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Постановка проблеми. Сьогодні, в умовах 

нестабільності економічних процесів та регул 

яр-ності їх повторень під дією різних чинників, 

виникає необхідність розгляду питання 

нестабільності світових національних економік 

та аналізу основних причини, що призводять до 

негативних тенденцій у їх розвитку.  

На сучасному етапі світове господарство 

перетворюється у складний моноорганізм, що 

являє собою інтегровану систему національ-

них економік. Беззаперечно, це є результатом 

глобалізаційних процесів, що ліквідують 

торговельні бар’єри, сприяють інтеграції 

різних економік світу, посилюють взаємозв’яз-

ки між ними та породжують деформацію 

економічних криз. Це найбільш яскраво вира-

жається в тому, що домінуючим елементом 

економічного циклу стають фінансові кризи з 

ефектом негативного поширення на 

національну і світову економіку. 

Глобалізаційні процеси, циклічність 

економіки та її наслідки стають проблемами 

не тільки світового рівня, але й національного 

масштабу зі всіма негативними проявами. До 

них належать падіння обсягів ВВП та курсу 

національної валюти, явища соціальної 

нестабільності, зміни облікової ставки у 

банках, страйки та інші прояви незадоволення 

населення. Вивчення причин та передумов, що 

спричиняють порушення макроекономічної 

рівноваги, викликаючи кризи у світовій 

економіці є темою даної роботи, актуальність 

якої є незаперечною. 

Аналіз останні досліджень та публікацій. 

Науковий інтерес до даної проблеми зростає у 

зв'язку з тим, що умови глобалізації 

створюють сприятливий грунт для фінансових 

криз. На сьогодні вже 49 країн світу мають 

доступ на міжнародні фінансові ринки. З 

огляду на те, що в доступному для огляду 

майбутньому число зазначених країн буде 

рости, можна зробити висновок, що умови 

глобалізації посилюють ймовірність 

руйнівного характеру фінансових криз, 

поширюючись на багато країн світу. 

В літературних джерелах економічна криза 

визначена як деструктурне явище, що 

супроводжується порушенням рівноваги між 

попитом та пропозицією на ринку товарів і 

послуг. Даною проблематикою займались такі 

видатні економісти як Д.Рікардо, який 

визначив головною причиною кризи – 

нерівномірність та несправедливість у 

розподілі багатства. Д.Кейс пояснював 

причини прояву криз законами психології 

людини, згідно з яким всі люди мають 

схильність до збільшення споживання по мірі 

зростання їх доходів, але не такою мірою, 

якою зростає дохід.  

Відомі світові вчені П. Кругман та А. 

Анікін брали за основу для дослідження 

варіанти прояву кризових явищ в конкретних 

країнах, при цьому вони зазначали, що 

основними причинами криз виступають саме 

взаємозалежність країн та велика кількість 

зовнішніх чинників. 

Емпіричну базу дослідження склали 

матеріали Міжнародного валютного фонду 

(МВФ), Світового банку реконструкції і 

розвитку (МБРР), Відділу офіційних 
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публікацій Європейських співтовариств, , а 

також експертні оцінки дослідників і 

практичних діячів. 

Дослідження та аналіз передумов 

виникнення економічних криз, механізму 

порушення макроекономічної рівноваги, їх 

впливу на економіку країн та пошук методів 

запобігання негативних тенденцій прояву – це 

головні питання, які виносяться на розгляд у 

даній статті. Саме розгляд передумов та 

наслідків криз в країнах світу та окремо в 

Україні є метою даної статті. 

Основні результати дослідження. 

1. Природою економічної кризи 

виступають протиріччя між рівноважним і 

не рівноважним станом макроекономіки. 

Перебування макроекономіки в стані рівно-

ваги передбачає збалансованість суспільного 

виробництва і суспільного споживання, тим 

самим забезпечується економічне зростання - 

випуск продукції збільшується пропорційно 

росту виробничих факторів. 

Стан нерівноваги характеризується 

незбалансованістю виробництва і споживання 

в суспільному масштабі, що призводить до 

порушення нормальних зв'язків і пропорцій в 

національній економіці і виникнення її 

кризового стану. 

Трансформація цих станів може 

відбуватися як еволюційно, так і революційно, 

що визначає циклічність розвитку 

макроекономіки. 

