економік ефективно функціонувати і запобігати зовнішньому впливу криз та 

їх внутрішньому прояву. Це обумовить реформування міжнародної системи 

наднаціонального регулювання через розмежування функцій і повноважень 

наднаціональних інституцій при застосуванні механізму антициклічного 

регулювання національного та світового розвитку, що дає можливість 

визначити роль і завдання кожного учасника механізму для здійснення 

узгодженого антициклічного регулювання на наднаціональному і 

національному рівнях. 

12. Не зважаючи на кризовий стан інтеграція економіки України у 

світовий економічний простір зумовлюється об’єктивною необхідністю і 

можливостями. Необхідність визначається потребою використання у 

національній системі відтворення міжнародного поділу праці, який 
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прискорить процес формування ринкової економіки та нарощення 

національного багатства. Можливості визначаються економічним 

потенціалом країни та сформованим механізмом зовнішньоекономічних 

зв’язків на макро-, мікро- і глобальному рівнях. 

13. З аналізу трансформацій світової економіки та їх впливу на 

вітчизняну економіку випливає, що Україна до лютого 2014 р. мала два 

домінуючі вектори інтеграції (Росія і країни ЄС), а інші інтеграційні 

об’єднання не відігравали значної ролі у зовнішньоекономічній діяльності. 

Події останніх років призвели до закриття російських ринків для вітчизняних 

експортерів, але у зовнішньоторговельному обороті зростає частка інших 

країн світу. Це свідчить про те, що Україна активно шукає альтернативний 

шлях у світових інтеграційних процесах. З’ясовано, що економіка України 

розвивається синхронно відповідно до розвитку країн основних 

інтеграційних партнерів. Це свідчить про високий рівень залежності 

економіки від зовнішнього впливу. Оскільки України інтегрована у світове 

господарство, то зміни у розвитку світової економіки прямо впливають на 

умови ведення зовнішньоекономічної діяльності і опосередковано на її 

внутрішній стан. 

14. Процесу входження України у глобальне економічне середовище та 

успішній інтеграції перешкоджають такі чинники, як відсутність досвіду 

ведення зовнішньоекономічної діяльності, тривалий і неефективний процес 

ринкових трансформацій, зменшення експортних можливостей внаслідок 

рецесії світової економіки, відсутність системного підходу до міжнародної 

інтеграції та співпраці, низький рівень диверсифікації українського експорту 

(товарної й географічної), недостатнє використання потенціалу торгово-

економічного співробітництва з перспективними торговельними партнерами 

і регіональними інтеграційними об’єднаннями, відсутність чітких стратегій і 

програм розвитку торгово-економічного співробітництва із ключовими 

торговельними партнерами з визначенням пріоритетів і джерел 

фінансування, відсутність ефективного механізму взаємодії влади, бізнесу і 
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громадянського суспільства у сфері міжнародної інтеграції. У сукупності 

вони вказують на збереження кризових явищ і суперечностей у розвитку 

економіки України. 

15. Висвітлено вплив економічних криз в умовах глобального простору 

(розпад СРСР 1990–1991 рр., Мексиканська і Бразильська кризи 1993–

1996 рр., Азіатська і Російська кризи 1997–1999 рр., криза у США 2008 р.) на 

визначені періоди прояву внутрішніх криз у вітчизняній економіці: 1-й етап – 

революційних перетворень економічної системи (1991–1995 рр.); 2-й етап – 

реформування економічної системи (1996–2000 рр.); 3-й етап – гетерогенного 

зростання економіки (2001–2008 рр.); 4-й етап – економічних коливань 

(2009– донині). Це дало можливість простежити трансформацію вітчизняного 

економічного розвитку у контексті глобальних змін світової економіки. 

З’ясовано характер впливу світових економічних криз  на економіку України 

з визначенням їх сфер і форм прояву, внутрішніх передумов поширення, 

внутрішніх бар’єрів кризи, наслідків для України, інструментів подолання. 

Результати економетричного моделювання виявили ключові кількісні 

фактори впливу на ВВП України, а саме: внутрішнє кредитування 

банківської системи України, баланс рахунку поточних операцій платіжного 

балансу,  валове нагромадження основного капіталу, зростання грошової 

маси, індекс споживчих цін, частка експорту у ВВП, державні витрати. 

Урахування динаміки зазначених чинників підвищує ефективність 

антициклічного регулювання економічного розвитку в Україні. 

16. Зростаюча невизначеність економічного розвитку та 

непередбачувані зміни, асиметричність інформації перешкоджають 

встановленню взаємозв’язків між основними макроекономічними 

індикаторами за допомогою звичайного математичного апарату. Отже, 

застосування гібридних моделей, що поєднують регресійні або 

авторегресійні компоненти і штучні нейронні мережі, є ефективним засобом 

відтворення складних нелінійних процесів. Так, розрахований прогноз змін 

ВВП України враховує вплив внутрішніх і зовнішніх змін на вітчизняну 
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економіку, він є адекватним і підтверджує можливість застосування 

нейронних мереж для системного аналізу макроекономічних показників в 

умовах невизначеності, асиметричності інформації та непередбачуваних змін 

економічного розвитку. 
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Додаток А 

Таблиця А. 1 

Еволюція наукових теорій щодо трактування сутності економічних криз 

Поверхневий (біологічний) – прояв криз пов’язувався з біологічними процесами на землі 
теорія «Сонячних плям – погоди – врожаю»  

В.С. Джевонс [438]: Криза – це великі нерегулярні коливання у розвитку економіки 

Науковий (соціально-економічний) – етап розвитку суспільства, ринків, економічних систем 

теорії диспропорційного розвитку  

Д. Рікардо [18]: Криза – явище, що може виникати на окремих ринках 

Ж.Б. Сей [278]: Розглядав кризу як локальне явище (регіон, ринок, країна) 

С. Сісмонді [14]: Вважав, що криза природна і неминуча форма руху господарства, або форма 

переходу тимчасового стану рівноваги до іншого 

У. Мітчел [192]: Криза – це економічний бум і паніка, яка визначає інтенсивність відповідної 

фази розвитку. 

М. Туган-Барановский [283]: Криза – це необов’язкова фаза циклу розвитку. 

теорії економічних циклів розвитку  

М. Кондратьєв [111, 112]: Криза – невід’ємна складова економічного циклу 

С. Кузнец [14]: Криза – явище, яке виникає з періодичністю 15-25-років в наслідок коливання 

швидкого і повільного технічного розвитку, населення (іммігрантів) і національного доходу, 

який і визначає настання економічних криз 

К. Жугляр [14]: Криза – це циклічне явище, пов'язане переважно з грошовим обігом, 

банківським кредитом і державними фінансами з повторюваність 7-11 років 

Дж. Кітчин [14]: Криза – це складова економічного циклу, яка повторюється з періодичністю 

3-4 роки 

теорії криз: 

О. Богданов (Малиновский) [33, 34]: Криза – зміна організаційних форм системи, перехід її у 

новий стан з набуттям нових властивостей чи руйнації 

теорії протиріч  

К. Маркс [137, 138], Є. Варга [46]: Криза – це вибух протиріч і способів їх подолання 

Р. Гільфердінг [616]: Криза – це різке загострення протиріч, які накопились у критичній масі 

В. Перло [214, 478]: Криза – це сильні ліки, які на деякий час скасовують суперечності 

економіки 

монетарна теорія  

Н. Хоутрі [287], І. Фішер [287], М. Фрідман [406]: Криза – складова економічного циклу 

теорії нововведень 

Й. Шумпетер [311], Е. Хансен [291], П. Семюельсон[191]: Криза – складова економічного 

циклу, є творчим руйнуванням заради розвитку 

психологічна теорія 

Дж. Кейнс [104]: Криза – це складова економічного циклу, своєрідна форма забезпечення 

поступального розвитку економіки в умовах ринкових відносин.  

А. Пігу [31]: Криза – це несподівана різка зміна тенденції до підвищення тенденціями до 

зниження. 

теорії недоспоживання 

Дж. Томсон [428], Е. Прайзер, Дж. Робінcон: Криза – викривлення економічних відносин 

унаслідок збільшення заощаджень  

теорії перенагромадження 

Ф. Хайєк [289], Л. Мізес [191]: Криза складова економічного циклу 

* Складено автором 
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Таблиця А.2 

Періодизація прояву економічних криз*  

Назва кризи Період 

кризи  

Причини кризи Наслідки кризи 

Аграрна цивілізація 

1789-1849 Перший довгий цикл 

Економічна криза 

у Франції 

1788

-

1792 

Низький споживчий попит, 

зростання державного боргу, 

збільшення податкового тиску 

Революція, перехід від 

монархії до республіки 

Перша міжнародна 

фінансова криза 

1825 Масові спекуляції щодо 

коливання цін на дорогоцінні 

метали 

Обвал фондового ринку у 

Великобританії, закриття 

копалень у країнах Латинської 

Америки 

Фондова криза в 

Англії 

1836 Континентальна блокада, втрата 

ринків збуту, неврожаї 

Спад виробництва вовни і 

текстильної продукції, падіння 

фунта стерлінгів 

Торгово-

промислова криза 

в Європі 

1845

-

1847 

Неврожаї, спекуляції на 

фондовому ринку з цінними 

паперами залізничних компаній 

Обвал фондових ринків, криза 

банківської системи 

1849-1896 Другий довгий цикл 

Перша світова 

економічна криза 

1857

-

1858 

Перевиробництво, падіння цін на 

товари, підвищення облікової 

ставки Банком Англії, відтік 

золота, обвал цін на цінні папери 

акціонерних товариств 

Банкрутсво банків і 

підприємств, неплато-

спроможність підприємств, 

безробіття 

Друга світова 

економічна криза 

1873

-

1878 

Кредитний бум, спекуляції на 

ринку нерухомості 

Обвал фондового ринку, 

зменшення експорту, 

зменшення державних доходів 

Індустріальна цивілізація 

1896-1938 Третій довгий цикл 

Міжнародна 

фінансова криза 

1914 Перша світова війна, розпродаж 

цінних паперів для покриття 

військових витрат 

Обвал фондового ринку, 

наростання державного боргу 

Економічна 

криза 

1920-

1922 

Перерозподіл сфер впливу у світі  Дефляція, спад виробництва, 

дефіцит фінансових ресурсів 

Велика депресія 1929-

1933 

Обвал цін на фондовому ринку, 

перерозподіл капіталу між 

країнами світу із Європи у США,  

Зниження ділової активності, 

банкрутство, безробіття, 

скорочення промислового 

виробництва 

Постіндустріальна цивілізація 

1938 – 1990 Четвертий довгий цикл 

Світова еко-

номічна криза – 

енергетична 

1973-

1974 

Скорочення промислового 

виробництва 

Безробіття, падіння доходів, 

скорочення видобутку нафти, 

банкрутство підприємств, 

підвищення цін на нафту 

Боргова криза 1980 Зростання зовнішніх боргів країн, 

що розвиваються та відсутність 

джерел їх покриття 

Інфляція, відтік інвестицій, 

зростання безробіття 
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Продовження табл. А.2 

Назва кризи Періо

д 

кризи  

Причини кризи Наслідки кризи 

«Чорний 

понеділок» 

1987 Паніка інвесторів Відтік капіталу, падіння 

фондових індексів 

Інформаційна цивілізація (глобалізаційна) 

1990- до нині П’ятий довгий цикл – Інноваційно-інвестиційний 

Латиноаме-

риканська криза  

1994-

1995 

Державний борг, дефіцит 

бюджету 

Відтік інвесторів, банківська 

криза, банкрутства, безробіття 

Азійська криза  1997 Кредитна, неконтрольована 

експансія, державний борг 

Девальвація, скорочення 

виробництва, відтік інвесторів, 

банківська криза 

Російська криза 1998 Хронічний дефіцит бюджету, 

великий державний борг, низькі 

ціни на енергетичну сировину 

Дефолт за внутрішніми 

зобов’язаннями, девальвація, 

інфляція, банкрутства, 

безробіття 

Криза.com 2001 Високий рівень інвестицій і 

низький рівень фінансових 

результатів 

Банкрутсво інтернет-

підприємств, втрата довіри до 

інтернет-послуг 

Світова 

економічна криза 

2008-

2011 

Державний борг, обвал цін на 

нерухомість, підвищення вартості 

кредитних ресурсів, дефіцит 

бюджету, віртуалізація 

фінансового ринку та економіки в 

цілому, відірваність 

(автономність) фінансового ринку 

від реальної економіки 

Банкрутсво банків, страхових 

компаній, обвал фондової 

біржі та ринку нерухомості 

* Складено автором на основі аналізу [102, 105, 302, 316].  
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Таблиця А.3 

Узагальнення наукових поглядів щодо визначення причин світових 

економічних криз в умовах глобалізації*
 

Автори Причини криз Узагальненні причини 

Ібн-Хальдун [101]  1. Непомірні державні витрати 

2. Високі податки 
1. Циклічність 

економічного 

розвитку окремих 

країн, які формують 

часові інтервали 

етапів розвитку 

світової економіки 

(неминучість настання 

кризи). 

 

 

2. Наявність бар’єрів у 

веденні бізнесу як на 

внутрішніх, так і на 

світовому ринках. 

 

 

3. Відсутність 

рівноваги між 

попитом і 

пропозицією. 

 

 

 

4. Диспропорції 

розвитку між 

економічними 

сферами 

(виробництво, 

торгівля, фінанси, 

праця). 

 

 

5. Глобалізаційні 

процеси (інтеграція, 

інтернаціоналізація, 

мондіалізація, 

лібералізація ринків і 

економічних сфер). 

