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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Безперервний розвиток глобалізаційних процесів, які з 

наростаючою активністю з 90-х років ХХ ст. охоплюють всі сфери економіки, 

неоднорідність інтеграції окремих держав у світове господарство зумовлюють 

виникнення диспропорцій його розвитку як в цілому, так і окремих сфер. Високий 

рівень мінливості і віртуалізації світового економічного середовища призводить до 

виникнення кризових явищ у світовій економіці. Глобалізаційні зміни світової 

економіки сприяють лібералізації всіх світових ринків та формують пряму 

взаємозалежність економічного розвитку різних країн світу, тому кризи в окремих 

країнах в умовах глобалізації здійснюють комплексний дестабілізуючий вплив на 

економічну систему світу. Для сучасного етапу розвитку характерні прояви 

кризових явищ, що відбуваються на рівні національних економік і під впливом 

глобальних процесів швидко поширюються і трансформуються у світові економічні 

кризи. Це актуалізувало вивчення їх природи, передумов, причин і наслідків в 

умовах глобалізації, оскільки розвиток світового господарства супроводжується 

виникненням економічних, соціальних і політичних суперечностей, які є 

передумовою виникнення світових економічних криз і спричиняють 

трансформації процесу їх перебігу, параметрів та характеру впливу.  

Сутність світових економічних криз досліджували такі зарубіжні вчені, як: 

Ф. Аллен, В. Бітер, А. Веласко, О. Жан, К. Жюгляр, П. Ізард, Дж. Кальво, Ф. Кене, 

П. Кругман, Л. Каватарі, Дж. Кауфман, Ж. Корсеті, Р. Лукас, Н. Маріон, К. Маркс, 

В. Мітчел, М. Монтес, А. Песенті, А. Сазерленд, Дж. Сорнетте, Дж. Сорос, 

Дж. Стігліц, Дж. Тобин, Р. Флуд, Є. Хансен, Дж. Хікс, С. Хоффман. В їхніх 

дослідженнях відображено підходи щодо визначення сутності світових 

економічних криз залежно від причин, що їх обумовлювали. Науковці: А. Анікін, 

Л. Абалкін, О. Богданов, Е. Варга, Р. Гільфердінг, А. Ілларіонов, М. Кондратьєв, 

В. Леонтьєв, Р. Нижегородцев, Ю. Панарін, В. Попов, І. Пригожин, Є. Слуцький, 

В. Туган-Барановський, Н. Шмельов, Ю. Яковець вивчали сутність світових 

економічних криз та досвід їх подолання в історичному аспекті.  

Сучасні вітчизняні вчені О. Барановський, І. Бураковський, О. Білорус, 

В. Будкін , В. Власов, О. Гаврилюк, А. Гальчинський , В. Геєць, 

О. Каніщенко, Л. Кістерський, А. Кредісов, В. Куриляк, А. Лібанова, Д. Лук’яненко, 

З. Луцишин, В. Мазуренко, Ю. Макогон, В. Новицький, О. Плотніков, 

Ю. Пахомов, А. Поручник, І. Пузанов, Н. Резнікова, О. Рогач, В. Рокоча, 

А. Румянцев, Є. Савельєв, Я. Столярчук, А. Філіпенко, С. Циганов, 

Т. Циганкова, М. Чумаченко, А. Чухно, О. Шнирков та інші досліджують сутність 

світових економічних криз з погляду цивілізаційного розвитку та вказують не лише 

на негативні, а і на ряд позитивних наслідків світових криз для окремих 

економічних систем. Існує значна кількість публікацій, однак основні 

закономірності трансформацій та чинники світових економічних криз є 

малодослідженими. Cвітові економічні кризи були об’єктом дослідження багатьох 

вчених, але в умовах глобалізації перебіг світових економічних криз має свої 

особливості і потребує вивчення. Глобалізаційні умови змінили характер та 

особливості прояву світових економічних криз і визначили необхідність їх глибшого 
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дослідження. Виявлення трансформацій економічних криз у глобальному просторі 

надасть можливість дослідити особливості їх перебігу та сформувати глобальну 

систему антициклічного регулювання, яка дозволить  національним економікам 

формувати адаптаційні властивості на національному, регіональному і глобальному 

рівнях.  

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 і міжнародних відносин 

Національної академії наук України – «Системно-стадіальна зміна цивілізаційної 

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

реєстрації ДР0111U002062 – 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 та 

«Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною 

діяльністю вітчизняних підприємств» за номером державної реєстрації 

ДР 0102U001962, в рамках яких виділено 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, у межах якої на основі аналізу інтеграційних 

векторів співпраці України виокремлено найбільш 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, визначення 

закономірностей їх перебігу і трансформації форм прояву в умовах глобалізації та 

механізму антициклічного регулювання національних і світової економік через 

виявлення взаємообумовленості чинників, причин і наслідків економічних криз.  

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких методологічних, 

науково-методичних і практичних завдань: 

 систематизувати теоретичні положення, що розкривають змістовність 

розгортання світових економічних криз для висвітлення еволюції наукових 

поглядів; 

 розкрити сутність економічних криз відповідно до існуючих наукових 

підходів; 

 виявити взаємозв’язок станів і етапів циклу розвитку для з’ясування місця 

і ролі криз в економічній системі; 
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 виокремити джерела (внутрішні, зовнішні) і характер (об’єктивний, 

суб’єктивний) передумов трансформації економічних криз у світі 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; 

 з’ясувати тенденції впливу перебігу економічних криз на динаміку і 

структуру світової економіки; 

 виокремити якісні перетворення світової економіки як передумови криз; 

 розкрити багатовимірність феномена світової економічної кризи шляхом 

ідентифікації трансформацій 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; 

 розкрити механізм впливу світових економічних криз на економіку 

України та шляхом елімінування визначити зовнішні та внутрішні детермінанти; 

 проаналізувати 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 дисертаційної 

роботи сформували праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених. Відповідно до 

діалектичного взаємозв’язку між предметом і методом для досягнення визначеної 

мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження 

економічних явищ і процесів у світовій економіці в умовах глобалізації. При 

вирішенні окремих наукових завдань застосовано такі методи: історичного аналізу 

(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 

організаційно-інституційних складових механізму антициклічного регулювання: пп. 