Світовою спільнотою визнано теорію 

циклічності економіки та світового 

господарства в цілому, а основою 

економічного циклу виступають періодично 

виникаючі економічні кризи. Загальновизнано, 

що в складі економічних криз є чотири фази: 

криза (спад) → депресія (стагнація) → 

пожвавлення (відновлення) → підйом (бум), 

основною фазою виступає криза [2]. 

2. Державне регулювання економіки 

потрібно розглядати з позиції теорії 

управління. 

У ХХ ст. фінансові та економічні кризи 

стали звичним і навіть, буденним явищем: в 

1975-1997 рр. МВФ зареєстрував більше 150 

валютних і 54 боргових банківських криз в 

більш ніж 50 країнах. У 1970-2000 рр. в 

десятках країн кризи призвели до втрати 10-

30% національних фінансових активів. Для 

підтримки фінансової стабільності в період 

кризи 2007-2008 рр. країни світу витратили 

близько 10-15% сукупного ВВП - понад 10 трлн. 

дол. США [7]. Все більш наполегливими й 

упевненими стають прогнози того, що 

повномасштабна криза в світовій економіці 

відбудеться в найближчому майбутньому [4; 41]. 

Багато сучасних економістів і політиків, 

пропонуючи свій підхід до антикризового 

регулювання економіки, виходять із 

припущення Х. Мінського [3], що всі ризики 

зосереджені в фінансовому секторі, в 

реальному ж секторі економіки постійно 

підтримується рівновага. Ніби то, саме тому в 

другій половині ХХ ст. було зафіксовано 

безліч фінансових і валютних криз, і куди 

менше економічних криз, коли криза набувала 

такого масштабу, що впливала на розвиток 

реального сектора. Такий підхід до розуміння 

причин кризи в економіці пояснюється, перш 

за все тим, що в останні десятиліття склалися 

певні тенденції розвитку економічної науки: 

прірва між мікроекономікою і 

макроекономікою, а також між тим, що 

вважається власне економічної наукою і 

наукою про фінанси, стали практично 

непереборними [1]. 

На думку авторів розробленої в кінці ХХ ст. 

теорії глобальної фінансової кризи О. 

Григор'єва, А. Коб’якова, М. Хазіна, до 

недавнього часу підвищення ступеня поділу 

праці мало своїм наслідком зростання 

системного ризику реального сектора, який 

компенсувався зростанням ефективності 

виробництва, продукція якого реалізовувалася 

на постійно зростаючих ринках. Але в останні 

два десятиліття ефективність, зростаюча 

внаслідок поглиблення процесів розподілу 

праці, стало неможливо реалізувати через 

обмеженість ринків. В результаті глобалізації 

був досягнутий граничний рівень насичення 

ринків. Зріст системного ризику реального 

сектора сьогодні більш нічим не 

компенсується, за винятком спроб за 

допомогою фінансової системи цей ризик 

якимось чином перерозподілити в часі і 

економічному просторі. 

Єдино прийнятним методом антикризового 

регулювання стало вливання все нових і нових 

фінансових ресурсів, що означає «лікування 

симптомів», але не самої «хвороби» - 

глобальних структурних диспропорцій в 

економіці. Придумуються все нові і нові 
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«болезаспокійливі засоби» в вигляді 

«інноваційних фінансових інструментів і 

інститутів» [5].  Їх неодмінною умовою є 

«демонтаж міждержавних бар'єрів на шляхах 

руху міжнародного капіталу, який 

підживлюється безмежною емісією доларів і 

євро під нарощуванням американських і 

європейських боргових зобов’язань» [1]. 

Причому ці боргові зобов'язання вже не 

підкріплені ніякими реальними цінностями.  

Отже, пошук оптимального співвідношення 

методів лібералізації національної економіки і 

державного регулювання в ХХ ст. показав, що 

універсального, придатного в будь-яких 

умовах підходу немає і не може бути. 

3. Відповідно до теорії  криз причинами 

економічної кризи можуть виступати: 

1. Перевиробництво товарного капіталу, що 

виражається в зростанні нереалізованої продукції; 

2. Надлишкових обсягів продуктивного 

капіталу, що характеризується збільшенням 

недовантаження виробничих потужностей; 

3. Надлишкових обсягів грошового 

капіталу, що викликає збільшення маси 

грошей, не вкладених у виробництво [7]. 