П’єр Лепезан де 

Буагільбер [14] 

1. Неефективна податкова політика  

2. Обмеження вільної торгівлі й 

підприємницької ініціативи 

А. Сміт [265] 1. Функціонування монополій 

Д. Рікардо [18] 1. Перевиробництво товарів 

2. Відсутність державного стимулювання 

3. Циклічність розвитку економіки 

Ж.-Б. Сей [278] 1. Обмеження ринкових відносин 

Т. Мальтус [218] 1. Неповна зайнятість населення 

Дж. Міль [218] 1. Недостатня кількість накопиченого 

капіталу 

2. Низький рівень продуктивності праці 

К. Маркс [137, 138] 1. Класові протиріччя 

2. Бідність переважної частини населення 

А. Маршалл [31] 1. Неможливість досягнення рівноваги між 

попитом і пропозицією 

2. Неконтрольована діяльність монополій на 

ринку 

М. І. Туган-

Барановський [283]  

1. Недосконалість ринкового механізму у 

сфері нагромадження та витрачання 

суспільного капіталу 

2. Диспропорції  у розподілі суспільного 

капіталу між сферами застосування 

Д. М. Кейнса [104] 1. Відсутність механізмів державного 

регулювання ринкових процесів 

2. Неконтрольована діяльність монополій та 

олігополій на ринку 

М. Фрідман [411] 1. Диспропорції між темпами росту 

продукції і темпами росту грошової маси в 

обігу 

Е.Г. Яковенко, 

М.І. Басс, 

Н.В. Махров, 

А.В. Полєтаєв, 

І.М. Савельєва [321] 

1. Неконтрольовані темпи зростання 

виробництва, які не підтверджені реальним 

споживчим попитом 

О. Некіпєлов [205] 1. Поширення глобалізаційних процесів 

світовою економікою 

А. Грінспен [73] 1. Лібералізація фінансових ринків країн, що 

розвиваються 

2. Короткострокові зовнішні борги країн, що 

розвиваються 
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Продовження табл. А.3. 

Автори Причини криз Узагальненні 

причини 
А. Чухно [304] 1. Низький рівень технологічного розвитку 

промислового виробництва 
 

6. Моральність та 

етичність ведення 

бізнесу. 

 

 

 

7. Неефективне 

державне 

регулювання 

ринкових процесів як 

на внутрішніх, так і 

на зовнішніх ринках. 

В. Геєць [57-59] 1. Високі державні видатки 

2. Нездатність урядів подолати «перегрів» 

економіки 

3. Відсутність своєчасних структурних зрушень 

4. Утворення торгових дефіцитів і фіктивного 

капіталу на ринках капітальних активів 

5. Однобока політика лібералізації руху капіталу в 

інтересах окремих олігархічних груп, яка не 

супроводжується запровадженням відповідних норм 

державного та міждержавного регулювання 

6. Непомірковані запозичення 

7. Штучна політика стабілізації номінальних курсів 

національних валют 

8. Слабкий контроль за банківською системою і 

фондовим ринком 

О. Барановський 

[25] 

1. Інертність виробництва 

2. Неузгодженість фондового і товарного ринків 

А. Махникін[141] 1. Надвиробництво доларів США 

Р. Косодій, 

А. Бондаренко 

[115] 

1. Дисбаланс між капіталом і працею 

Лідери Великої 

двадцятки (G-20) 

[42] 

На мікрорівні: 

1. Схильність учасників ринку до надмірного ризику 

На макрорівні: 

1. Неефективне регулювання операцій на 

фінансовому ринку 

2. Непослідовна макроекономічна політика окремих 

країн світу 

3. Відсутність структурних реформ на фінансовому 

ринку у відповідності до його розвитку і ролі у 

світовій економіці 

Експерти МВФ 

[42] 

1. Циклічний розвиток світової економіки 

2. Підвищення цін на сировину 

3. Віртуалізація фондового ринку та його перегрів 

Н. Шмельова 

[313, 314] 

1. Моральні принципи 

2. Психологія суспільства 

3. Способи досягнення цілей політичною і діловою 

елітою 

В. Грищук [74]  1. «Віртуалізація» капіталу 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Результати оцінювання регресійної моделі для  економіки Мексики 

 

Dependent Variable: GDP_MEX_NORM  

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(CREDIT_RATE_MEX_NORM
) -0.424418 0.011661 -36.39636 0.0001 

D(GFCF_MEX_NORM) 0.772100 0.054330 14.21130 0.0075 

C -0.069337 0.003354 -20.67292 0.0009 

     
     

R-squared 0.904010     Mean dependent var 0.009141 

Adjusted R-squared 0.857423     S.D. dependent var 1.025078 

S.E. of regression 0.681948     Akaike info criterion 2.209755 

Sum squared resid 7.905910     Schwarz criterion 2.359115 

Log likelihood -19.09755     Hannan-Quinn criter. 2.238912 

F-statistic 12.96517     Durbin-Watson stat 2.004856 

Prob(F-statistic) 0.000380    

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

     .  |  .   |      .  |  .   | 1 -0.017 -0.017 0.0070 0.933 

     .**|  .   |      .**|  .   | 2 -0.303 -0.304 2.2533 0.324 

     . *|  .   |      . *|  .   | 3 -0.170 -0.200 2.9990 0.392 

     .**|  .   |      ***|  .   | 4 -0.299 -0.471 5.4608 0.243 

     .  |* .   |      . *|  .   | 5 0.098 -0.167 5.7409 0.332 

     .  |**.   |      .  |  .   | 6 0.336 0.007 9.2797 0.158 

     .  |* .   |      .  |  .   | 7 0.132 0.056 9.8656 0.196 

     .  |  .   |      .  |  .   | 8 -0.033 0.046 9.9057 0.272 

     .**|  .   |      . *|  .   | 9 -0.278 -0.142 12.987 0.163 

     .  |  .   |      .  |* .   | 10 -0.055 0.116 13.122 0.217 

     .  |  .   |      . *|  .   | 11 -0.033 -0.135 13.177 0.282 

     .  |  .   |      .**|  .   | 12 -0.044 -0.247 13.282 0.349 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.865970     Prob. F(5,14) 0.5277 

Obs*R-squared 4.724371     Prob. Chi-Square(5) 0.4504 

Scaled explained SS 3.805435     Prob. Chi-Square(5) 0.5778 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.819024 2.279543 1.236662 0.2366 

D(CREDIT_RATE_MEX_NORM) -0.114355 0.201819 -0.566622 0.5799 

(D(CREDIT_RATE_MEX_NORM))^2 -0.035668 0.034360 -1.038055 0.3168 

(D(CREDIT_RATE_MEX_NORM))*(D(GFCF
_MEX_NORM)) -0.372107 0.441902 -0.842057 0.4139 

D(GFCF_MEX_NORM) -2.220229 1.441161 -1.540584 0.1457 

(D(GFCF_MEX_NORM))^2 1.989965 1.251840 1.589633 0.1342 

R-squared 0.236219     Mean dependent var 4.228308 

Adjusted R-squared -0.036561     S.D. dependent var 6.477853 

S.E. of regression 6.595207     Akaike info criterion 6.853889 

Sum squared resid 608.9546     Schwarz criterion 7.152608 

Log likelihood -62.53889     Hannan-Quinn criter. 6.912202 

F-statistic 0.865970     Durbin-Watson stat 1.179596 

Prob(F-statistic) 0.527671    
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Продовження табл. Б.1 

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01_MEX_NORM   

Specification: GDP_MEX_NORM D(CREDIT_RATE_MEX_NORM)  
D(GFCF_MEX_NORM)  C 

Omitted Variables: Squares of fitted values  

 Value df Probability  

t-statistic  1.222621  16  0.2392  

F-statistic  1.494802 (1, 16)  0.2392  

Likelihood ratio  1.786302  1  0.1814  

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  7.225556  1  7.225556  

Restricted SSR  84.56617  17  4.974481  

Unrestricted SSR  77.34061  16  4.833788  

Unrestricted SSR  77.34061  16  4.833788  

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -42.79679  17   

Unrestricted LogL -41.90364  16   

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: GDP_MEX_NORM   

Method: Least Squares   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(CREDIT_RATE_MEX_
NORM) -0.090621 0.052424 -1.728610 0.1031 

D(GFCF_MEX_NORM) 1.707651 0.525172 3.251602 0.0050 

C 2.999063 0.742560 4.038815 0.0010 

FITTED^2 -0.054652 0.044701 -1.222621 0.2392 

     
     

R-squared 0.937844     Mean dependent var 2.578358 

Adjusted R-squared 0.869940     S.D. dependent var 3.352580 

S.E. of regression 2.198588     Akaike info criterion 4.590364 

Sum squared resid 77.34061     Schwarz criterion 4.789510 

Log likelihood -41.90364     Hannan-Quinn criter. 4.629239 

F-statistic 9.393289     Durbin-Watson stat 1.913207 

Prob(F-statistic) 0.000813    
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Таблиця Б.2 

Результати оцінювання регресійної моделі для  економіки Бразилії 

 

Dependent Variable: GDP_BRAS_NORM  

Method: Least Squares   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

GFF_BRAS_NORM 0.361360 0.052146 6.929774 0.0005 

GFF_BRAS_NORM(-1) 0.282129 0.082030 3.439339 0.0233 

D(GFCF_BRAS_NORM) 0.473349 0.059677 7.931849 0.0003 

D(CREDIT_RATE_BRAS_NORM) -0.651620 0.066113 -9.856155 0.0002 

D(GOV_EXP_BRAS_NORM) 0.294817 0.019329 15.25257 0.0000 

C -0.072470 0.008153 -8.888752 0.0003 

     
     

R-squared 0.883594     Mean dependent var -0.018453 

Adjusted R-squared 0.761899     S.D. dependent var 1.038823 

S.E. of regression 0.687589     Akaike info criterion 2.340838 

Sum squared resid 6.146118     Schwarz criterion 2.639082 

Log likelihood -16.23796     Hannan-Quinn criter. 2.391312 

F-statistic 5.617284     Durbin-Watson stat 2.570523 

Prob(F-statistic) 0.005662    

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

     .**|  .   |      .**|  .   | 1 -0.327 -0.327 2.3661 0.124 

     . *|  .   |      .**|  .   | 2 -0.127 -0.261 2.7435 0.254 

     .  |  .   |      . *|  .   | 3 0.067 -0.085 2.8556 0.414 

     . *|  .   |      .**|  .   | 4 -0.141 -0.214 3.3818 0.496 

     .  |  .   |      . *|  .   | 5 0.019 -0.143 3.3923 0.640 

     .  |* .   |      .  |  .   | 6 0.116 0.006 3.8074 0.703 

     .  |  .   |      .  |  .   | 7 -0.019 0.019 3.8198 0.800 

     .  |  .   |      .  |  .   | 8 0.022 0.052 3.8376 0.871 

     .  |  .   |      .  |* .   | 9 0.038 0.097 3.8950 0.918 

     .  |  .   |      .  |  .   | 10 -0.052 0.063 4.0159 0.947 

     .  |  .   |      .  |  .   | 11 -0.032 0.010 4.0681 0.968 

     .  |  .   |      .  |  .   | 12 0.043 0.038 4.1728 0.980 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 14.97978     Prob. F(5,13) 0.5624 

Obs*R-squared 18.07307     Prob. Chi-Square(5) 0.4821 

Scaled explained SS 9.273563     Prob. Chi-Square(5) 0.2418 

     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.590734 1.378225 1.879762 0.0827 

GFF_BRAS_NORM ^2 0.004711 0.006377 0.738751 0.4732 

GFF_BRAS_NORM (-1)^2 -0.014065 0.008184 -1.718554 0.1094 

 
(D(CREDIT_RATE_BRAS_NO

RM))^2 -0.006944 0.002932 -2.368286 0.0340 

(D(GFCF_BRAS_NORM))^2 0.630255 0.116324 5.418078 0.0001 

(D(GOV_EXP_BRAS_NORM))
^2 -0.000471 0.000895 -0.526354 0.6075 

     
R-squared 0.793319     Mean dependent var 1.505658 

Adjusted R-squared 0.713827     S.D. dependent var 2.368850 
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Продовження табл. Б.2 
S.E. of regression 1.267221     Akaike info criterion 3.563618 

Sum squared resid 20.87602     Schwarz criterion 3.861862 

Log likelihood -27.85437     Hannan-Quinn criter. 3.614093 

F-statistic 14.97978     Durbin-Watson stat 2.261397 

Prob(F-statistic) 0.562431    

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01_BRAS_NORM   

Specification: GDP_BRAS_NORM GFF_BRAS_NORM GFF_BRAS_NORM(-1) 
C D(CREDIT_RATE_BRAS_NORM) D(GFCF_BRAS_NORM) 
D(GOV_EXP_BRAS_NORM) 

Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
     
 Value df Probability  

t-statistic  0.744331  12  0.4710  

F-statistic  0.554028 (1, 12)  0.4710  

Likelihood ratio  0.857564  1  0.3544  

     
     

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  1.262492  1  1.262492  

Restricted SSR  28.60750  13  2.200577  

Unrestricted SSR  27.34501  12  2.278751  

Unrestricted SSR  27.34501  12  2.278751  

     
     

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -30.84752  13   

Unrestricted LogL -30.41873  12   

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: GDP_BRAS_NORM   

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

GFF_BRAS_NORM 0.032733 0.545074 0.060053 0.9531 

GFF_BRAS_NORM (-1) 0.103645 0.383663 0.270147 0.7916 

C -0.654679 7.656204 -0.085510 0.9333 

D(CREDIT_RATE_BRAS
_NORM) -0.037744 0.081377 -0.463813 0.6511 

D(GFCF_BRAS_NORM) 0.131504 0.740724 0.177535 0.8621 

D(GOV_EXP_BRAS_NO
RM) 0.019965 0.051283 0.389312 0.7039 

FITTED^2 0.113720 0.152781 0.744331 0.4710 

     
     