4.2, 4.3), структурно-логічний (при виявленні взаємозв’язку між формами і каналами 

поширення світових економічних криз: пп. 3.3; при формуванні механізму 

антициклічного регулювання: пп. 4.1., 4.2, 4.3), конвент-аналізу (при вивченні теорій 

циклічності, економічного циклу, криз, циклічного розвитку: пп. 1.1, 1.3.), 

ідентифікацій (при дослідженні природи світових економічних криз: пп. 2.2, 2.3), 

групування та синтезу (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), наукової класифікації і 

систематизації (для виокремлення чинників та причин прояву феномену «світова 

економічна криза»: пп.1.3, 2.3); факторного, економічного та статистичного аналізу 

(з метою виявлення загальноекономічних тенденцій під час прояву, поширення і 
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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 (при виявленні взаємовпливу 

макроекономічних показників на економічний стан та прояв світових економічних 

криз: пп. 2.3., 5.2, 5.3), експертних оцінок (при обґрунтуванні необхідності 

застосування механізму виявлення передумов світових економічних криз). 

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 дисертаційній роботі 

подається у вербальному, цифровому, комбінованому та графічному вигляді. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні документи 

України, статистичні дані  та аналітичні матеріали НБУ, Міністерства економіки 

України, Державної служби статистики України, групи Світового банку, Євростату, 

МВФ, Oксфорд Економікс, ОЕСР, ЮНКТАД, статистичних бюро країн світу; 

результати наукових досліджень Інституту світової економіки і міжнародних 

відносин НАН України, Інституту економіки та прогнозування НАН України, 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, 

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 перебігу економічних криз у системі світової 

економіки в умовах глобалізації, ідентифікації детермінант прояву економічних криз 

та аргументації механізму антициклічного регулювання. 

Автором отримано суттєві науково-практичні результати, які розкривають 

його внесок у вирішення досліджуваної 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 рівень залежності економічного стану окремої країни від 

змін глобального простору; 
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 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: 

 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, 
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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; 

 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 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); 
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- 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 

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 одержаних результатів. Прикладний характер 

результатів дослідження полягає у тому, що основні теоретичні положення, 

висновки та рекомендації, сформульовані автором, можуть бути методологічною 

основою для розробки ефективних механізмів антициклічного регулювання як на 

національному, так і на світовому рівнях. Отримані результати економетричних 

розрахунків можуть бути використані для обґрунтування концептуальних засад 

реалізації національних стратегій і довгострокових програм розвитку під впливом 

криз в умовах глобалізації та вибору оптимального інструментарію мінімізації їхніх 

негативних наслідків. Окремі положення, що містяться у дисертаційній роботі, 

враховані у практичній діяльності: 

– Міністерства аграрної політики і продовольства України при підготовці 

інформаційної довідки щодо співробітництва з ЄС (довідка №37-18-1-16/3603 від 

25.03.14 р.) в частині вибору пріоритетних інтеграційних векторів співробітництва 

підприємств агропромислового комплексу України; 

– Хмельницької облдержадміністрації при розробці проекту Програми 

соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2014 р. (довідка № 05.02-

0540/14 від 20.03.14 р.) в частині визначення пріоритетних напрямів 
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зовнішньоекономічної діяльності з метою збереження та освоєння нових зовнішніх 

ринків в умовах поглибленої інтеграції України у світогосподарську систему; 

– Вінницької міської ради при формуванні програм соціально-економічного 

розвитку м. Вінниці у 2012 та 2013 рр. (довідка № 11-00-004-40791 від 27.06.13 р.) у 

частині виявлення негативних проявів світових економічних криз та внутрішніх 

передумов їх поширення; 

– Хмельницького національного університету в освітньому процесі при 

викладанні економічних дисциплін «Зовнішньоекономічна політика України», 

«Світове фінансове середовище», «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 використано ті ідеї та положення, що є результатом 

особистої роботи здобувача. 

Апробації результатів дослідження. Основні теоретичні та методологічні 

положення дисертації доповідалися та обговорювалися на 27 міжнародних науково-

практичних конференціях, зокрема таких: «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.); «Стратегії протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці: 

регіональний вимір» (м. Запоріжжя, 28–29 травня 2010 р.); «Управління 

економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних 

глобалізаційних процесів» (м. Хмельницький, 15 червня – 30 липня 2011 р. сайт: 

http://mev-hnu.at.ua); «Трансформации мировой экономики в условиях кризисного 

развития» (м. Алушта, 24–25 вересня 2009 р.); «Реформи у глобальній економіці та 

Україні» (о. Кріт, 23–30 вересня 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.); «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. 

Публікації. 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 наукових статях у зарубіжних виданнях і наукових фахових виданнях 

України, що входять до міжнародних наукометричних баз (загальним обсягом 2,6 
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друк. арк., з них особисто автору належать 2,4 друк. арк.), 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 розміщено на 48 сторінках, список використаної літератури містить 524 

джерела і розміщений на 50 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Теоретико-методологічні концепти світових 

економічних криз» запропоновано авторський підхід дослідження трансформацій 

економічних криз в умовах глобального простору (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурно-логічна схема закономірностей трансформацій 

економічних криз в умовах глобального простору* 
* Cкладено автором 
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Поширення глобалізаційних умов розвитку світової економіки змінило 

характер ринкових відносин та обумовило взаємозалежність прояву таких 

економічних явищ, як суперечності, рівновага, стійкість, нестабільність, хаос, 

криза, катастрофа, зростання, розвиток, економічний цикл. Автором розкрито їх 

економічну сутність в аспекті прояву економічних криз в умовах глобалізації. При 

цьому кожна економічна криза може трансформуватися у світову, оскільки 

внаслідок поглиблення інтеграційних процесів та лібералізації ринків зросла 

взаємозалежність між економіками країн.  