 Як наслідок, зростають витрати 

виробництва,знижуються ціни і прибуток, тобто 

формується живильне середовище для 

виникнення в подальшому економічної кризи, що 

породжується циклічністю макроекономічного 

розвитку. 

Крім зазначених, кризи можуть 

викликатися і іншими причинами. В теорії 

розроблена певна їх систематизація. 

Перш за все, виділяють об'єктивні і 

суб'єктивні фактори. Об'єктивні чинники 

включають природні зміни і катаклізми, які не 

залежать від діяльності системи відповідного 

рівня, а суб'єктивні акумулюють 

недосконалість і прорахунки управлінської 

діяльності, глибокі протиріччя інтересів 

працівників, недоліки в мотивації трудової 

діяльності та ін. 

Висновки та пропозиції. 

Антикризове регулювання національних 

економік в більшості країн призвело до того, 

що сталося лавиноподібне наростання 

державної і приватної заборгованостей. 

Нагромаджені борги фінансового сектору вже 

настільки великі в порівнянні з обсягами 

виробництва, що не зможуть бути повернуті в 

доступному для огляду майбутньому (тобто не 

будуть повернуті ніколи). 

Приватний попит продовжує падати, частка 

фінансового сектору в прибутку корпорацій 

займає більше 50%, уряди намагаються методами 

антикризового регулювання відстрочити дефолт 

національних економік і неминучої економічної 

кризи, яка буде означати дуже різке падіння рівня 

життя і зростання безробіття - частка бідного 

населення може збільшуватися до 70%. А це 

спричинить за собою поляризацію соціальної 

структури суспільства, повне зникнення 

«середнього класу», тобто соціально-політичну 

кризу. Підтримання економіки України у 

кризовій ситуації викликає значне збільшення 

витрат господарського комплексу, на підтримку 

соціальних програм, що вимагає залучення 

додаткових коштів-позик, які значно збільшують 

державний борг. Такий механізм «порятунку» 

обумовлений нестачею коштів резервного фонду 

країни, які були витрачені не за призначенням 

У найближчому майбутньому державним 

органам буде необхідно здійснити значні 

структурні зміни в українській економіці щодо 

ліквідації негативних наслідків від екологічної 

кризи. У перспективі розвитку варто 

використовувати альтернативні джерела 

енергозбереження, застосовувати ресурсозберігаючі 

та екологічно чисті технології, а також 

розвивати екологічно-сприятливий бізнес.  

Дана тематика є важливою та 

багатофакторною, що обумовлює подальші 

дослідження та вивчення явища економічних 

криз та їх впливу на економіку. 
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Огородник О.И. 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В статье рассмотрено развитие кризисных явлений в глобальной экономической системе. Показано, сущность и 

эволюцию проявления экономических кризисов в мире. Сформулировано определение государственного 

регулирования экономики с позиций теории управления. Выявлены причины возникновения кризисных явлений в 

мировой экономике. Исследованы основные тенденции антикризисного регулирования национальной экономики. 

Рассмотрены и проанализированы причины возникновения экономических кризисов в Украине и определены 

основные проблемы национальной экономики. Проанализировано влияние мирового экономического кризиса на 

макроэкономическую ситуацию стран Европы. Разработаны предложения по совершенствованию стратегии и 

методов государственного регулирования экономики в условиях глобализации и кризиса. 

Ключевые слова: экономика, экономический кризис, глобализация, национальная конкурентоспособность, дефолт, 

инфляция, методы антикризисного регулирования. 

 

Ohorodnik O. 

CAUSES AND CONSEQUENCES OF ECONOMIC CRISES UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

The article considers the development of crisis phenomena in the global economic system. The essence and evolution of the 

manifestation of economic crises in the world is shown. The definition of state regulation of economy is presented from the 

viewpoint of the theory of management. The causes of the emergence of crisis phenomena in the world economy are revealed. 

The main trends in the bailout regulation of the national economy are investigated. The reasons for the emergence of 

economic crises in Ukraine and the main problems of the national economy are analyzed . The impact of the global economic 

crisis on the macroeconomic situation in Europe is analyzed. The proposals for improving the strategy and methods of state 

regulation of the economy in the context of globalization and crisis have been developed. 

Keywords: economy, economic crisis, globalization, national competitiveness, default, inflation, methods of bailout 

regulation. 
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