R-squared 0.897557     Mean dependent var 3.160564 

Adjusted R-squared 0.746336     S.D. dependent var 2.241203 

S.E. of regression 1.509553     Akaike info criterion 3.938814 

Sum squared resid 27.34501     Schwarz criterion 4.286765 

Log likelihood -30.41873     Hannan-Quinn criter. 3.997701 

F-statistic 4.612822     Durbin-Watson stat 2.458509 

Prob(F-statistic) 0.011789    
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Таблиця Б.3 

Результати оцінювання регресійної моделі для  економіки Аргентини 

 

Dependent Variable: GDP_ARG_NORM  

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(GFCF_ARG_NORM) 0.462588 0.057790 8.004637 0.0008 

CPI_ARG_NORM 0.400361 0.035870 11.16144 0.0005 

CREDIT_RATE_ARG_NORM -0.865626 0.042946 -20.15614 0.0000 

C 0.016545 0.009667 1.711492 0.0502 

     
     

R-squared 0.940195     Mean dependent var -0.020880 

Adjusted R-squared 0.910231     S.D. dependent var 1.021271 

S.E. of regression 0.444890     Akaike info criterion 1.394879 

Sum squared resid 3.166839     Schwarz criterion 1.594025 

Log likelihood -9.948788     Hannan-Quinn criter. 1.433754 

F-statistic 28.04066     Durbin-Watson stat 2.134780 

Prob(F-statistic) 0.000001    

       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

     . *|  .   |      . *|  .   | 1 -0.123 -0.123 0.3522 0.553 

     . *|  .   |      . *|  .   | 2 -0.179 -0.197 1.1377 0.566 

     . *|  .   |      . *|  .   | 3 -0.137 -0.198 1.6200 0.655 

     .  |  .   |      . *|  .   | 4 0.015 -0.083 1.6264 0.804 

     .  |  .   |      . *|  .   | 5 -0.050 -0.142 1.6984 0.889 

     .  |  .   |      . *|  .   | 6 -0.015 -0.105 1.7052 0.945 

     .  |* .   |      .  |  .   | 7 0.105 0.034 2.0768 0.955 

     . *|  .   |      . *|  .   | 8 -0.089 -0.132 2.3665 0.968 

     . *|  .   |      . *|  .   | 9 -0.099 -0.152 2.7615 0.973 

     .  |  .   |      . *|  .   | 10 -0.051 -0.158 2.8750 0.984 

     .  |  .   |      . *|  .   | 11 0.020 -0.156 2.8937 0.992 

     . *|  .   |      .**|  .   | 12 -0.112 -0.305 3.5891 0.990 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 0.671039     Prob. F(9,10) 0.7199 

Obs*R-squared 7.530666     Prob. Chi-Square(9) 0.5820 

Scaled explained SS 2.652386     Prob. Chi-Square(9) 0.9765 

     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 5.754284 9.396240 0.612403 0.5539 

CPI_ARG_NORM -1.564945 1.258070 -1.243925 0.2419 

CPI_ARG_NORM ^2 0.055377 0.130054 0.425799 0.6793 

CPI_ARG_NORM 
*(D(GFCF_ARG_NORM)) 0.108957 0.300776 0.362252 0.7247 

CPI_ARG_NORM 
*CREDIT_RATE_ARG_NORM 0.028129 0.058612 0.479919 0.6416 

D(GFCF_ARG_NORM) -0.921546 3.996606 -0.230582 0.8223 

(D(GFCF_ARG_NORM))^2 0.040055 0.282872 0.141601 0.8902 
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Продовження табл. Б.3 
(D(GFCF_ARG_NORM))*CREDIT_RA

TE_ARG_NORM 0.009464 0.385917 0.024524 0.9809 

CREDIT_RATE_ARG_NORM 0.536010 1.389404 0.385784 0.7077 

CREDIT_RATE_ARG_NORM ^2 -0.022934 0.051287 -0.447173 0.6643 

     
     

R-squared 0.376533     Mean dependent var 4.941386 

Adjusted R-squared -0.184587     S.D. dependent var 5.318800 

S.E. of regression 5.788914     Akaike info criterion 6.656619 

Sum squared resid 335.1152     Schwarz criterion 7.154485 

Log likelihood -56.56619     Hannan-Quinn criter. 6.753808 

F-statistic 0.671039     Durbin-Watson stat 3.100538 

Prob(F-statistic) 0.719888    

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01_ARG_NORM   

Specification: GDP_ARG_NORM C CPI_ARG_NORM D(GFCF_ARG_NORM) 
CREDIT_RATE_ARG_NORM 

Omitted Variables: Squares of fitted values  

 Value df Probability  

t-statistic  0.733507  15  0.4746  

F-statistic  0.538033 (1, 15)  0.4746  

Likelihood ratio  0.704811  1  0.4012  

     
     

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  3.422089  1  3.422089  

Restricted SSR  98.82772  16  6.176732  

Unrestricted SSR  95.40563  15  6.360375  

Unrestricted SSR  95.40563  15  6.360375  

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -44.35523  16   

Unrestricted LogL -44.00282  15   

     
     
     

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: GDP_ARG_NORM   

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 8.923222 1.173672 7.602821 0.0000 

CPI_ARG_NORM 0.373077 0.125066 2.983027 0.0093 

D(GFCF_ARG_NORM) 0.989805 0.383734 2.579406 0.0209 

CREDIT_RATE_ARG_NO
RM -0.483006 0.083338 -5.795738 0.0000 

FITTED^2 -0.017609 0.024006 -0.733507 0.4746 

     
     

R-squared 0.845728     Mean dependent var 3.457415 

Adjusted R-squared 0.804589     S.D. dependent var 5.705153 

S.E. of regression 2.521978     Akaike info criterion 4.900282 

Sum squared resid 95.40563     Schwarz criterion 5.149215 

Log likelihood -44.00282     Hannan-Quinn criter. 4.948877 

F-statistic 20.55779     Durbin-Watson stat 2.046668 

Prob(F-statistic) 0.000006    
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Таблиця Б.4 

Результати оцінювання регресійної моделі для  економіки Індонезії 

Dependent Variable: GDP_IND_NORM  

Method: Least Squares   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CPI_IND_NORM -0.825663 0.034755 -23.75666 0.0000 

CRISIS_IND -0.506315 0.004258 -118.9091 0.0000 

C 0.072331 0.000813 88.96801 0.0000 

     
     

R-squared 0.950429     Mean dependent var 7.14E-17 

Adjusted R-squared 0.949366     S.D. dependent var 1.000000 

S.E. of regression 0.332617     Akaike info criterion 0.767912 

Sum squared resid 1.991411     Schwarz criterion 0.917130 

Log likelihood -5.063080     Hannan-Quinn criter. 0.800296 

F-statistic 81.38817     Durbin-Watson stat 1.914905 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

     .  |***   |      .  |***   | 1 0.392 0.392 3.7046 0.054 

     .  |  .   |      . *|  .   | 2 0.052 -0.120 3.7721 0.152 

     .  |* .   |      .  |**.   | 3 0.209 0.279 4.9390 0.176 

     . *|  .   |      ***|  .   | 4 -0.132 -0.425 5.4324 0.246 

     .**|  .   |      . *|  .   | 5 -0.340 -0.076 8.9245 0.112 

     . *|  .   |      .  |  .   | 6 -0.111 -0.010 9.3189 0.156 

     . *|  .   |      . *|  .   | 7 -0.184 -0.129 10.484 0.163 

     .**|  .   |      . *|  .   | 8 -0.312 -0.127 14.098 0.079 

     . *|  .   |      . *|  .   | 9 -0.124 -0.087 14.716 0.099 

     .  |  .   |      .  |  .   | 10 0.010 0.066 14.720 0.143 

     .  |  .   |      .  |* .   | 11 0.043 0.086 14.810 0.191 

     .  |* .   |      .  |  .   | 12 0.187 0.071 16.684 0.162 

       
       

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 0.256527     Prob. F(4,16) 0.9014 

Obs*R-squared 1.265602     Prob. Chi-Square(4) 0.8672 

Scaled explained SS 0.608386     Prob. Chi-Square(4) 0.9621 

     
Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Collinear test regressors dropped from specification 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.159590 1.746021 1.236864 0.2340 

CPI_IND_NORM -0.003898 0.221232 -0.017618 0.9862 

CPI_IND_NORM^2 -0.001483 0.004926 -0.301073 0.7672 

CPI_IND_NORM*CRISI
S_IND 0.116039 0.324427 0.357674 0.7253 

CRISIS_IND -2.705441 3.683375 -0.734501 0.4733 
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Продовження табл. Б.4 
R-squared 0.060267     Mean dependent var 1.832517 

Adjusted R-squared -0.174667     S.D. dependent var 2.148057 

S.E. of regression 2.328108     Akaike info criterion 4.732246 

Sum squared resid 86.72138     Schwarz criterion 4.980941 

Log likelihood -44.68858     Hannan-Quinn criter. 4.786219 

F-statistic 0.256527     Durbin-Watson stat 1.268208 

Prob(F-statistic) 0.901414    

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01_IND_NORM   

Specification: GDP_IND_NORM CPI_IND_NORM C CRISIS_IND  

Omitted Variables: Squares of fitted values  

 Value df Probability  

t-statistic  3.757138  17  0.2135  

F-statistic  8.601810 (1, 17)  0.2135  

Likelihood ratio  8.761740  1  0.3853  

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  11.89097  1  11.89097  

Restricted SSR  38.48287  18  2.137937  

Unrestricted SSR  26.59190  17  1.564229  

Unrestricted SSR  26.59190  17  1.564229  

     
     

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -36.15746  18   

Unrestricted LogL -32.27659  17   

     
     
     

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: GDP_IND_NORM   

Method: Least Squares   

Date: 26/03/15   Time: 18:52   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CPI_IND_NORM -0.224799 0.044709 -5.028021 0.0001 

C 9.205646 0.477672 19.27190 0.0000 

CRISIS_IND -3.147739 1.048413 -3.002386 0.0080 

FITTED^2 -0.041700 0.015124 -2.757138 0.0135 

     
     

R-squared 0.931196     Mean dependent var 4.714634 

Adjusted R-squared 0.919054     S.D. dependent var 4.395955 

S.E. of regression 1.250691     Akaike info criterion 3.454913 

Sum squared resid 26.59190     Schwarz criterion 3.653870 

Log likelihood -32.27659     Hannan-Quinn criter. 3.498092 

F-statistic 76.69306     Durbin-Watson stat 0.643641 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 



 437 

Таблиця Б.5 

Результати оцінювання регресійної моделі для  економіки Кореї 

 

Dependent Variable: GDP_KOREA_NORM  

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CPI_KOREA_NORM(-1) 0.540826 0.037873 14.27998 0.0001 

EXPORT_KOREA_NORM(-1) 0.545135 0.005663 96.26258 0.0000 

CRISIS_KOREA -2.273627 0.046610 -48.77981 0.0000 

C 0.256420 0.025796 9.940300 0.0002 

     
     

R-squared 0.989677     Mean dependent var -0.019383 

Adjusted R-squared 0.952742     S.D. dependent var 1.021923 

S.E. of regression 0.713342     Akaike info criterion 2.339144 

Sum squared resid 8.141705     Schwarz criterion 2.538291 

Log likelihood -19.39144     Hannan-Quinn criter. 2.378020 

F-statistic 7.664571     Durbin-Watson stat 1.803473 

Prob(F-statistic) 0.002137    

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

     .  |  .   |      .  |  .   | 1 0.065 0.065 0.0966 0.756 

     .**|  .   |      .**|  .   | 2 -0.331 -0.336 2.7733 0.250 

     .  |  .   |      .  |  .   | 3 -0.007 0.049 2.7745 0.428 

     .  |  .   |      . *|  .   | 4 0.004 -0.126 2.7750 0.596 

     . *|  .   |      .  |  .   | 5 -0.066 -0.047 2.9033 0.715 

     .  |  .   |      .  |  .   | 6 -0.019 -0.055 2.9151 0.819 

     .  |  .   |      .  |  .   | 7 0.013 -0.025 2.9212 0.892 

     . *|  .   |      .**|  .   | 8 -0.168 -0.219 3.9524 0.861 

     . *|  .   |      . *|  .   | 9 -0.108 -0.104 4.4223 0.881 

     .  |**.   |      .  |* .   | 10 0.218 0.109 6.5138 0.770 

     .  |  .   |      . *|  .   | 11 0.034 -0.090 6.5709 0.833 

     .**|  .   |      .**|  .   | 12 -0.311 -0.274 11.898 0.454 

       
Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 1.749942     Prob. F(8,11) 0.1918 

Obs*R-squared 11.19984     Prob. Chi-Square(8) 0.1906 

Scaled explained SS 4.906267     Prob. Chi-Square(8) 0.7675 

     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 26/03/15   Time: 19:21   

Collinear test regressors dropped from specification 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -11.21662 63.63536 -0.176264 0.8633 

CPI_KOREA_NORM(-1) 4.022373 14.60917 0.275332 0.7882 

CPI_KOREA_NORM(-1)^2 0.620018 0.825405 0.751168 0.4683 

CPI_KOREA_NORM(-1) 
*CRISIS_KOREA 1151.815 756.6360 1.522285 0.1562 
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Продовження табл. Б.5 
CPI_KOREA_NORM(-1) 

*EXPORT_KOREA_NORM(-1) -0.360806 0.335429 -1.075657 0.3051 

CRISIS_KOREA -1216.263 808.5329 -1.504284 0.1607 

CRISIS_KOREA*EXPORT_KOREA_ 
NORM(-1) -139.7235 91.73934 -1.523049 0.1560 

EXPORT_KOREA_NORM(-1) 0.847292 3.460025 0.244880 0.8111 

EXPORT_KOREA_NORM(-1)^2 0.004826 0.052390 0.092116 0.9283 

     
     