Систематизація наукових підходів (ситуаційного, системного, 

дескриптивного, комплексного, генетичного, еволюційного, історичного, 

діалектичного, статистичного, інформаційного) дозволила охарактеризувати 

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

структурність, множинність, системність. Трактування суті економічної кризи 

відповідно до вищезазначених підходів (табл. 1) дозволило доповнити змістовність  
 

Таблиця 1 

Трактування економічної кризи відповідно до наукових підходів * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Складено автором 
 

поняття «криза», визначити її функції (трансформуючу, реформуючу, оновлюючу, 

генеруючу), цілі (оновлення, трансформації, переродження), фази перебігу 

Ситуаційний: формування чинників, умови прояву і вивчення характеру впливу наслідків криз 

на економічну систему 
Процесний: криза має такий цикл розвитку, а саме стадії: зародження передумов, накопичення 

передумов, прояву (загострення, згасання), переродження, подолання 
Системний: економічна криза як система є сукупністю економічних явищ різного характеру 

впливу, які руйнують старі конструкції функціонування економічної системи з метою її 

оновлення і формують можливості розвитку як в цілому,так і окремих її складових. 

Специфічність форми економічної кризи як економічної системи виявляється у тому, що її 

складові одночасно є 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 

Дескриптивний: описує властивості кризи за такими параметрами, як складність, цілісність, 

ієрархічність, структурність, множинність, системність 

Інформаційний: швидкість поширення інформаційних потоків скорочує час поширення 

економічної кризи 

Діалектичний: визначає характер протиріч (активні, пасивні), що формують причини 

виникнення кризи 

Генетичний: визначає характер можливих змін у розвитку економічної системи і передбачає 

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

Статистичний: дозволяє відслідкувати кількісні зміни в економіці під час кризи 

Комплексний: передбачає всебічне вивчення економічної кризи, її передумов, причин і 

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

взаємообумовленими 

Світ-системний: криза як інструмент, завдяки якому здійснюється перерозподіл ресурсів між 

центром і периферією 
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(зародження передумов, накопичення передумов, прояву (загострення, згасання), 

переродження, подолання) (рис. 2).  

Систематизація наукових підходів дозволяє дослідити таке явище, як 

економічна криза з урахуванням основних положень теоретичних концепцій 

(структурної, функціональної, каузальної та самоорганізації систем), зокрема: 

визначено об’єкти дослідження щодо кризи з метою забезпечення можливості 

управляти процесом її перебігу в рамках як національних, так і світової економік, а 

саме: характер взаємовпливу між кризою та  якісними змінами світової економіки, 

параметри криз та основні показники розвитку світової економіки, причини криз і  

протиріччя у розвитку світової економіки, зміна параметрів кризи у процесі її 

перебігу під впливом трансформації світової економіки та застосування 

антициклічного регулювання національних економік. Визначено ряд системних 

параметрів, за якими можна охарактеризувати світову економічну кризу: складність, 

цілісність, ієрархічність, структурність, множинність, системність.  

Розширено класифікаційні ознаки криз, при цьому вони розподілені на три 

групи: перша група – характеризує кризу на етапі її виникнення за рівнем 

(мікроекономічні, мезоекономічні, макроекономічні, міжнародні), за причинами 

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

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

(внутрішні, зовнішні), за характером (стихійні, штучні); друга група – характеризує 

 
 – різноманітні суперечності розвитку економіки  

Рис. 2. Фази розвитку економічної кризи* 
* Cкладено автором 

 

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

регіональні, світові); за наявністю взаємозв’язків з іншими кризами (ізольовані, 

кумулятивні); за можливістю управляти (керовані, некеровані); за термінами 

перебігу (короткочасні, затяжні); за характером перебігу (легкі, латентні, глибокі); 

за масштабами впливу (автономні, масштабні); за складністю виявлення (явні, 

подолання 
Час 

переродження 

зародження накопичення загострення згасання 

прояв 
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приховані);  за шириною охоплення (спеціалізовані, локальні, структурні, системні); 

третя група – характеризує наслідки за складністю подолання (поверхнева, гостра, 

структурна); за результатами вжитих антикризових заходів (локалізована, подолана, 

перероджена); за характером обумовлених змін (трансформаційна, руйнівна). Така 

класифікація криз, на наш погляд, значно розширює змістовність поняття «криза» і 

надає можливість її ідентифікувати та розробити дієві механізми антициклічного 

регулювання (подолання). 

В умовах глобалізації прояв економічних криз має ряд особливостей: стан 

біфуркації повинен призводити до змін в антициклічному регулюванні або 

застосуванні засобів управління кризою; вплив змін середовища на параметри 

світової економічної кризи є випадковим, тому траєкторію її перебігу після стану 

біфуркації визначити дуже складно; відповідно до принципу стійкості серед 

можливих форм розвитку криза виявляється у результаті загострення лише 

ключових протиріч функціонування світової економіки, а вплив опосередкованих є 

незначним, навіть якщо і загострюється, то не трансформує світову економіку; чим 

вищий рівень розвитку світової економіки, тим вищий рівень її нестійкості та 

вірогідності прояву криз внаслідок складних зв’язків і диференційованих елементів 

(закон «Легасова»: чим вищий рівень розвитку системи, тим вона більш нестійка і 

потребує більших витрат на її підтримку). Наслідки криз для країн з різним рівнем 

розвитку та інтеграції є різними. Варто зауважити, що розвинені країни мають 

можливість себе захистити від негативних наслідків економічної кризи, а економіки, 

що розвиваються, – найбільш вразливі й наслідки перебігу криз для них є 

катастрофічними; чим більш неврівноважною (некерованою) є світова економічна 

криза, тим більше альтернативних напрямів розвитку вона має у точках біфуркації; у 

приблизно (умовно) однакових умовах розвитку економічні системи застосовують 

різні або схожі антициклічні засоби регулювання, але на різних етапах перебігу 

кризи можуть обумовити непередбачувані траєкторії їх розвитку; економічна 

система (світова, національні економіки) може неодноразово обирати один напрям 

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

повертатися до нього; часові межі катастрофи економічної системи визначаються за 

принципом «максимального зволікання», стан біфуркації змінюється лише тоді, 

коли у системи немає іншого виходу; нестабільність є одночасно умовою розвитку 

економіки та передумовою її кризи; чим вищий рівень нестійкості системи, тим 

більша кількість мікроциклів її розвитку. Таким чином, 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 

відтерміновувати настання кризи.  

Встановлено, що з’ясування сутності поняття «економічна криза» відповідно до 

завдань феноменології передбачає вивчення змісту суперечностей, характеристик 

стану економіки (рівновага, нестабільність, хаос, катастрофа) та етапів циклу 

розвитку (криза, зростання, розвиток, спад). Економічну кризу слід розглядати як 

просторово-часове явище, яке відбувається внаслідок загострення протиріч у 

процесі розвитку економічної системи і потребує регулювання. Перебіг економічної 
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кризи визначається відповідно до внутрішніх параметрів, які змінюються під 

впливом екзогенних та ендогенних чинників. Параметри кризи і стан розвитку 

світової або національних економік знаходяться під постійним взаємовпливом, 

змінюються залежно від етапів перебігу кризи та антикризових засобів, що 

застосовуються з метою її регулювання чи подолання. Періодизація прояву 

кризових явищ в умовах глобалізації залежить не лише від причин, які їх зумовили, 

а й від засобів антициклічного регулювання, що застосовуються в економіці. 

У другому розділі «Закономірності прояву економічних криз у світовому 

господарстві на зламі тисячоліть» за допомогою емпіричних методів дослідження 

сутності світових економічних криз виявлено причини їх прояву і поширення, а 

також чинники, які їх зумовлюють. З’ясовано, що чинники, причини та наслідки є 

взаємопов’язаними і обумовлюють вплив одне на одного (рис. 3).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Взаємообумовленість чинників, причин і наслідків криз* 
* Складено автором 

 

Отже, чинники визначають стан розвитку різних сфер економічної системи і 

формують підґрунтя для виникнення проблеми функціонування і протиріч розвитку 

на світовому та національному рівнях, які обумовлюють причини економічних криз. 

Різноманіття чинників впливу на економічну систему визначають і неоднорідність 

причин економічних криз, а їх накопичення може призвести до неспроможності 

економічної системи їх подолати і спричинити незворотні трансформації 

національної економічної кризи в світову. Таким чином, можна стверджувати, що 

наслідки кризи мають імовірнісний характер і залежать від стійкості економічної 

системи, рівня самоорганізації, інтеграції та ефективності вжитих антициклічних 

заходів щодо запобігання перебігу економічної кризи і подолання кризових явищ. 

За результатами аналізу особливостей перебігу економічних криз в умовах 

глобалізації у Мексиці, Бразилії, Аргентині, Індонезії, Таїланді, Малайзії, Кореї, 

Росії, США з’ясовано, що чинники світових економічних криз значною мірою 

визначаються умовами функціонування конкретних країн або їх об’єднань. Серед 

них виокремлено: політичні, економічні, інфраструктурні, демографічні, 

технологічні, інформаційні, суспільні, історико-культурні. Також визначено вплив 

Методи та засоби подолання 

Форми і канали поширення 

Чинники економічних криз 
(політичні, економічні, фінансові, технологічні, суспільні, демографічні, 

історико-культурні, інформаційні, інфраструктурні) 

Процес формування причин 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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внутрішніх і зовнішніх причин на перебіг криз у досліджуваних країнах та заходи, 

вжиті для подолання їх наслідків.  

За допомогою економіко-математичного моделювання для виявлення рівня 

впливу внутрішніх причин на економічний розвиток досліджено взаємозалежність 

впливу макропоказників на ВВП країн, в яких відбулися економічні кризи. Для 

врахування впливу криз на темп зростання ВВП у моделі було включено фіктивні 

змінні, що характеризують наявність чи відсутність кризи у визначений період часу. 

В результаті проведених розрахунків для кожної країни визначено макропоказники, 

зміни яких найсуттєвіше впливали на ВВП (табл. 2).  
 

Таблиця 2 

Показники найбільшого впливу на зміни приросту ВВП* 
Країни Показники 

Мексика кредитна ставка  валове нагромадження капіталу  

Бразилія 
валове 

нагромадження 

кредитна ставка  

 
державі видатки  

Аргентина кредитна ставка  
індекс споживчих 

цін 

валове нагромадження 

капіталу 

Індонезія індекс споживчих цін 

Корея експорт індекс споживчих цін криза 

Малайзія 
індекс споживчих 

цін 
криза 

валове нагромадження 

капіталу 

Таїланд державні видатки  
індекс споживчих цін 

 

валове нагромадження 

капіталу 

Росія 

валове 

нагромадження 

 

внутрішнє 

кредитування 

банківської системи 

приріст платіжного 

балансу  

 

валове нагромадження 

капіталу 

 

США 
валове нагромадження капіталу  

 

валове 

нагромадження 

капіталу) 

індекс споживчих цін 

 

Україна 

внутрішнє 

кредитування 

банківської 

системи   

приріст платіжного 

балансу 

криза 

 

валове 

нагромадження 

капіталу 

грошова 

маса  

* Складено автором 

 

При цьому варто зауважити, що у жодному випадку при застосуванні регресійного 

аналізу не було отримано значення коефіцієнта детермінації 0,99, яке свідчить про 

повноту врахованих факторів. Тому ми висуваємо припущення, що зміна 

макропоказників вказує на об’єктивні причини коливань ВВП, а різниця між 

еталонним і отриманим значенням коефіцієнта детермінації – на рівень впливу 

суб’єктивних причин, які неможливо врахувати при економіко-математичному 

аналізі. 

Шляхом узагальнення визначено «класичні» причини світових економічних 

криз: циклічність економічного розвитку окремих країн, які формують 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 
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економічних сфер); моральність та етичність ведення бізнесу; неефективне 

державне регулювання ринкових процесів як на внутрішніх, так і на зовнішніх 

ринках. 

Розроблено класифікацію причин кризових явищ у світовій економіці за рядом 

ознак, а саме: за джерелом походження (зовнішні, внутрішні), характером впливу 

(прямої дії, непрямої дії), способом виявлення (суб’єктивні, об’єктивні), сферами 

виникнення і поширення (політичні, суспільні, технологічні, екологічні, фінансові, 

економічні), етапами перебігу кризи (причини прояву, причини поширення), 

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

(поверхневі, глибинні) (рис. 4). 
 

Рис. 4. Класифікація видів причин світових економічних криз* 
* Складено автором 

 

Аналіз перебігу економічних криз в умовах глобалізації свідчить про 

універсалізацію економічних процесів і формування типових передумов 

економічних криз та їх трансформацію у світові, подібність характеру впливу 

наслідків криз на економічний стан окремих країн. 