R-squared 0.559992     Mean dependent var 5.077873 

Adjusted R-squared 0.239986     S.D. dependent var 6.095577 

S.E. of regression 5.314050     Akaike info criterion 6.480748 

Sum squared resid 310.6304     Schwarz criterion 6.928828 

Log likelihood -55.80748     Hannan-Quinn criter. 6.568218 

F-statistic 1.749942     Durbin-Watson stat 2.525100 

Prob(F-statistic) 0.191817    

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ02_KOREA_NORM   

Specification: GDP_KOREA_NORM C CPI_KOREA_NORM(-1) CRISIS_KOREA  
EXPORT_KOREA_NORM(-1) 

Omitted Variables: Squares of fitted values  

 Value df Probability  

t-statistic  1.508246  15  0.1523  

F-statistic  2.274807 (1, 15)  0.1523  

Likelihood ratio  2.823979  1  0.0929  

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  13.37344  1  13.37344  

Restricted SSR  101.5575  16  6.347341  

Unrestricted SSR  88.18402  15  5.878935  

Unrestricted SSR  88.18402  15  5.878935  

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -44.62770  16   

Unrestricted LogL -43.21571  15   

     
Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: GDP_KOREA_NORM  

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -17.65316 7.750782 -2.277598 0.0378 

CPI_KOREA_NORM (-1) 2.835680 1.164291 2.435543 0.0278 

CRISIS_KOREA -14.74261 4.822819 -3.056844 0.0080 

EXPORT_KOREA_NOR
M (-1) 0.611237 0.239157 2.555797 0.0219 

FITTED^2 -0.148523 0.098474 -1.508246 0.1523 

     
     

R-squared 0.943710     Mean dependent var 4.891795 

Adjusted R-squared 0.938700     S.D. dependent var 3.609245 

S.E. of regression 2.424651     Akaike info criterion 4.821571 

Sum squared resid 88.18402     Schwarz criterion 5.070504 

Log likelihood -43.21571     Hannan-Quinn criter. 4.870165 

F-statistic 6.775138     Durbin-Watson stat 1.882634 

Prob(F-statistic) 0.002535    
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Таблиця Б.6 

Результати оцінювання регресійної моделі для  економіки Малайзії 

Dependent Variable: GDP_MAL_NORM  

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CPI_MAL_NORM(-1) 0.343068 0.036536 9.389862 0.0002 

CRISIS_MAL -1.304973 0.054414 -23.98230 0.0035 

C 0.213278 0.004318 49.39277 0.0089 

D(GFCF_MAL_NORM) 0.976956 0.063530 15.37786 0.0162 

     
     

R-squared 0.943712     Mean dependent var -0.053556 

Adjusted R-squared 0.895658     S.D. dependent var 0.994600 

S.E. of regression 0.548693     Akaike info criterion 1.814301 

Sum squared resid 4.817023     Schwarz criterion 2.013447 

Log likelihood -14.14301     Hannan-Quinn criter. 1.853176 

F-statistic 15.47659     Durbin-Watson stat 1.865341 

Prob(F-statistic) 0.000055    

     
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

     .  |  .   |      .  |  .   | 1 0.060 0.060 0.0829 0.773 

     .**|  .   |      .**|  .   | 2 -0.244 -0.248 1.5367 0.464 

     .  |**.   |      .  |**.   | 3 0.248 0.300 3.1223 0.373 

     .  |* .   |      .  |  .   | 4 0.120 -0.001 3.5180 0.475 

     .  |  .   |      .  |* .   | 5 -0.001 0.143 3.5181 0.621 

     .  |  .   |      .  |  .   | 6 0.033 -0.032 3.5533 0.737 

     . *|  .   |      . *|  .   | 7 -0.078 -0.095 3.7593 0.807 

     .  |* .   |      .  |* .   | 8 0.131 0.152 4.3908 0.820 

     .  |  .   |      . *|  .   | 9 -0.006 -0.143 4.3924 0.884 

     .**|  .   |      . *|  .   | 10 -0.233 -0.105 6.7887 0.745 

     .  |* .   |      .  |  .   | 11 0.086 0.049 7.1524 0.787 

     .  |  .   |      . *|  .   | 12 0.013 -0.112 7.1623 0.847 

       
       

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 16.47217     Prob. F(8,11) 0.6124 

Obs*R-squared 15.29687     Prob. Chi-Square(8) 0.0836 

Scaled explained SS 10.24016     Prob. Chi-Square(8) 0.2486 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Collinear test regressors dropped from specification 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 7.067110 8.844382 0.799051 0.4412 

CPI_MAL_NORM(-1) -7.381884 8.469798 -0.871554 0.4021 

CPI_MAL_NORM(-1)^2 1.901480 1.723009 1.103581 0.2933 

CPI_MAL_NORM(-1) 
*CRISIS_MAL -381.3646 250.5124 -1.522339 0.1561 

CPI_MAL_NORM(-1) 
*(D(GFCF_MAL_NORM)) 0.146075 0.581695 0.251119 0.8064 

CRISIS_MAL 2390.416 1561.625 1.530723 0.1541 
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Продовження табл. Б.6 
CRISIS_MAL*(D(GFCF_MAL_NO

RM)) 92.33843 56.40007 1.637204 0.1298 

D(GFCF_MAL_NORM) -2.386081 1.672780 -1.426416 0.1815 

(D(GFCF_MAL_NORM))^2 0.364130 0.202449 1.798629 0.0995 

     
     

R-squared 0.764844     Mean dependent var 4.019449 

Adjusted R-squared 0.593821     S.D. dependent var 5.964607 

S.E. of regression 3.801374     Akaike info criterion 5.810765 

Sum squared resid 158.9549     Schwarz criterion 6.258845 

Log likelihood -49.10765     Hannan-Quinn criter. 5.898235 

F-statistic 16.47217     Durbin-Watson stat 2.198658 

Prob(F-statistic) 0.612421    

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01_MAL_NORM   

Specification: GDP_MAL_NORM CPI_MAL_NORM(-1)  C CRISIS_MAL 
D(GFCF_MAL_NORM) 

Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
     
 Value df Probability  

t-statistic  0.379172  15  0.7099  

F-statistic  0.143771 (1, 15)  0.7099  

Likelihood ratio  0.190782  1  0.6623  

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.763193  1  0.763193  

Restricted SSR  80.38898  16  5.024311  

Unrestricted SSR  79.62579  15  5.308386  

Unrestricted SSR  79.62579  15  5.308386  

     
     

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -42.29022  16   

Unrestricted LogL -42.19483  15   

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: GDP_MAL_NORM   

Method: Least Squares   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CPI_MAL_NORM(-1) 1.173079 0.591314 1.983851 0.0659 

C 3.773892 1.484088 2.542902 0.0225 

CRISIS_MAL -5.788474 3.001101 -1.928784 0.0729 

D(GFCF_MAL_NORM) 0.487253 0.186574 2.611588 0.0196 

FITTED^2 -0.010425 0.027495 -0.379172 0.7099 

     
     

R-squared 0.846145     Mean dependent var 5.300492 

Adjusted R-squared 0.778450     S.D. dependent var 4.063098 

S.E. of regression 2.303993     Akaike info criterion 4.719483 

Sum squared resid 79.62579     Schwarz criterion 4.968416 

Log likelihood -42.19483     Hannan-Quinn criter. 4.768077 

F-statistic 11.02222     Durbin-Watson stat 1.783240 

Prob(F-statistic) 0.000226    
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Таблиця Б.7 

Результати оцінювання регресійної моделі для економіки Таїланду 

Dependent Variable: GDP_THAI_NORM  

Method: Least Squares   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CPI_THAI_NORM -0.262920 0.041668 -6.309878 0.0032 

D(GFCF_THAI_NORM) 0.826449 0.026424 31.27645 0.0000 

GOV_EXP_THAI_NOR
M -0.439452 0.055023 -7.986696 0.0005 

UNEM_THAI_NORM -0.396226 0.049025 -8.082121 0.0003 

C 0.041884 0.006780 6.177581 0.0004 

     
     

R-squared 0.989512     Mean dependent var -0.046529 

Adjusted R-squared 0.933381     S.D. dependent var 1.002384 

S.E. of regression 0.517582     Akaike info criterion 1.733021 

Sum squared resid 4.018370     Schwarz criterion 1.981954 

Log likelihood -12.33021     Hannan-Quinn criter. 1.781616 

F-statistic 14.06572     Durbin-Watson stat 2.620173 

Prob(F-statistic) 0.000058    

       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

     ***|  .   |      ***|  .   | 1 -0.358 -0.358 2.9748 0.085 

     .  |  .   |      . *|  .   | 2 0.041 -0.100 3.0162 0.221 

     .  |**.   |      .  |**.   | 3 0.228 0.241 4.3566 0.225 

     . *|  .   |      .  |  .   | 4 -0.152 0.023 4.9904 0.288 

     .  |  .   |      .  |  .   | 5 0.063 0.006 5.1054 0.403 

     .  |  .   |      .  |  .   | 6 0.007 -0.032 5.1070 0.530 

     . *|  .   |      .  |  .   | 7 -0.076 -0.062 5.3011 0.623 

     .  |* .   |      .  |  .   | 8 0.083 0.032 5.5547 0.697 

     . *|  .   |      .  |  .   | 9 -0.079 -0.035 5.8024 0.760 

     .  |* .   |      .  |* .   | 10 0.078 0.075 6.0735 0.809 

     .  |  .   |      .  |  .   | 11 -0.056 -0.038 6.2266 0.858 

     . *|  .   |      . *|  .   | 12 -0.110 -0.149 6.8878 0.865 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 2.276146     Prob. F(14,5) 0.1862 

Obs*R-squared 17.28748     Prob. Chi-Square(14) 0.2412 

Scaled explained SS 12.98342     Prob. Chi-Square(14) 0.5278 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 291.2011 1202.744 0.242114 0.8183 

CPI_THAI_NORM -70.05767 70.06619 -0.999878 0.3633 

CPI_THAI_NORM ^2 -1.398372 1.973886 -0.708436 0.5103 

CPI_THAI_NORM 
*UNEM_THAI_NORM -2.896137 10.23813 -0.282878 0.7886 

CPI_THAI_NORM 
*GOV_EXP_THAI_NORM 4.944321 2.696433 1.833652 0.1262 

CPI_THAI_NORM 
*(D(GFCF_THAI_NORM)) 2.106997 0.725712 2.903351 0.0337 

UNEM_THAI_NORM 241.6399 428.3431 0.564127 0.5970 

UNEM_THAI_NORM ^2 4.076290 21.83126 0.186718 0.8592 
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Продовження табл. Б.7 
UNEM_THAI_NORM 

*GOV_EXP_THAI_NORM -14.66676 19.25998 -0.761515 0.4807 

UNEM_THAI_NORM 
*(D(GFCF_THAI_NORM)) -5.081185 5.950530 -0.853905 0.4322 

GOV_EXP_THAI_NORM -30.72418 94.59405 -0.324800 0.7585 

GOV_EXP_THAI_NORM ^2 0.773681 1.838331 0.420861 0.6913 

GOV_EXP_THAI_NORM 
*(D(GFCF_THAI_NORM)) -0.729160 1.064651 -0.684882 0.5239 

D(GFCF_THAI_NORM) 9.471180 25.68901 0.368686 0.7275 

(D(GFCF_THAI_NORM))^2 -0.001933 0.173278 -0.011154 0.9915 

R-squared 0.864374     Mean dependent var 4.298597 

Adjusted R-squared 0.484621     S.D. dependent var 7.206882 

S.E. of regression 5.173815     Akaike info criterion 6.238803 

Sum squared resid 133.8418     Schwarz criterion 6.985603 

Log likelihood -47.38803     Hannan-Quinn criter. 6.384586 

F-statistic 2.276146     Durbin-Watson stat 1.549253 

Prob(F-statistic) 0.186159    

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01_THAI_NORM   

Specification: GDP_THAI_NORM CPI_THAI_NORM  C UNEM_THAI_NORM 
GOV_EXP_THAI_NORM 

        D(GFCF_THAI_NORM)   

Omitted Variables: Squares of fitted values  

 Value df Probability  

t-statistic  0.372537  14  0.7151  

F-statistic  0.138784 (1, 14)  0.7151  

Likelihood ratio  0.197286  1  0.6569  

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.843886  1  0.843886  

Restricted SSR  85.97194  15  5.731463  

Unrestricted SSR  85.12805  14  6.080575  

Unrestricted SSR  85.12805  14  6.080575  

     

     
LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -42.96166  15   

Unrestricted LogL -42.86301  14   

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: GDP_THAI_NORM   

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CPI_THAI_NORM -0.470993 0.387493 -1.215486 0.2443 

C 29.54296 8.666275 3.408957 0.0042 

UNEM_THAI_NORM -2.278433 1.070853 -2.127681 0.0516 

GOV_EXP_THAI_NORM -1.146973 0.413451 -2.774145 0.0149 

D(GFCF_THAI_NORM) 0.566051 0.159467 3.549650 0.0032 

FITTED^2 -0.012444 0.033404 -0.372537 0.7151 

     
     

R-squared 0.891578     Mean dependent var 3.731438 

Adjusted R-squared 0.817141     S.D. dependent var 4.636471 

S.E. of regression 2.465882     Akaike info criterion 4.886301 

Sum squared resid 85.12805     Schwarz criterion 5.185021 

Log likelihood -42.86301     Hannan-Quinn criter. 4.944615 

F-statistic 10.63427     Durbin-Watson stat 2.650751 

Prob(F-statistic) 0.000225    
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Таблиця Б.8 