У третьому розділі «Вплив перетворень світової економіки в умовах 

глобалізації на трансформацію криз» досліджено кількісні зміни у розвитку 

світової економіки під впливом економічних криз, що виявились в умовах 

активізації глобальних процесів та посилення інтеграції. Упродовж досліджуваного 

періоду динаміка світового ВВП зростала і у 2013 р. ВВП становило 74,9 трлн дол. 

США. Порівняно з 1990 р. обсяг світового ВВП у грошовому вираженні збільшився 

приблизно у 3,5 раза (рис. 5).  

Зростання відбувалося у три етапи – упродовж 1990–1995, 2001–2008, 2010–

2013 рр. Варто зазначити, що значні коливання обсягу ВВП виявлено лише під час 

кризи 2008–2009 рр. На наш погляд, це пов’язано з тим, що кризи відбувалися в 

країнах з нестійкою фінансовою системою і супроводжувалися інфляційними 

процесами, які обумовили підвищення цін виробленої продукції, внаслідок чого 

вартісне вираження ВВП не зменшувалося. А криза 2008–2009 рр. проявилася у 

розвинених країнах, інфляційні процеси були незначними, а обсяги виробництва 

Причини світових 

економічних криз 

за джерелом 

походження: 

 зовнішні; 

  внутрішні 

за способом 

виявлення: 

 суб’єктивні; 

  об’єктивні 

за характером 

впливу: 

 прямої дії; 

 непрямої дії 

за сферами виникнення 

 і поширення: 

 політичні;       – суспільні;  

 технологічні;  – екологічні;  
 фінансові;       – економічні 

за природою: 

– циклічні; 

– штучні; 

– кон’юнктурні 

за складністю 

виявлення: 

– поверхневі; 

– глибинні 

за етапами перебігу 

кризи: 

  прояву;  

 поширення; 

 поглиблення 
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зменшилися в результаті зменшення доходів, зниження купівельної спроможності та 

збільшення кредитної заборгованості. 
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Рис. 5. Приріст світового ВВП* 

* Складено автором за даними Групи Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http: data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/all?display=graph 

 

На підставі аналізу кількісних змін стану світової економіки зроблено 

висновок, що вплив криз зростає у зв’язку з посиленням інтеграції та 

взаємозалежності між країнами. Якісні перетворення світової економіки в умовах 

глобалізації можуть розглядатися у двох аспектах: як передумова економічних криз 

та джерело розвитку національних і світової економік. Поширення глобалізаційних 

процесів стало підґрунтям для формування трансформуючих властивостей світової 

економіки. До таких трансформуючих властивостей світової економіки відносимо: 

інтеграцію, мондіалізацію, регіоналізацію, синхронізацію, поляризацію, асиметрію, 

синергію.  

В умовах глобального простору вони набули нових характеристик, а їх прояв 

визначає особливості розвитку світової економіки. 

За результатами аналізу сучасного глобального простору виокремлено такі 

види регіоналізації, як однополярна, що передбачає об’єднання країн навколо однієї 

найбільш розвиненої країни і 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). Визначено рівні поляризації, а саме: національна (виокремлення 

внутрішньодержавних центрів економічного розвитку, матеріальною основою 

можуть бути великі міста, промислові регіони, зони вільної торгівлі); галузева 

(визначення беззаперечного лідера щодо розвитку окремої сфери світової економіки 

на прикладі фінансового ринку – США, інновацій – Японія); регіональна 

(визначення центру економічного розвитку певного географічного регіону, 

наприклад Японія у Південно-Східній Азії, ОАЕ на Близькому Сході); світова 

Світова 

криза 

Криза у 

Мексиці 

Криза в 

Аргентині 

і Бразилії 

Криза у 

країнах 

Південно-

Східної Азії  

Криза у 

Росії 
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(визначення економічного центру, який спроможний формувати умови розвитку для 

більшості країн світу і впливати на нього, визначати характер і форми). 

Відштовхуючись від концепції синхронізації економічних циклів, у дисертації 

визначені такі її види: 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; за рівнями прояву: мікро-, мезо-, макро-, 

мегасинхронізація. 

Відповідно до наукових теорій та особливостей перебігу криз у глобальному 

просторі, світова економічна криза є невід’ємною складовою розвитку і виявляється 

при переході до нових моделей ринкових відносин. У роботі розкрито 

трансформовану сутність економічної кризи через циклічність прояву, її різновиди і 

фази перебігу. Так, економічна криза – це точка біфуркації у розвитку економічної 

системи, яка спонукає її до переходу на новий рівень розвитку внаслідок 

загострення внутрішніх протиріч, а світова економічна криза – це синхронізація 

циклів розвитку економік декількох країн на етапі кризи у разі підвищеної 

взаємозалежності і лібералізації ринків.  

Поширення економічної глобалізації обумовило трансформацію змісту 

поняття «світова економічна криза» залежно від таких суміжних явищ і проявів: 

кризова загроза, кризова ситуація, кризові прояви, кризовий стан, кризові наслідки. 

Понятійна форма «світова економічна криза» розглядається за такими ознаками, як 

предметність, обумовленість,  динамічність, масштабність, системність. 

Виділено параметри світової економічної кризи (рис. 6), які потрібно 

враховувати в антициклічному механізмі, 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). 
 

 
Рис. 6. Характеристики економічної кризи* 

* Складено автором 
 

Параметри економічної кризи 

масштаб, вид, етап перебігу, швидкість, частота, гострота, щільність, глибина 

Форми поширення кризи 

             інфікування,                                                  «економічні міни» 

            «економічні бульбашки»,                               перекладання криз 

            трансфер (експорт) криз,                      

Канали розповсюдження кризи 

            торговельні і фінансові ринки,                інформаційні потоки 

у межах міжнародних конгломератів (ТНК, ТНБ) та інтеграційних об’єднань 
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Визначено трансформаційний ланцюг сутності кризи: явище – дійсність – 

об’єктивна реальність – інструмент економічного розвитку через виокремлення 

таких аспектів трактування її сутності, як: поштовх (чинник) до розвитку 

економічної системи; засіб трансформації економічної системи чи впливу на її 

складові; елемент механізму саморегулювання економічної системи; інструмент 

маніпуляцій економічними процесами, їх етапами і строками перебігу; засіб 

прикриття недоліків реформ чи недолугих дій влади; процес поступових негативних 

змін стану економіки; умови функціонування економічної системи; наслідки впливу 

чинників на стан функціонування економічної системи; природний, невідворотний 

етап розвитку економічної системи; система взаємопов’язаних подій і явищ, що 

відбуваються у процесі функціонування економічної системи; каталізатор 

загострення існуючих суперечностей у функціонуванні економічної системи; 

«ревізор» ефективності функціонування економічної системи; результат 

застосування невідповідних і невчасних засобів управління. 