Результати оцінювання регресійної моделі для  економіки Росії 

Dependent Variable: D(GDP_RUS_NORM)  

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(GFCF_RUS_NORM) 0.324528 0.059600 5.445100 0.0401 

GF_RUS_NORM(-1) -0.803642 0.081395 -9.873358 0.0005 

D(INT_CREDITS_RUS_NORM) -0.797283 0.051451 -15.49596 0.0000 

D(CA_RUS_NORM) -0.563390 0.067516 -8.344540 0.0325 

C 0.168504 0.008214 20.51424 0.0000 

     
     

R-squared 0.893108     Mean dependent var 0.077761 

Adjusted R-squared 0.837937     S.D. dependent var 0.927934 

S.E. of regression 0.475028     Akaike info criterion 1.561433 

Sum squared resid 3.384779     Schwarz criterion 1.810367 

Log likelihood -10.61433     Hannan-Quinn criter. 1.610028 

F-statistic 14.37544     Durbin-Watson stat 2.365258 

Prob(F-statistic) 0.000051    

       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

     ***|  .   |      ***|  .   | 1 -0.365 -0.365 3.0909 0.079 

     .**|  .   |      ***|  .   | 2 -0.235 -0.425 4.4419 0.109 

     .  |  .   |      .**|  .   | 3 0.035 -0.342 4.4738 0.215 

     .  |**.   |      .  |* .   | 4 0.323 0.126 7.3373 0.119 

     . *|  .   |      .  |* .   | 5 -0.090 0.187 7.5742 0.181 

     . *|  .   |      .  |  .   | 6 -0.199 0.048 8.8186 0.184 

     .  |  .   |      .  |  .   | 7 0.045 -0.036 8.8861 0.261 

     .  |  .   |      .**|  .   | 8 0.018 -0.270 8.8983 0.351 

     .  |  .   |      . *|  .   | 9 0.055 -0.175 9.0207 0.435 

     . *|  .   |      . *|  .   | 10 -0.127 -0.163 9.7249 0.465 

     .  |  .   |      .  |  .   | 11 0.039 -0.001 9.7984 0.549 

     . *|  .   |      . *|  .   | 12 -0.069 -0.077 10.062 0.610 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 0.512170     Prob. F(5,14) 0.7628 

Obs*R-squared 3.092654     Prob. Chi-Square(5) 0.6857 

Scaled explained SS 4.112525     Prob. Chi-Square(5) 0.5333 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 56.42466 49.87475 1.131327 0.2769 

CREDIT_RATE_RUS_NOR
M^2 -0.000260 0.000310 -0.839333 0.4154 

GF_RUS_NORM^2 -0.042044 0.055992 -0.750889 0.4652 

CRISIS_RUS^2 -36.70356 35.27059 -1.040628 0.3157 

(D(CA_RUS_NORM))^2 -0.020629 0.429921 -0.047984 0.9624 

(D(INT_CREDITS_RUS_NO
RM))^2 0.090210 0.245913 0.366838 0.7192 

R-squared 0.154633     Mean dependent var 16.07580 
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Продовження табл. Б.8 
Adjusted R-squared -0.147284     S.D. dependent var 38.42522 

S.E. of regression 41.15777     Akaike info criterion 10.51603 

Sum squared resid 23715.47     Schwarz criterion 10.81475 

Log likelihood -99.16028     Hannan-Quinn criter. 10.57434 

F-statistic 0.512170     Durbin-Watson stat 1.207536 

Prob(F-statistic) 0.762775    

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01_RUS_NORM   

Specification: D(GDP_RUS_NORM) CREDIT_RATE_RUS_NORM 
GF_RUS_NORM  C 

        CRISIS_RUS D(CA_RUS_NORM) D(INT_CREDITS_RUS_NORM) 

Omitted Variables: Squares of fitted values  

 Value df Probability  

t-statistic  0.491707  13  0.6311  

F-statistic  0.241775 (1, 13)  0.6311  

Likelihood ratio  0.368545  1  0.5438  

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  5.870408  1  5.870408  

Restricted SSR  321.5160  14  22.96543  

Unrestricted SSR  315.6456  13  24.28043  

Unrestricted SSR  315.6456  13  24.28043  

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -56.15192  14   

Unrestricted LogL -55.96765  13   

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: D(GDP_RUS_NORM)  

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CREDIT_RATE_RUS_NO
RM 0.008625 0.015407 0.559822 0.5851 

GF_RUS_NORM -0.599250 0.479968 -1.248520 0.2339 

C 19.33034 14.61194 1.322914 0.2087 

CRISIS_RUS -2.706462 4.492822 -0.602397 0.5573 

D(CA_RUS_NORM) 0.464237 0.535514 0.866901 0.4017 

D(INT_CREDITS_RUS_N
ORM) -0.814895 0.432402 -1.884580 0.0820 

FITTED^2 -0.041195 0.083780 -0.491707 0.6311 

     
     

R-squared 0.932149     Mean dependent var 0.499361 

Adjusted R-squared 0.916218     S.D. dependent var 5.958946 

S.E. of regression 4.927518     Akaike info criterion 6.296765 

Sum squared resid 315.6456     Schwarz criterion 6.645271 

Log likelihood -55.96765     Hannan-Quinn criter. 6.364797 

F-statistic 2.464441     Durbin-Watson stat 2.665694 

Prob(F-statistic) 0.081496    
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Таблиця Б.9 

Результати оцінювання регресійної моделі для  економіки США 

 

Dependent Variable: D(GDP_USA_NORM)  

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CPI_USA_NORM(-1) -0.608884 0.076902 -7.917661 0.0003 

GFCF_USA_NORM(-1) 0.511675 0.041234 12.40905 0.0000 

GFCF_USA_NORM(-2) 0.357402 0.026176 13.65380 0.0000 

C -0.036604 0.005918 -6.185197 0.0004 

R-squared 0.960955     Mean dependent var -0.054416 

Adjusted R-squared 0.893146     S.D. dependent var 1.019114 

S.E. of regression 0.650043     Akaike info criterion 2.161109 

Sum squared resid 6.338346     Schwarz criterion 2.359938 

Log likelihood -16.53053     Hannan-Quinn criter. 2.194758 

F-statistic 9.747295     Durbin-Watson stat 1.719629 

Prob(F-statistic) 0.000814    

       
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

     .  |  .   |      .  |  .   | 1 0.069 0.069 0.1070 0.744 

     . *|  .   |      . *|  .   | 2 -0.080 -0.085 0.2565 0.880 

     .  |  .   |      .  |  .   | 3 0.028 0.040 0.2761 0.964 

     .**|  .   |      .**|  .   | 4 -0.300 -0.316 2.6651 0.615 

     .  |  .   |      .  |* .   | 5 0.038 0.108 2.7056 0.745 

     .  |  .   |      .  |  .   | 6 0.062 -0.018 2.8220 0.831 

     .  |  .   |      .  |  .   | 7 0.005 0.052 2.8230 0.901 

     .  |* .   |      .  |* .   | 8 0.185 0.092 4.0616 0.852 

     .  |  .   |      .  |* .   | 9 0.057 0.081 4.1890 0.899 

     . *|  .   |      . *|  .   | 10 -0.170 -0.167 5.4660 0.858 

     . *|  .   |      . *|  .   | 11 -0.197 -0.184 7.4091 0.765 

     .**|  .   |      . *|  .   | 12 -0.238 -0.200 10.626 0.561 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 0.575848     Prob. F(11,7) 0.8016 

Obs*R-squared 9.025747     Prob. Chi-Square(11) 0.6195 

Scaled explained SS 9.612018     Prob. Chi-Square(11) 0.5656 

     
Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Collinear test regressors dropped from specification 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -29.92113 90.56874 -0.330369 0.7508 

CPI_USA_NORM (-1) 18.78649 15.97277 1.176157 0.2780 

CPI_USA_NORM (-1)^2 -1.387417 1.574230 -0.881331 0.4074 

CPI_USA_NORM (-
1)*GFCF_USA_NORM (-1) 3.484143 1.938316 1.797510 0.1153 

CPI_USA_NORM (-
1)*GFCF_USA_NORM (-2) -4.043523 2.402598 -1.682980 0.1363 

GFCF_USA_NORM (-1) 25.31765 16.42361 1.541540 0.1671 

GFCF_USA_NORM (-1)^2 -1.297803 0.697946 -1.859460 0.1053 

GFCF_USA_NORM (-
1)*GFCF_USA_NORM (-2) 1.027645 0.671758 1.529784 0.1699 
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Продовження табл. Б.9 
GFCF_USA_NORM (-2) -25.21358 13.46674 -1.872285 0.1033 

GFCF_USA_NORM (-2)^2 0.314856 0.349987 0.899623 0.3982 

     
     

R-squared 0.475039     Mean dependent var 0.610744 

Adjusted R-squared -0.349899     S.D. dependent var 1.242815 

S.E. of regression 1.443966     Akaike info criterion 3.837293 

Sum squared resid 14.59526     Schwarz criterion 4.433781 

Log likelihood -24.45428     Hannan-Quinn criter. 3.938242 

F-statistic 0.575848     Durbin-Watson stat 2.326268 

Prob(F-statistic) 0.801584    

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01_USA_NORM   

Specification: D(GDP_USA_NORM)   C CPI_USA_NORM (-1) 
GFCF_USA_NORM (-1) 

        GFCF_USA_NORM (-2)   

Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
     
 Value df Probability  

t-statistic  1.112347  13  0.2861  

F-statistic  1.237315 (1, 13)  0.2861  

Likelihood ratio  1.727423  1  0.1887  

     
     

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  1.008476  1  1.008476  

Restricted SSR  11.60414  14  0.828867  

Unrestricted SSR  10.59567  13  0.815051  

Unrestricted SSR  10.59567  13  0.815051  

     
     

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -22.27560  14   

Unrestricted LogL -21.41189  13   

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: D(GDP_USA_NORM)  

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 

C 4.238293 2.697216 1.571358 0.1401 

CPI_USA_NORM (-1) -0.407586 0.410291 -0.993407 0.3386 

GFCF_USA_NORM (-1) -0.500330 0.210391 -2.378100 0.0334 

GFCF_USA_NORM (-2) 0.353522 0.196804 1.796315 0.0957 

FITTED^2 0.079480 0.071453 1.112347 0.2861 

R-squared 0.917366     Mean dependent var -0.095860 

Adjusted R-squared 0.847122     S.D. dependent var 1.795299 

S.E. of regression 0.902802     Akaike info criterion 2.885462 

Sum squared resid 10.59567     Schwarz criterion 3.183706 

Log likelihood -21.41189     Hannan-Quinn criter. 2.935937 

F-statistic 11.63610     Durbin-Watson stat 1.666808 

Prob(F-statistic) 0.000199    
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Таблиця Б.10 

Результати оцінювання регресійної моделі для економіки України 

 

Dependent Variable: D(GDP_UKR_NORM)  

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(GFCF_UKR_NORM) 2.006810 0.102449 19.58838 0.0000 

D(MON_UKR_NORM(-2)) -0.393625 0.060053 -6.554626 0.0394 

D(CA_UKR_NORM) 0.789361 0.029350 26.89475 0.0000 

D(INT_CREDITS_UKR_NORM(-2)) 1.160867 0.079733 14.55942 0.0001 

C -0.049894 0.002211 -22.56625 0.0000 

     
     

R-squared 0.967789     Mean dependent var -0.040458 

Adjusted R-squared 0.901684     S.D. dependent var 0.845669 

S.E. of regression 0.376600     Akaike info criterion 1.168455 

Sum squared resid 1.134618     Schwarz criterion 1.385743 

Log likelihood -2.594956     Hannan-Quinn criter. 1.123792 

F-statistic 13.12734     Durbin-Watson stat 2.052084 

Prob(F-statistic) 0.001366    

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 1 -0.070 -0.070 0.0785 0.779 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 2 -0.112 -0.117 0.2991 0.861 

    .   |*  .  |     .   |*  .  | 3 0.184 0.170 0.9591 0.811 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 4 -0.186 -0.184 1.7071 0.789 

    .   |   .  |     .   |   .  | 5 0.038 0.066 1.7418 0.884 

    .   |   .  |     .   |   .  | 6 0.030 -0.044 1.7672 0.940 

    .***|   .  |     . **|   .  | 7 -0.375 -0.326 6.3369 0.501 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 8 -0.050 -0.142 6.4353 0.599 

    .   |*  .  |     .   |   .  | 9 0.094 0.021 6.8641 0.651 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 10 -0.137 -0.070 8.0814 0.621 

    .   |*  .  |     .   |   .  | 11 0.103 0.025 9.1220 0.611 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 12 -0.020 -0.069 9.2007 0.686 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 0.480211     Prob. F(4,8) 0.7503 

Obs*R-squared 2.517020     Prob. Chi-Square(4) 0.6416 

Scaled explained SS 0.639830     Prob. Chi-Square(4) 0.9585 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 8.233702 4.682575 1.758371 0.1167 

(D(GFCF_UKR_NORM))^2 -0.169848 0.170245 -0.997669 0.3477 

(D(MON_UKR_NORM (-2)))^2 -0.006618 0.008269 -0.800372 0.4466 

(D(CA_UKR_NORM))^2 0.130273 0.184954 0.704357 0.5012 

(D(INT_CREDITS_UKR_NOR
M (-2)))^2 0.002755 0.009612 0.286596 0.7817 

     
     

R-squared 0.193617     Mean dependent var 7.482968 

Adjusted R-squared -0.209575     S.D. dependent var 9.024272 

S.E. of regression 9.924954     Akaike info criterion 7.711704 

Sum squared resid 788.0377     Schwarz criterion 7.928993 

Log likelihood -45.12608     Hannan-Quinn criter. 7.667042 
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Продовження табл. Б.10 
F-statistic 0.480211     Durbin-Watson stat 1.660784 

Prob(F-statistic) 0.750298    

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01_UKR_NORM   

Specification: D(GDP_UKR_NORM) D(GFCF_UKR_NORM) D(MON_UKR_NORM 
(-2))  C D(CA_UKR_NORM) D(INT_CREDITS_UKR_NORM (-2)) 

Omitted Variables: Squares of fitted values  

 Value df Probability  

t-statistic  1.540196  7  0.1674  

F-statistic  2.372204 (1, 7)  0.1674  

Likelihood ratio  3.793895  1  0.0514  

     
     

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  24.62224  1  24.62224  

Restricted SSR  97.27859  8  12.15982  

Unrestricted SSR  72.65635  7  10.37948  

Unrestricted SSR  72.65635  7  10.37948  

     
     

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -31.52829  8   

Unrestricted LogL -29.63135  7   

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: D(GDP_UKR_NORM)  

Method: Least Squares   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(GFCF_UKR_NORM) 3.935693 0.599931 6.560240 0.0003 

D(MON_UKR_NORM (-2)) -0.239207 0.077887 -3.071226 0.0180 

C -1.374260 1.201612 -1.143681 0.2904 

D(CA_UKR_NORM) 1.379921 0.336429 4.101676 0.0046 

D(INT_CREDITS_UKR_NO
RM (-2)) 0.180301 0.144455 1.248149 0.2521 

FITTED^2 0.033101 0.021492 1.540196 0.1674 

     
     

R-squared 0.901253     Mean dependent var -0.374615 

Adjusted R-squared 0.830720     S.D. dependent var 7.830407 

S.E. of regression 3.221720     Akaike info criterion 5.481745 

Sum squared resid 72.65635     Schwarz criterion 5.742491 

Log likelihood -29.63135     Hannan-Quinn criter. 5.428150 

F-statistic 12.77765     Durbin-Watson stat 1.807648 

Prob(F-statistic) 0.002083    
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Додаток В 
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Рис. В.1. Результати перевірки нормальності залишків моделі для 

Мексики 
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Рис. В.2. Результати перевірки стабільності моделі для Мексики за 

допомогою CUSUM критерію 
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Рис. В.3. Результати перевірки нормальності залишків моделі для 

Бразилії 
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Рис. В.4. Результати перевірки стабільності моделі для Бразилії на 

основі CUSUM критерію* 
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Рис. В.5. Результати перевірки нормальності залишків моделі для 

Аргентини 
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Рис. В.6. Результати перевірки стабільності моделі для Аргентини на 

основі CUSUM критерію 
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Рис. В.7. Результати перевірки нормальності залишків моделі для 

Індонезії 
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Рис. В.8. Результати перевірки стабільності моделі для Індонезії за 

допомогою CUSUM критерію 
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Рис. В.9. Результати перевірки нормальності залишків моделі для Кореї 
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Рис. В.10. Результати перевірки стабільності моделі для Кореї за допомогою 

CUSUM критерію 
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Рис. В.11. Результати перевірки нормальності залишків моделі для Малайзії 
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Рис. В.12. Результати перевірки стабільності моделі для Малайзії за 

допомогою CUSUM критерію 
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Рис. В.13. Результати перевірки нормальності залишків моделі для 

Таїланду 
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Рис. В.14. Результати перевірки стабільності моделі для Таїланду на 

основі CUSUM критерію 
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Рис. В.15. Результати перевірки нормальності залишків моделі для Росії 
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Рис. В.16. Результати перевірки стабільності моделі для Росії на основі 

CUSUM критерію 
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Рис. В.17. Результати перевірки нормальності залишків моделі для 

США 
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Рис. В.18. Результати перевірки стабільності моделі для США на основі 

CUSUM критерію 
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Рис. В.19. Результати перевірки нормальності залишків моделі для 

України 
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Рис. В.20. Результати перевірки стабільності моделі для України на 

основі CUSUM критерію 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Експорт товарів і послуг України з інтеграційними об’єднаннями 

 (млн дол. США) 

країни Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

СНД 22332,1 28054,8 17300,4 24354,0 32419,9 31331,63 32854,4 29231,2 

ОЧЕС 23945,6 30005,7 17237,9 25485,2 34211,8 30917,8 31245,3 29325,3 

ГУАМ 2546,7 3504,3 2192,2 2240,1 2776,5 2732,1 2786,4 2852,3 

ЄС 16896,1 22195,8 12519,8 16240,6 21579,8 20922,56 23462,2 24325,1 

Росія 16078,8 19587,0 11963,2 18588,8 25454,2 23008,25 22852,2 15782,2 

СНД 

без 

Росії 

6253,3 8467,8 5337,2 5765,2 6965,7 8323,38 10002,2 13449,0 

ОЧЕС 

без 

Росії 

7866,8 10418,7 5274,7 6896,4 8757,6 7909,55 8393,1 13543,1 

 

Таблиця Г.2 

Імпорт товарів і послуг України з інтеграційними об’єднаннями 

 (млн дол. США) 

країни Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

СНД 26445,0 34627,2 20479,8 27637,2 38385,7 35703,7 35654,2 36851,2 

ОЧЕС 20246,6 24734,3 16334,4 26816,5 34346,2 32642,54 31982,2 32542,2 

ГУАМ 900,8 2634,3 2127,1 1305,6 1773,8 570,9 1234,1 1345,3 

ЄС 24815,2 32705,2 18434,7 22124,7 29147,76 29855,28 31256,2 34325,2 

Росія 17534,1 20308,4 13894,5 22991,4 30087,7 28414,2 27985,2 23356,2 

СНД 

без 

Росії 

8910,9 4425,9 6585,3 4645,8 8298,0 7289,5 7669,0 13495,0 

ОЧЕС 
без 

Росії 

2712,5 4425,9 2439,9 3825,1 4258,5 4228,34 3997,0 9186,0 
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Таблиця Г.3 

Загальний оборот товарами і послугами України з інтеграційними 

об’єднаннями (млн дол. США) 

країни 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

СНД 48777,1 62682,0 37780,2 51991,2 70805,6 67035,33 68508,6 66082,4 

ОЧЕС 44192,2 54740,0 33572,3 52301,7 68558,0 63560,34 63227,5 61867,5 

ГУАМ 3447,2 6138,6 4319,3 3545,7 4550,3 3303,0 4020,5 4197,6 

ЄС 41711,3 54901,0 30954,3 38365,3 50727,56 50777,84 54718,4 58650,3 

Росія 33612,9 82269,0 25857,7 41580,2 55541,9 51422,45 50837,4 39138,4 

СНД 

без Росії 

15164,2 12893,7 11922,5 10411,0 15263,7 15612,88 17671,2 26944,0 

ОЧЕС 

без Росії 

10579,3 14844,6 7714,6 10721,5 13016,1 12137,9 12390,1 22729,1 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Рейтинг глобалізації за методикою консалтингової компанії A.T. Kearney 

спільно з американським журналом Foreign Policy [Рейтинг стран мира по 

уровню глобализации – информация об исследовании. [Электронный ресурс] 

// Центр гуманитарных технологий. URL: 

http://gtmarket.ru/ratings/globalization-index/globalization-index-info] 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization_Index_(A.T._Kearney) ] 

Країни 
Роки 

2007 2006 2005 2004 2003 

Сінгапур 1 1 1 2 4 

Гонконг 2 - - - - 

Нідерланди 3 7 5 4 5 

Швейцарія 4 2 3 3 2 

Ірландія 5 4 2 1 1 

Данія 6 5 7 10 6 

США 7 3 4 7 11 

Канада 8 6 6 6 7 

Іорданія 9 - - - - 

Эстонія 10 - - - - 

Країни, розгортання світових економічних криз в умовах глобалізації 

Мексика – 42 42 45 51 

Бразилія – 52 57 53 58 

Аргентина – 43 47 34 50 

Тайланд – 45 46 48 49 

Індонезія – 60 60 59 59 

Малайзія  – 19 19 20 18 

Корея – 29 30 32 28 

Японія – 28 28 29 35 

Росія – 47 52 44 46 

Україна 39 39 39 43 43 

 

http://gtmarket.ru/ratings/globalization-index/globalization-index-info
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Таблиця Д.2 

Рейтинг стран мира по Индексу глобализации 

KOF Swiss Economic Institute, The 2013 Index of Globalization [Индекс 

глобализации стран мира по версии KOF — информация об исследовании. [Электронный ресурс] // Центр 

гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index/info] 

[http://globalization.kof.ethz.ch/;  http://www.answers.com/topic/globalization-index#ixzz2r8D2GcAx ] 

Роки 2013 2010 2009 2008 2007 
рейтинг країни індекс країни індекс країни індекс країни індекс країни індекс 

1 Бельгія 92,3 Бельгія 92.95 Бельгія 92,76 Бельгія 92,84 Бельгія 91.96 

2 Ірландія 91,79 Австрія 92.51 Ірландія 91,95 Нідерланди 91,50 Австрія 91.60 

3 Нідерланди 91,33 Нідерланди 91.90 Нідерданди 90,94 Австрія 91,1 Швеція 89.89 

4 Австрія 89,48 Швейцарія 90.55 Австрія 90,55 Данія 89,34 
Велико-

британія 
89.29 

5 Сінгапур 88,89 Швеція  89.75 Сінгапур 89,18 Сінгапур 89,15 Нідерланди 89.15 

6 Данія 88,12 Данія 89.68 Швеція 88,23 Швеція 88,47 Франція 87.71 

7 Швеція 87,63 Канада 88.24 Данія 88,11 Португалія 86,98 Канада 87.49 

8 Португалія 87,07 Португалія 87.54 Угорщина 87,38 Кіпр 86,94 Швейцарія 85.53 

9 Угорщина 86,85 Фінляндія 87.31 Португалія 86,73 Угорщина 86,91 Фінляндія 84.84 

10 Швейцарія 86,28 Угорщина 87.00 Швейцарія 86,64 Швейцарія 86,33 
Чешська 

республіка 
84.46 

Країни, розгортання світових економічних криз в умовах глобалізації 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1999/ 

2000 
2007 2008 2009 

Мексика 57,71 58,67 62,36 57,77 57,77 58,20 
57,89/ 

58,45 
58,85 58,71 59,96 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
2001/ 

2002 
2007 2008 2009 

Бразилія 53,46 54,86 55,36 55,42 56,4 55,93 
58,42/ 

58,60 
59,70 58,72 59,36 

Аргентина 61,47 61,93 62,71 63,87 64,06 64,36 
62,28/ 

63,02 
60,17 59,85 58,94 

 1996 1997 1998 1999 2000 
2001/ 

2002 
2006 2007 2008 2009 

Тайланд 50,48 52,6 54,36 55,44 58,05 
60,36/ 

59,88 
62,43 62,72 62,37 64,15 

Індонезія 47,70 49,70 53,82 53,20 53,61 
53,38/ 

50,67 
57,48 57,18 56,45 56,26 

Малайзія 70,61 71,85 72,86 73,41 74,04 
75,58/ 

76,27 
77,28 77,55 77,16 77,43 

Корея 53,08 54,65 57,22 57,31 58,47 
60,56/ 

59,93 
61,05 63,03 62,83 62,39 

Японія 54,97 56,39 57,02 57,35 58,43 
58,25/ 

58,29 
65,32 65,86 64,07 64,13 

 1997 1998 1999 
2000/ 

2001 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Росія 53,84 56,37 57,81 
63,80/ 

64,95 
66,85 67,06 67,00 68,02 65,66 67,35 

Україна 52,57 54,73 56,74 
59,32/ 

59,62 
61,87 63,18 63,97 65,92 67,27 68,48 

 2010 2011 2012 2013  

Україна 67.78 67.77 67.76 67,78  

 

http://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index/info
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Таблиця Д.3 

Рейтинг країн за індексом глобалізації CSGR 

[http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/] 