У четвертому розділі «Механізм антициклічного регулювання 

світогосподарського розвитку» з’ясовано, що циклічність економічного розвитку 

дозволяє виокремити закономірність перебігу криз і вказує на можливість 

задоволення економічних інтересів на етапах зростання і розвитку та зменшення 

втрат від негативних наслідків криз шляхом державного регулювання, яке 

враховує циклічну динаміку при формуванні резервів зростання. Антициклічне 

регулювання включає: регулювання економічного розвитку та антикризове 

регулювання. Результати аналізу антикризових заходів під час перебігу останньої 

світової економічної кризи, свідчать, що країни, в яких безпосередньо відбулася 

криза, застосовували антикризові заходи (США, Німеччина, Італія, Бельгія, 

Греція, Ісландія, Ірландія, Україна та ін.), а країни, економіки яких зазнали 

опосередкованого впливу, застосовували заходи циклічної стабілізації (Канада, 

Корея, Китай, Японія, Австралія). Під час перебігу останньої світової економічної 

кризи розвинені країни дійшли висновку про необхідність застосування 

антициклічного регулювання як на національному, так і на світовому рівнях.  

Механізм антициклічного регулювання розвитку національних і світової 

економік розглядається нами як сукупності соціально-економічних засобів 

(способів, методів, важелів, нормативів, показників), застосування яких 

забезпечує формування властивостей національних економік ефективно 

функціонувати, запобігати зовнішньому впливу криз та їхньому внутрішньому 

прояву з урахуванням етапів перебігу економічної кризи та циклічного розвитку 

окремої економічної системи (рис. 7). 

Розробляючи механізм антициклічного регулювання розвитком національних 

і світової економік, визначено 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,    інформаційна,    контрольна,    консультуюча,  
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компромісна), методи (загальнологічні, теоретичні, функціональні, емпіричні, 

соціологічні, порівняльно-історичні, прогностичні), важелі (адміністративні, 

економічні, політичні, правові, соціальні, організаційні); засоби (ухиляння, 

локалізації, дисипації, компенсації), інструменти, результати  

Виокремлено інституційно-організаційні складові механізму антициклічного 

регулювання розвитком національних і світової економік, а саме: 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-коригуючий), очікувані результати 

(економічна стійкість, функціональність, адаптивність).  

З метою наднаціонального регулювання світової і національних економік 

запропоновано розширити функції і повноваження МВФ чи G20 (наднаціонального 

органу), відповідно до яких буде здійснюватися координування процесу застосування 

даного механізму. А регулююча діяльність наднаціонального органу має включати 

як формальні, так і неформальні засоби впливу.  

До неформальних засобів регулювання віднесено угоди, незафіксовані 

(незобов’язуючі) домовленості, ринкову дисципліну і поведінку, правила поведінки 

учасників, взаємоузгодження економічних інтересів. До формальних засобів 

регулювання віднесено конкретні визначення межі нормативних значень показників 

економічного розвитку країни або об’єднань, інструкції щодо дій на внутрішніх і 

зовнішніх ринках тощо. Вибір заходів антикризового регулювання пропонується 

здійснювати, керуючись матрицею (табл. 3). При цьому обов’язково мають 

враховуватися умови подолання економічної кризи для кожної окремої країни  і етап 

циклічного розвитку економіки та її складових. 
 

Таблиця 3 

Матриця вибору антикризових заходів з урахуванням етапів циклічного 

розвитку економік країн та фаз перебігу кризи* 

 Країни-

учасниці 

Фази перебігу економічної кризи 

зародження 

протиріч 

накопичення 

протиріч 

прояв наслідки 

Е
та

п
и

 ц
и

к
л
іч

н
о
го

 

р
о
зв

и
тк

у
 е

к
о
н

о
м

ік
и

 зростання 
превентивні засоби гармонічного 

розв’язання існуючих протиріч і 

уникнення 

засоби 

локалізації 

засоби 

компенсації розвиток 

зрілий 

розвиток 

засоби 

дисипації 

спад коригуючі засоби 

цільові 

засоби 

коригуючі, 

компенсаційні 

засоби 

криза 
коригуючі 

засоби 
цільові засоби 

депресія 

*Складено автором 

 

У результаті застосування антициклічного механізму мають бути сформовані 

такі національні властивості, як: економічна стійкість (ресурсна, демографічна, 

фінансова, ринкова, політична, суспільна), функціональність, адаптивність. На 

світовому рівні результатом має стати самоорганізація розвитку світової економіки, 
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зміцнення міжнародного співробітництва, прогнозованість прояву економічних 

криз. 

У п’ятому розділі «Адаптація економіки України до умов кризового 

глобального середовища» за результатами аналізу властивостей світової 

економіки, які сформувалися в умовах глобального простору, на вітчизняну 

економіку, інтеграція економіки України обумовлюється об’єктивною необхідністю 

і можливостями. Необхідність визначається потребою використання у національній 

системі міжнародного поділу праці, який прискорить процес формування ринкової 

економіки та нарощення національного багатства, а можливості – економічним 

потенціалом та сформованим механізмом зовнішньоекономічних зв’язків. 

Поєднання об’єктивної необхідності і можливостей вказують на особливості 

інтеграційних процесів України. З’ясовано, що до конфлікту 2013 р. Україна мала 

два домінуючі вектори інтеграції – Росія і країни ЄС, інші інтеграційні об’єднання 

не відігравали значної ролі у зовнішньоекономічній діяльності. На сьогодні Україна 

вибрала європейський інтеграційний напрям та активно шукає альтернативні 

російському ринки збуту. Виявлено, що економіка України інтегрована у світове 

господарство, тому зміни глобального простору прямо впливають на умови ведення 

зовнішньоекономічної діяльності і опосередковано на її внутрішній стан.  