рейтинг 
Роки 

1994 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 

1 Бельгія 

0,845 

Бельгія 

0,772 

Бельгія 

0,777 

Бельгія  

0,796 

Канада 

0,903 

Бельгія 

 0,952 

Сінгапур  

1,0 

Сінгапур 

0,925 

Сінгапур 

0,949 

2 Швейцарія 

0,818 

Швейцарія 

0,729 

Канада 

0,772 

Канада  

0,751 

Бельгія 

0,847 

Сінгапур 

0,814 

Бельгія  

0,877 

Бельгія 

0,877 

Бельгія 

0,903 

3 Канада  

0,749 

Франція 

0,698 

США  

0,763 

Швейцарія 

0,750 

Швеція 

0,758 

Велико-

британія 

0,811 

США  

0,851 

Велико-

британія 

0,844 

Канада 

0,895 

4 Сінгапур 

0,734 

Канада 

0,697 

Сінгапур 

0,706 

США  

0,722 

Велико-

британія 

0,744 

США 

 0,801 

Австрія 

0,837 

Австрія 

0,834 

Велико-

британія 

0,874 

5 США  

0,631 

Сінгапур 

0,695 

Швейцарія 

0,690 

Швеція 

0,704 

Швейцарія 

0,744 

Канада 

 0,799 

Канада  

0,835 

Канада 

0,820 

США 

0,870 

6 Франція 

0,629 

США 

 0,654 

Франція 

0,671 

Ірландія 

0,693 

США 

0,739 

Швеція 

0,795 

Велико-

британія 

0,828 

США 

0,818 

Австрія 

0,848 

7 Велико-

британія 

0,579 

Велико-

британія 

0,647 

Швеція 

0,662 

Сінгапур 

0,683 

Сінгапур 

0,725 

Швейцарія 

0,781 

Швеція 

0,828 

Швейцарія 

0,807 

Швеція 

0,838 

8 Швеція 

0,547 

Швеція 

0,554 

Велико-

британія 

0,646 

Велико-

британія 

0,672 

Франція 

0,704 

Ірландія 

0,757 

Швейцарія 

0,823 

Швеція 

0,790 

Швейцарія 

0,834 

9 Ірландія 

0,532 

Нідерланди 

0,534 

Ірландія 

0,552 

Франція 

0,665 

Ірландія 

0,701 

Данія 

 0,754 

Ірландія 

0,807 

Франція 

0,764 

Франція 

0,819 

10 Нідерланди 

0,511 

Німеччина 

0,533 

Данія  

0,546 

Данія  

0,589 

Данія 

0,647 

Франція 

0,734 

Франція 

0,762 

Ірландія 

0,752 

Данія 

0,778 

Країни, розгортання світових економічних криз в умовах глобалізації 

Мексика 0,222 0,227 0,211 0,220 0,221 0,224 0,264 0,256 0,263 

Бразилія 0,280 0,282 0,319 0,285 0,290 0,264 0,297 0,286 0,346 

Аргентина 0,355 0,376 0,405 0,388 0,392 0,360 0,406 0,321 0,384 

Тайланд 0,181 0,210 0,228 0,230 0,282 0,320 0,348 0,3030 0,320 

Індонезія 0,251 0,294 0,307 0,385 0,341 0,337 0,337 0,303 0,307 

Малайзія  0,411 0,396 0,357 0,370 0,432 0,574 0,644 0,614 0,672 

Корея 0,206 0,253 0,284 0,311 0,372 0,506 0,564 0,563 0,578 

Японія 0,296 0,275 0,337 0,353 0,380 0,474 0,500 0,519 0,568 

Росія – – 0,512 0,530 0,561 0,531 0,584 0,528 0,602 

Україна розрахунки не проводились 
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Таблиця Д.4 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2013-2014 [Индекс 

глобальной конкурентоспособности — информация об исследовании. 

[Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: 

http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info ; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Report#2011.E2.80.932012

_rankings ] 

Роки 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

рейтинг країни індекс країни індекс країни індекс країни індекс країни індекс країни індекс 

1 США 5,74 Швейцарія 5,60 Швейцарія 5,63 Швейцарія 5,75 Швейцарія 5,72 Швейцарія 5,67 

2 Швейцарія 5,61 США 5,59 Швеція 5,56 Сінгапур 5,63 Сінгапур 5,67 Сінгапур 5,61 

3 Данія 5,58 Сінгапур 5,6 Сінгапур 5,48 Швеція 5,61 Фінляндія 5,55 Фінляндія 5,54 

4 Швеція 5,53 Швеція 5,60 США 5,43 Фінляндія 5,47 Швеція 5,53 Німеччина 5,51 

5 Сінгапур  5,53 Данія 5,46 Німеччина 5,39 США 5,43   США 5,48 

6 Фінляндія 5,50 Фінляндія 5,43 Японія 5,37 Німеччина 5,41 Німеччина 5,48 Швеція 5,48 

7 Німеччина 5,46 Німеччина 5,37 Фінляндія 5,37 Нідерланди 5,41 США 5,47 Гонконг 5,47 

8 Нідерланди 5,41 Японія 5,37 Нідерланди 5,33 Данія 5,40 Велико-

британія 
5,45 Нідерланди 5,42 

9 Японія 5,38 Канада 5,33 Данія 5,32 Японія 5,40 Гонконг 5,41 Японія 5,4 

10 Канада 5,37 Нідерланди 5,32 Канада 5,30 Велико-

британія 
5,39 Японія 5,40 Велико-

британія 

5,37 

Країни, розгортання світових економічних криз в умовах глобалізації 

Роки 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 індекс рейтинг індекс рейтинг індекс рейтинг індекс рейтинг індекс рейтинг індекс рейтинг 

Мексика             

Бразилія             

Аргентина             

Тайланд             

Індонезія             

Малайзія  5,04 21 4,87 24 4,88 26 5,08 21 5,06 25 5,03 24 

Корея 5,28 13 5,0 19 4,93 22 5,02 24 5,12 19 5,01 25 

Росія 4,31  4,15  4,23  4,21  4,19  4,24  

Україна 4,08  3,95  3,90  3,99  4,13  4,05  

 

 

 

 

 

http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Report#2011.E2.80.932012_rankings
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Report#2011.E2.80.932012_rankings
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Додаток Ж 

Результати авторегресійного аналізу нейронного моделювання 
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Додаток К 

Таблиця К.1. 

Результати прогнозування внутрішніх чинників за допомогою кривих, які приводяться до модифікованої експоненти 

Роки 

Валове 
нагро-
маджен-
ня 

Поли-
ном(2) 

Держ. 
борг, 
млрд 
дол. 
США Логиста 

Інфляція 
споживчих 
цін, % 

Модифіко-
вана 
експонента 

Зростання 
грош. маси, 
% 

Експоне-
нта 

Податкові 
доходи, % 
до ВВП 

Лінійна 
функція 

Державні 
витрати, 
% до ВВП 

Логисти-
чна 

Баланс 
пот.рах 
ПБ, 
млрд 
дол. 
США 

Лінійна 
функція 

1999 17,51295 17,847 9,6 7,975262 22,68367 25,25252 40,5796 27,85549 12,99175 12,79166 25,17065 24,6999 
-1,3 4,700657 

2000 19,63015 19,367 8,1 8,299474 28,2031 18,24963 44,54495 43,10163 14,10037 13,18237 26,87205 26,47516 
1,6 3,745123 

2001 21,76404 20,617 8,1 8,631645 11,95881 14,20225 44,74786 50,01933 12,06136 13,57308 27,61536 28,19715 
1,5 2,78959 

2002 20,1488 21,597 8,3 8,971556 0,757421 11,86304 42,34192 51,5976 13,0987 13,96379 28,99493 29,8466 
1,4 1,834056 

2003 21,9702 22,307 8,9 9,31895 5,179678 10,51108 46,37775 49,89907 13,65448 14,3545 29,71383 31,4077 
3,1 0,878523 

2004 21,13424 22,747 9,9 9,67354 9,048068 9,729707 31,85721 46,32619 13,27566 14,74521 32,98438 32,86843 
2,8 -0,07701 

2005 22,58479 22,917 9,7 10,035 13,56958 9,278105 54,3858 41,81444 17,12308 15,13592 36,04544 34,22074 
6,9 -1,03254 

2006 24,76142 22,817 9,7 10,40297 9,056317 9,017099 34,51983 36,97185 17,74755 15,52663 36,79405 35,4604 
2,5 -1,98808 

2007 26,65363 22,447 11,1 10,77707 12,8402 8,866249 51,74722 32,1793 16,4846 15,91734 34,95201 36,58653 
-1,6 -2,94361 

2008 25,24282 21,807 11,2 11,15687 25,23191 8,779064 30,18271 27,66222 17,84719 16,30805 37,23851 37,60114 
-5,3 -3,89915 

2009 17,10687 20,897 10,4 11,54192 15,89457 8,728674 -5,51239 23,54141 16,38616 16,69876 40,6481 38,50853 
-1,3 -4,85468 

2010 17,1 19,717 12,4 11,93174 9,9 8,699552 22,7 19,86891 15,5 17,08947 40,9 39,31466 
-1,7 -5,81021 

2011 15,6 18,267 13,5 12,32583 1,6 8,68272 14,7 16,65287 16,5 17,48018 38,2 40,02662 
-3 -6,76575 

2012 16,1 16,547 13,5 12,72364 -0,2 8,672992 12,8 13,8748 18,2 17,87089 40,9 40,65213 
-1,1 -7,72128 

2013 18,1 14,557 13,7 13,12463 0,5 8,667369 17,6 11,50119 18,1 18,2616 41 41,19919 
-1,4 -8,67681 

2014  12,297  13,52823  8,66412  9,491271  18,65231  41,67572 
 -9,63235 

2015  9,767  13,93385  8,662242  7,802005  19,04302  42,08937 
 -10,5879 

2016  6,967  14,34089  8,661156  6,391204  19,43373  42,44734 
 -11,5434 

2017  3,897  14,74875  8,660529  5,219353  19,82444  42,75633 
 -12,4989 

2018  0,557  15,15681  8,660167  4,250559  20,21515  43,02243 
 -13,4545 

2019  -3,053  15,56446  8,659957  3,452933  20,60586  43,25114 
 -14,41 

2020  -6,933  15,97109  8,659836  2,798624  20,99657  43,44739 
 -15,3655 
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Продовження табл. К1. 

Роки 

Імпорт, 
% до 
ВВП 

Модифіко-
вана 
експонента 

Промисло-
вість, % 
до ВВП 

Зворотня 
експоне-
нта 

СГ, % до 
ВВП 

Експоне-
нта 

Банк. 
кап до 
активів, 
% 

Модифіко-
вана 
експоне-
нта 

Внутр. 
Кредити 
БС, % 
до ВВП 

Крива 
Гомпе-
ртца 

Капіталіз. 
фонд. 
ринку, % 
до ВВП 

Логариф-
мічна 

1999 
44,16188 43,88554 36,13168 37,26787 14,23627 15,84019 17,1 17,65619 24,56649 19,34863 1,360926 -2,89327 

2000 
48,24792 50,76232 38,50551 36,97999 14,2811 15,04961 16,8 16,35857 25,22353 21,43238 3,548754 5,124072 

2001 
57,41342 52,36077 36,31656 36,66449 17,08281 14,29849 16,2 15,43967 23,82241 24,34547 6,015765 9,813914 

2002 
53,83417 52,73232 34,69888 36,31932 16,3721 13,58486 15,6 14,78897 24,19562 27,60539 3,591038 13,14141 

2003 
50,70679 52,81868 34,53383 35,94237 14,62171 12,90684 14,7 14,32818 28,08599 31,24701 7,358285 15,72242 

2004 
55,18171 52,83875 34,59122 35,53157 12,09698 12,26267 12,3 14,00188 33,12138 35,30793 8,582937 17,83125 

2005 
53,69777 52,84342 35,87716 35,08487 11,92764 11,65064 13,8 13,77082 31,65771 39,82867 18,15323 19,61425 

2006 
50,64084 52,8445 32,34513 34,6003 10,39984 11,06917 12,4 13,60719 33,24312 44,8528 28,99346 21,15875 

2007 
49,47138 52,84476 36,12101 34,07602 8,680659 10,51671 12,5 13,49132 45,69144 50,42705 39,78508 22,5211 

2008 
50,36262 52,84482 36,73414 33,51039 7,460483 9,991824 11,6 13,40927 61,05288 56,60151 78,30547 23,73976 

2009 
47,83316 52,84483 36,89305 32,902 8,325286 9,493136 12,9 13,35116 81,94334 63,4297 13,50539 24,84217 

2010 
48,03656 52,84483 29,37279 32,24976 8,220421 9,019338 13,1 13,31002 88,46134 70,96879 14,32283 25,84859 

2011 
61,1 52,84483 29,4 31,55297 10,6 8,569186 14,5 13,28088 93,9 79,27965 28,60702 26,77441 

2012 
59,2 52,84483 29 30,81139 9,1 8,141502 14,8 13,26025 87,1 88,42706 15,6 27,63159 

2013 
51,5 52,84483 27,7 30,02529 8,7 7,735163 15 13,24564 87,5 98,47979 11,7 28,4296 

2014 
 52,84483  29,19552  7,349104  13,23529  109,5108  29,17609 

2015 
 52,84483  28,32356  6,982314  13,22797  121,5971  29,87731 

2016 
 52,84483  27,41158  6,63383  13,22278  134,8204  30,53843 

2017 
 52,84483  26,46241  6,302738  13,2191  149,2665  31,16381 

2018 
 52,84483  25,47958  5,988171  13,2165  165,0261  31,75709 

2019 
 52,84483  24,46729  5,689304  13,21466  182,1944  32,32143 

2020 
 52,84483  23,43031  5,405353  13,21335  200,8712  32,85951 
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Продовження табл. К1 

 

Роки 

Прямі інвест., 
млрд дол. 
США 

Зворотня 
експонента 

Портф. 
інвест., млрд 
дол. США 

Зворотня 
експонента 

Торгівля 
послугами, 
% до ВВП 

Крива 
Гомпертца 

1999 
0,7 0,538464 0,2 0,119215 15,44054 15,51186 

2000 
0,5 0,693006 0,1 0,130872 19,50879 19,18473 

2001 
0,6 0,888137 0,14 0,143627 21,76477 20,11338 

2002 
0,8 1,132176 0,087 0,157573 19,92931 20,32599 

2003 
0,6 1,433763 0,095 0,172814 19,38296 20,37359 

2004 
1,4 1,801023 0,084 0,189456 19,26477 20,38419 

2005 
1,7 2,240327 -0,061 0,207613 22,31861 20,38655 

2006 
7,8 2,754697 0,08 0,227407 19,62109 20,38708 

2007 
5,6 3,342106 0,3 0,248964 18,98229 20,38719 

2008 
9,8 3,994097 0,7 0,272416 18,14895 20,38722 

2009 
1,1 4,695296 0,4 0,297903 18,87891 20,38723 

2010 
4,82 5,424285 0,1 0,325566 22,33824 20,38723 

2011 
6,4 6,155945 0,2 0,355551 22,8 20,38723 

2012 
7,8 6,864788 0,52 0,388006 21,2 20,38723 

2013 
3,78 7,5284 0,5 0,42308 20,8 20,38723 

2014 
 8,130039  0,460919  20,38723 

2015 
 8,659823  0,501669  20,38723 

2016 
 9,114492  0,545465  20,38723 

2017 
 9,496164  0,592438  20,38723 

2018 
 9,810658  0,642703  20,38723 

2019 
 10,06585  0,696361  20,38723 

2020 
 10,27036  0,753493  20,38723 
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Таблиця К.2. 