Визначено та проаналізовано регіональні напрями зовнішньоекономічної 

діяльності України, відповідно до яких 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. З огляду на викладене вище, варто зазначити, що для 

підвищення регіональної співпраці необхідно переходити від географічно 

орієнтованої до функціональної взаємодії. Відповідно до рівнів поляризації, країни, 

які регіонально співпрацюють з Україною, розподілено на ключові – в цілому ЄС, 

Росія (за даними до конфлікту 2013 р.); перспективні – країни-члени ЄС (сусіди – 

Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина, Угорщина) та Туреччина; звичайні – 

Молдова, Грузія, Азербайджан, Білорусь та ін. Вплив мондіалізації визначається 

місцем та роллю ТНК в Україні, тому для взаємної вигоди необхідно узгоджувати їх 

інтереси зі стратегічними пріоритетами України. З’ясовано, що економіка України 

розвивається синхронно відповідно до розвитку економік країн основних 

інтеграційних партнерів. На її розвиток мають вплив територіальна і функціональна 

асиметрії. Так, рівень асиметрії між Україною і ЄС є вищим, ніж між Україною і 

окремими країнами-членами ЄС. Особливо це стосується молодих членів ЄС 

(Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Болгарія, Хорватія, Румунія), але з кожним 

роком рівень асиметрії зростає внаслідок поступового розвитку цих країн та 

поглибленої синхронізації з економічно розвиненими країнами ЄС. Вищезазначене 

свідчить про високий рівень залежності внутрішнього стану економіки України від 

зовнішніх факторів. 

Виокремлено проблеми, що перешкоджають процесу «безболісної» інтеграції 

України у глобальний економічний простір: 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; 



 22 

низький рівень диверсифікації українського експорту (товарної й географічної); 

недостатнє використання потенціалу торгово-економічного співробітництва з 

перспективними партнерами й регіональними інтеграційними об’єднаннями; 

відсутність чітких стратегій і програм розвитку торгово-економічного 

співробітництва з ключовими партнерами із визначенням пріоритетів і джерел 

фінансування; відсутність ефективного механізму взаємодії влади, бізнесу і 

громадянського суспільства у сфері міжнародної інтеграції. 

Виокремлено етапи найбільш характерних проявів криз в економіці України: 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 – економічного спаду 

(2009– донині) (табл. 4).  
 

Таблиця 4 

Трансформація криз на етапах становлення економіки України* 

Етапи 

становлення 

економіки 

України 

Види криз  

в економіці України 

Світові 

економічні 

кризи  

Характер 

впливу 

світових 

економічних 

криз 

Наслідки перебігу світових 

економічних криз для України 

Революційні 

перетворення 

економічної 

системи 

(1991–

1995 роки) 

Цивілізаційна; 

соціальна; 

структурна; 

політична; 

технологічна; 

економічна 

Розпад СРСР 

(1990–1991 р.) 

мексиканська і 

бразильська 

кризи 

(1993–1996 р.) 

Негативний 

Трансформаційний спад економіки, 

зниження виробництва, дефіцит 

товарів, інфляція, розпад грошово-

кредитної системи, зменшення 

доходів населення, безробіття 

Нейтральний  

Реформування 

економічної 

системи 

(1996–

2000 роки) 

Економічна; 

політична; 

демографічна; 

технологічна; 

соціальна; 

міжнародна 

Азійська і 

російська 

кризи 

(1997–1999 р.) 

Негативний 

Девальвація гривні, інфляція, 

кон’юнктурні зміни на ринку, дефолт 

за облігаціями внутрішньої державної 

позики (ОВДП) 

Гетерогенне 

зростання 

економіки  

(2001–

2008 роки) 

Економічна; 

політична; соціальна; 

технологічна; 

міжнародна 

Криза 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 

 

Проаналізовано характер впливу світових економічних криз (розпад СРСР 

1990–1991 рр., Мексиканська і Бразильська кризи 1993–1996 рр., Азійська і 

Російська кризи 1997–1999 рр., криза у США 2008 р.) на економіку України з 

визначенням їх сфер і форм прояву, внутрішніх передумов і бар’єрів поширення, 

кризи, наслідків для України, інструментів подолання. За період незалежності у 

вітчизняній економіці відбулися значні структурні зрушення під впливом 
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вищезазначених криз, а зміни глобального простору трасформували їх прояв на 

етапах становлення. Сучасний стан економіки характеризується глибокою 

економічною кризою, і за таких обставин неможливо ефективно функціонувати у 

глобальному економічному просторі. Але відповідно до розробленого 

антициклічного механізму регулювання для подолання кризи визначено проблемні 

сфери (фінанси, промисловість, енергетика) і сфери з найменшою вірогідністю 

прояву криз (торгівля, сільське господарство, будівництво) шляхом побудови карти 

криз і визначення стадій циклічного розвитку сфер господарювання. Встановлено 

залежність зростання ВВП від змін макроекономічних показників: рівень 

внутрішнього кредитування банківської системи, баланс рахунку поточних операцій 

платіжного балансу, темп зростання грошової маси.  

При виборі заходів антициклічного регулювання велике значення відіграють 

прогнози динаміки макроекономічних показників. У дисертаційній роботі за 

допомогою нейронних мереж розраховано прогнози змін зростання ВВП з 

урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників (рис. 8). 
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Рис. 8. Прогноз Динаміка та прогнози зростання ВВП України* 
* Розраховано автором за даними World Economic Outlook Database [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.imf. org/external/ pubs/ft/weo/ 2014/02/data/ index.htm.  
 

Прогнози показують, що зовнішні чинники є сприятливішими порівняно з 

внутрішніми, але обидва прогнози вказують на негативні тенденції змін ВВП до 

2015 року,та на поступове відновлення економіки у 2016 р. Можемо зробити 

висновок, що вплив зовнішніх чинників є менш негативним для економіки України 

ніж її внутрішні характеристики. Відповідно до матриці вибору антициклічних 

заходів для регулювання економіки України необхідно застосовувати коригуючі і 

компенсаційні засоби. Так, завдяки розвитку сфер сільського господарства, торгівлі 

і будівництва можна застосувати компенсаційні антициклічні заходи, які 
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передбачатимуть спрямування розвитку промисловості для задоволення потреб 

аграрного і будівельного сектору, а можливості розширення торгівлі – для 

нормалізації фінансового сектору. 