 

Результати прогнозування зовнішніх чинників за допомогою кривих, які приводяться до модифікованої експоненти 

 

Роки 
Світове 

ВВП 

Модиф 

екс-

понента 

Товар. 

експорт 

Крива 

Гомпертца 
ВНД (КПС) Експонента ВНД 

Крива 

Гомпертца 

Без- 

робіття 

Модиф 

екс-

понента 

Портф 

інвестиції 
Логістична Інфляція 

Модиф 

експонента 

1996 30,3 25,2 5,4 4,53 6549,949 7504,936 5403,578 5444,348 6,16 6,46 174 155,5351 6,55 6,73 

1997 30,2 27,1 5,6 4,98 6853,146 7780,924 5448,606 5593,573 6,25 6,34 199,5 326,462 5,53 4,47 

1998 30,1 29,1 5,5 5,47 7035,401 8065,832 5208,622 5752,922 6,31 6,25 321,7 487,3154 5,08 4,20 

1999 31,2 31,3 5,7 6,01 7278,107 8359,948 5212,716 5923,263 6,37 6,18 605,6 571,9605 3,07 4,17 

2000 32,2 33,5 6,5 6,59 7718,323 8663,57 5385,889 6105,558 6,32 6,13 657,4 603,4426 3,55 4,17 

2001 32 35,9 6,2 7,22 7998,186 8977,004 5363,065 6300,87 6,31 6,09 405,8 613,5867 4,014 4,17 

2002 33,3 38,4 6,5 7,90 8249,777 9300,568 5323,404 6510,38 6,4 6,06 179,3 616,7005 3,04 4,171 

2003 37,4 41,1 7,6 8,64 8632,748 9634,59 5723,665 6735,401 6,43 6,04 432,6 617,6419 3,30 4,171 

2004 42,9 43,9 9,3 9,44 9222,682 9979,407 6523,64 6977,394 6,25 6,02 509,3 617,9253 3,58 4,171 

2005 46,5 46,9 10,6 10,30 9860,717 10335,37 7224,671 7237,989 6,11 6,01 910,9 618,0104 4,14 4,171 

2006 50,3 50,1 12,2 11,24 10735,21 10702,83 7713,201 7519,009 5,84 6,01 898 618,036 4,41 4,171 

2007 56,7 53,5 14,1 12,25 11464,72 11082,17 8224,919 7822,493 5,48 5,99 919,8 618,0437 5,03 4,171 

2008 62,2 57,1 16,3 13,34 11974,51 11473,78 8818,1 8150,733 5,68 5,99 -181,9 618,046 9,01 4,171 

2009 58,9 60,9 12,6 14,51 11956,73 11878,03 8833,782 8506,304 6,21 5,98 859,9 618,0467 2,91 4,171 

2010 64,5 64,9 15,4 15,7 12577,69 12295,36 9237,259 8892,108 6,0 5,98 791,5 618,0469 3,49 4,171 

2011 71,4 69,2 18,4 17,13 13238,23 12726,16 9696,129 9311,424 5,91 5,98 270 618,0469 4,99 4,171 

2012 72,9 73,7 18,4 18,59 13709,52 13170,9 10234,83 9767,964 5,94 5,98 785,1 618,047 3,71 4,171 

2013 74,9 78,5  20,16 14205,59 13630,01 10565,72 10265,94  5,97 695,7 618,047 2,73 4,171 

2014  83,6  21,84  14103,95  10810,14  5,97  618,047  4,171 

2015  89,0  23,64  14593,21  11406,03  5,97  618,047  4,171 

2016  94,7  25,57  15098,29  12059,85  5,97  618,047  4,171 

2017  100,7  27,64  15619,68  12778,77  5,97  618,047  4,171 

2018  107,2  29,86  16157,93  13570,99  5,97  618,047  4,171 

2019  114,0  32,23  16713,58  14446,02  5,97  618,047  4,171 

2020  121,2  34,76  17287,18  15414,79  5,97  618,047  4,171 

2021  128,8  37,46  17879,32  16490,01  5,97  618,047  4,171 

2022  136,9  40,34  18490,6  17686,45  5,97  618,047  4,171 

2023  145,5  43,41  19121,63  19021,34  5,97  618,047  4,171 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Результати оцінювання моделі 
 

Dependent Variable: GDP_NORM   

Method: Panel Least Squares   

Date: 28/03/15   Time: 14:41   

Total panel (unbalanced) observations: 193  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CPI_NORM(-1) -0.308804 0.052079 -5.929569 0.0000 

GFCF_NORM(-1) 0.886849 0.093699 9.464851 0.0000 

GFCF_NORM 1.200475 0.096723 12.41149 0.0000 

GOV_EXP_NORM -0.693230 0.152468 -4.546734 0.0000 

CREDIT_RATE_NORM(-1) -0.148948 0.019694 -7.563116 0.0000 

EXPORT_NORM(-1) 0.594039 0.062001 9.581119 0.0000 

C 0.058087 0.004953 11.72764 0.0000 

     
     
 Effects Specification   

     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  

     
     

R-squared 0.806007     Mean dependent var 0.026796 

Adjusted R-squared 0.764262     S.D. dependent var 0.957165 

S.E. of regression 0.464731     Akaike info criterion 1.467884 

Sum squared resid 34.12406     Schwarz criterion 2.059563 

Log likelihood -106.6508     Hannan-Quinn criter. 1.707495 

F-statistic 19.30773     Durbin-Watson stat 2.060296 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 

Таблиця Л.2 

Оцінені значення крос-секційних фіксованих ефектів для досліджуваних 

країн 

Країна 

Значення i  для 

оціненої моделі 

Мексика -0.095592 

 Україна  0.748461 

 Бразилія  1.517891 

Аргентина  0.547802 

 Таїланд -1.160242 

 Корея -0.299160 

 Малайзія -0.976510 

 Індонезія -0.957695 

 США  -0.016475 

Росія   0.691519 
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Таблиця Л.3 

Оцінені значення часових ефектів 
 

Рік 

Часовий 

ефект 

1994  0.501366 

1995  0.057847 

1996  0.249738 

1997  0.330618 

1998 -0.153456 

1999  0.188041 

2000 -0.139329 

2001 -0.328565 

2002 -0.022797 

2003  0.124891 

2004  0.330477 

2005 -0.055485 

2006  0.191361 

2007  0.225636 

2008 -0.216865 

2009 -0.446114 

2010  0.222963 

2011  0.016325 

2012 -0.004795 

2013 -0.051600 
 

Таблиця Л.4 

Оцінені значення залежної змінної та залишки моделі 

 

Період, країна 
Оцінені значення 

залежної змінної 
Період, країна 

Оцінені значення 

залежної змінної 

 Мексика - 94  0.10971  Україна - 94 -5.10705 

 Мексика - 95 -0.92503  Україна - 95 -3.37686 

 Мексика - 96  0.09078  Україна - 96 -1.30724 

 Мексика - 97  0.11908  Україна - 97 -0.81190 

 Мексика - 98  0.09669  Україна - 98 -0.91708 

 Мексика - 99  0.19643  Україна - 99 -0.11018 

 Мексика - 00 -0.12427  Україна - 00  0.55365 

 Мексика - 01 -0.63860  Україна - 01  0.65879 

 Мексика - 02 -0.39405  Україна - 02  0.17609 

 Мексика - 03  0.17441  Україна - 03  0.85147 

 Мексика - 04  0.37429  Україна - 04  0.50631 

 Мексика - 05 -0.16029  Україна - 05  0.35042 

 Мексика - 06  0.31284  Україна - 06  0.52169 

 Мексика - 07  0.19341  Україна - 07  0.63748 
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 Мексика - 08 -0.16570  Україна - 08 -0.55624 

 Мексика - 09 -0.96677  Україна - 09 -2.30110 

 Мексика - 10 -0.19991  Україна - 10 -0.53429 

 Мексика - 11 -0.16628  Україна - 11 -0.68667 

 Мексика - 12 -0.01023  Україна - 12 -0.52994 

 Мексика - 13 -0.49217  Україна - 13 -0.37077 

 Бразилія - 98 -0.87173  Аргентина - 95 -0.37018 

 Бразилія - 99 -0.50321  Аргентина - 96  0.10661 

 Бразилія - 00  0.09241  Аргентина - 97  0.38595 

 Бразилія - 01 -0.33563  Аргентина - 98 -0.15821 

 Бразилія - 02 -0.48574  Аргентина - 99 -0.27597 

 Бразилія - 03 -0.12011  Аргентина - 00 -0.67162 

 Бразилія - 04  0.61935  Аргентина - 01 -0.96612 

 Бразилія - 05 -0.11319  Аргентина - 02 -0.63062 

 Бразилія - 06  0.31177  Аргентина - 03  0.38051 

 Бразилія - 07  0.54673  Аргентина - 04  1.32932 

 Бразилія - 08  0.35123  Аргентина - 05  0.33565 

 Бразилія - 09 -0.70253  Аргентина - 06  0.76351 

 Бразилія - 10  0.62896  Аргентина - 07  1.03554 

 Бразилія - 11  0.06215  Аргентина - 08  0.09924 

 Бразилія - 12 -0.36753  Аргентина - 09 -1.16795 

 Бразилія - 13 -0.00395  Аргентина - 10  0.72920 

 США - 94  0.33771  Аргентина - 11  0.19115 

 США - 95 -0.37036  Аргентина - 12 -0.58428 

 США - 96  0.04149  Аргентина - 13 -0.19273 

 США - 97  0.38368  Росія - 96 -1.30477 
 США - 98 -0.09942  Росія - 97 -0.69691 

 США - 99  0.31470  Росія - 98 -1.44230 

 США - 00  0.00607  Росія - 99  0.37665 

 США - 01 -0.73211  Росія - 00  0.97506 

 США - 02 -0.11816  Росія - 01  0.94639 

 США - 03  0.01332  Росія - 02  0.01897 

 США - 04  0.45763  Росія - 03  0.66792 

 США - 05  0.04481  Росія - 04  0.98152 

 США - 06  0.25078  Росія - 05  0.43626 

 США - 07  0.02168  Росія - 06  0.73819 

 США - 08 -0.69793  Росія - 07  0.97467 

 США - 09 -1.62567  Росія - 08  0.23414 

 США - 10  0.00122  Росія - 09 -1.82490 

 США - 11 -0.43419  Росія - 10  0.57367 

 США - 12 -0.21162  Росія - 11  0.48010 

 США - 13 -0.24797  Росія - 12 -0.01130 

   Росія - 13 -0.39370 

 Таїланд - 94  0.76506  Корея - 94  0.94974 

 Таїланд - 95  0.69421  Корея - 95  0.67366 

 Таїланд - 96  0.48055  Корея - 96  0.79016 

 Таїланд - 97 -1.06511  Корея - 97  0.13552 

 Таїланд - 98 -2.57456  Корея - 98 -1.75032 

 Таїланд - 99 -0.16656  Корея - 99  0.73249 

 Таїланд - 00  0.02483  Корея - 00  1.01241 

 Таїланд - 01 -0.07765  Корея - 01 -0.33694 
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 Таїланд - 02 -0.03787  Корея - 02  0.03335 

 Таїланд - 03  0.37376  Корея - 03  0.57370 

 Таїланд - 04  0.79515  Корея - 04  0.52047 

 Таїланд - 05  1.06001  Корея - 05  0.29141 

 Таїланд - 06  0.27024  Корея - 06  0.56022 

 Таїланд - 07  0.21456  Корея - 07  0.45256 

 Таїланд - 08  0.61631  Корея - 08  0.24355 

 Таїланд - 09 -1.62342  Корея - 09 -0.76971 

 Таїланд - 10  1.01186  Корея - 10  0.99271 

 Таїланд - 11  0.33586  Корея - 11  0.75765 

 Таїланд - 12  0.65291  Корея - 12  0.36976 

 Таїланд - 13  0.15970  Корея - 13  0.19124 

 Малайзія - 94  1.44287  Індонезія - 94  0.99524 

 Малайзія - 95  1.47534  Індонезія - 95  0.62824 

 Малайзія - 96  1.04330  Індонезія - 96  0.53242 

 Малайзія - 97  1.72156  Індонезія - 97  0.80404 

 Малайзія - 98 -1.99757  Індонезія - 98 -2.55292 

 Малайзія - 99  0.24738  Індонезія - 99 -0.53318 

 Малайзія - 00  1.48192  Індонезія - 00  1.27037 

 Малайзія - 01 -0.15619  Індонезія - 01 -0.30335 

 Малайзія - 02  0.40494  Індонезія - 02 -0.16118 

 Малайзія - 03  0.08224  Індонезія - 03  0.72701 

 Малайзія - 04  0.73856  Індонезія - 04  0.04848 

 Малайзія - 05  0.47466  Індонезія - 05  0.18955 

 Малайзія - 06  0.74411  Індонезія - 06  0.27054 

 Малайзія - 07  0.84232  Індонезія - 07  0.17728 

 Малайзія - 08 -0.30396  Індонезія - 08  0.27937 

 Малайзія - 09 -1.35928  Індонезія - 09  0.41563 

 Малайзія - 10  0.90908  Індонезія - 10  0.86357 

 Малайзія - 11 -0.02639  Індонезія - 11  0.54181 

 Малайзія - 12  0.34695  Індонезія - 12  0.78426 

 Малайзія - 13 -0.09838  Індонезія - 13  0.26337 
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