 

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 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 
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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). 

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 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 
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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, що 

внутрішні причини є передумовами прояву світової економічної кризи, а її 

загострення і поширення обумовлюють зовнішні причини. 

8. 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 трансформації світової економіки та застосуванням 

антициклічного регулювання національними економіками. 

9. 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). 
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10. 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. 

11. 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 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. 

12. 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. 

13. 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 
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взаємодії влади, бізнесу і громадянського суспільства у сфері міжнародної 

інтеграції. У сукупності вони вказують на збереження кризових явищ і 

суперечностей у розвитку економіки України. 

14. 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. 

15. 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 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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АНОТАЦІЯ 
 

Мельник А.О. Закономірності та чинники трансформацій світових економічних 

криз. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. –

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і 

науки України, Київ, 2015. 

Досліджено сутність поняття «світова економічна криза» через розкриття 

сутності суміжних категорій (кризова загроза, кризова ситуація, кризовий стан, 

кризові наслідки), визначено форми, характеристик, канали поширення, фази 

життєвого циклу.  

Розроблено класифікацію видів причин світових економічних криз відповідно 

до таких класифікаційних 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 прояву, 

причини поширення); природою кризи (циклічні, штучні, кон’юнктурні), складністю 

виявлення (поверхневі, глибинні). Класифікація дає можливість передбачити сфери 

виникнення криз, інтенсивність і масштаби їх поширення, глибину ураження 

світової та національної економік.  

Розроблено теоретико-методологічні засади формування та інституційно-

організаційні аспекти функціонування механізму виявлення передумов світових 

економічних криз, який передбачає 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. 

Виокремлено етапи прояву економічних криз у процесі становлення 

економічної системи України з урахуванням впливу світових економічних криз: 1-й 
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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). Запропоновано методику прогнозування змін ВВП України з урахуванням 

зовнішніх і внутрішніх змін. 

Ключові слова: світова економічна криза, світова економіка, глобалізація, 

чинники світових економічних криз, індикатори світових економічних криз. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Мельник А.А. Закономерности и факторы трансформаций мировых 

экономических кризисов. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.02. – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерства образования и науки Украины, Киев, 2015. 

Исследовано понятие «мировой экономический кризис» путем раскрытия 

сущности смежных категорий (кризисная угроза, кризисная ситуация, кризисное 

состояние, кризисные последствия), определены формы, характеристики, 

механизмы и каналы распространения, фазы жизненного цикла. Мировой 

экономический кризис охарактеризован с точки зрения таких системных 

параметров, как: сложность, целостность, иерархичность, структура, 

многоаспектность, системность. Дополнена классификация причин мировых 

экономических кризисов и сформулированы «классические» причины кризисов, 

которые невозможно устранить, но можно учитывать при прогнозировании 

кризисных явлений.  

Разработаны теоретико-методологические основы формирования и 

институционально-организационные аспекты функционирования механизма 

антициклического регулирования национальных и мировой экономик, включающего 

совокупность социально-экономических средств (способов, методов, рычагов, 

нормативов, показателей), применение которых обеспечивает формирование 

свойств национальных экономик эффективно функционировать, предотвращать 

негативное внешнее воздействие кризисов и внутренние проявление. К таким 

национальным свойствам автором отнесены: экономическая устойчивость, 

функциональность, адаптивность, а на международном уровне – самоорганизация 

мировой экономики, укрепление международного сотрудничества, 

прогнозированость проявления мировых экономических кризисов. 

При анализе экономики Украины выявлено, что она развивается синхронно с 

экономиками основных интеграционных партнеров. Это свидетельствует о высоком 

уровне зависимости внутреннего состояния экономики от внешнего воздействия. 

Предложена методика прогнозирования изменений ВВП Украины с учетом внешних 

и внутренних изменений. 
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глобализация, факторы мировых экономических кризисов, индикаторы мировых 

экономических кризисов. 
 

ANNOTATION 
 

Regularities and factors of transformation of economic crises in global space. – 

Manuscript. 

Dissertation for the Academic Degree of Doctor of Economic Sciences in specialty 

08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ukraine Ministry of Education and Science, Kyiv, 2015. 

The essence of the concept "global economic crisis" is explored, through disclosure 

of related categories (crisis threat, crisis situation, crisis stage, crisis effects), determine the 

form, characteristics and forms of distribution channels and phases of the life cycle. 

Done classification of the causes of global economic crises in accordance with the 

following classifications: by source of origin (external, internal),  by the nature of the 

exposure (direct action, indirect action), by means of detection (subjective, objective), by 

area of origin and distribution (political, social, technological, environmental, financial, 

economic); by stages of crisis flow (reasons of appearance, reasons for distribution); by 

the nature of crisis (circular, artificial, market), by the complexity of detection (superficial, 

deep). Identifying the causes of global economic crisis will make it possible to predict the 

scope of its occurrence, intensity and extent, depth of defeat the world economy. 

Formulated "classic" reasons for their occurrence. By "classical" author understands the 

reasons, which in identifying and awareness can not be eliminated, but can be taken into 

account when predicting the crisis and thus reduce their negative impact of the global 

economic crisis. 

The revised method of diagnosing and predicting global economic crisis  through 

expanding list of indicators and dividing them into four groups (macroeconomic, 

structural, financial and private sector), analysis of the dynamics which indicates the 

formation of internal precondition of economic crisis acting and its possible escalation in 

world economic crisis 

Worked out theoretical and methodological foundations of forming and institutional 

and organizational aspects of the functioning of the detection mechanism prerequisites of 

global economic crisis, which includes totality of socio-economic means (methods, 

techniques, instruments, standards, indicators), the use of which ensures the formation 

properties of national economies to functioning effectively, prevent external impact of the 

crisis and prevent their internal acting/ 

Dedicated stages of the forming economic system of Ukraine under the influence of 

global economic crisis: Stage 1 – the revolutionary transformation of the economic system 

(1991-1995); Stage 2 – reform of the economic system (1996-2000); Stage 3 – 

heterogeneous growth of economy (2001-2008); Stage 4 – economic recession (2009- 

present day). Proposed the methodic of predicting changes in Ukraine GDP with regard to 

external and internal changes. 

Key words: global economic crisis, the world economy, globalization, global 

economic crises factors, indicators of global economic crisis. 


