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Найбільш гостро проблема криз проявилася в епоху індустріального етапу розвитку країн. 
І хоча мало свідчень про наявність криз у більш ранніх періодах, немає підстав вважати, 
що їх було менше, ніж сьогодні. Економічні кризи – це об'єктивна закономірність. Вони 
періодично з завзятою сталістю виникають (у ринковій економіці) і від цього поки нікуди 
не дінешся. Просто для того, щоб їх описати на відповідній математичній чи статистичній 
мові потрібний відповідний інструментарій, а цей сучасний інструментарій почав 
розроблятися порівняно недавно – лише з другої половини середньовіччя, та й сьогодні 
усе ще знаходиться в активній фазі розвитку. 

Сьогодні в Україні крім Мінекономіки, Мінфіну, НБУ, Інституту економічного 
прогнозування НАН України тобто організацій яким покладено займатися економічним 
прогнозуванням з обов'язку служби,  найбільш помітні також і інші організації як 
Міжнародний центр перспективних досліджень, Компанія Gfk-USM, Група супроводу 
Координаційної ради з питань політики фінансового сектора, Інститут економічних 
досліджень і політичних консультацій, Німецька консультативна група,  а також ряд 
міжнародних фінансових організацій – Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, 
ЄБРР, ін.  

Що стосується  інструментарію, що використовується аналітиками названих фірм і 
організацій, то, незважаючи на деяке їхнє розходження, усі вони використовують 
«математику», що у значній мірі «лінійна». Вона досить ефективна при визначенні великої 
кількості показників на «спокійних» відрізках траєкторії ВВП. І, як правило, для більшості 
з них було повною несподіванкою різкі переломні моменти в економічній динаміці, 
особливо в періоди чи криз їхнього припинення.  

Звичайно, прогнозування криз справа невдячна і важка – помилки бувають часто й у всіх, 
але інструменти прогнозування економічних криз цікаві навіть просто самі по собі. Як 
виявилося, їх досить багато. Про деякі з них, інші, ніж використовують перелічені сучасні 
організації,  піде мова.  

По-перше, це – циклічність; у других, - динамічні інноваційні й еволюційні процеси, що 
протікають в економіці. 

циклічність 
Сучасні аналітики дуже часто не враховують закономірності циклів під час складання 
економічних прогнозів. Як би це ні звучало парадоксально, але це факт, і все це при тім, 
що в нерозумінні циклу їх важко запідозрити. Так, наприклад, протягом тривалого часу 
(практично протягом усіх 90-х рр. !) Мінекономіки України, та й не тільки Мінекономіки, 
всі інші інституції вищих органів державної влади, діяльність яких немислима без 
прогнозу (наприклад, НБУ й ін.) так і не змогли скласти прогноз, що виявився хоча б 
приблизно зіставимо з реаліями. А причина проста – вони не враховували природи 
циклічності процесів, що протікали в економіці.  

Сьогодні досить подивитися на траєкторію кривої ВВП України за 90-і рр., щоб 
переконатися в її плавності, а звідси й – закономірності для можливих прогнозів. 
Очевидна і причина помилок: на «лінійні» моделі, що пропонувалися зазначеними 
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колективами аналітиків-прогнозистів не накладалися поправки на «циклічність» 
прогнозованої траєкторії.  

З цієї причини, говорячи про проблеми прогнозування криз, не можна не загадати  про 
історію досліджень циклу.  

Першим хто звернув увагу, що проблема зводиться не до  власне криз, а до циклів, був 
француз Клемент Жюгляр. Французька економічна школа славилася своїми 
меркантилістами тому цілком можна зрозуміти К. Жюгляра, що описували торгові цикли 
(Clement   Juglar,   Des   Crises  commerciales, Paris, 1860р.) 

Вивчивши  звіти  англійського,  французького й американського банків, Жюгляр прийшов 
до висновку, що цикли можна знайти навіть без теорії, лише спостерігаючи факти: епохи 
пожвавлення, процвітання і високих цін завжди закінчуються  кризами, а за кризами 
завжди випливає кілька років пригнобленого стану і низьких цін. Він розглядав депресію 
як неминучий результат незлагодженості в циклічній фазі буму. І в цьому контексті 
процвітання могло  розглядатися як єдина причина депресії. 

Після виходу у світ книги Жюгляра пройшло майже піввіку, перш ніж на циклічність 
знову звернули увагу. І це не єдиний випадок в історії такого «дивного» відношення до 
циклу. Занадто багато в його основі такого, що  виходить за рамки звичайних 
представлень, нетрадиційного. Були навіть випадки, коли за теорію про цикли люди 
платили життям. Наприклад, Микола Дмитрович Кондратьєв, автор першої радянської 
п'ятирічки, був розстріляний у Суздалі. Його теорія Довгих хвиль ніяк не укладалася в 
ідеологічну концепцію комунізму, відповідно до якої капіталізм терпить кризу, а потім 
переходить у соціалізм. (Відповідно до Довгої хвилі криза неминуча, але за кризою настає 
підйом – от і усі тут ідеологеми) 

Першим хто показав, що проблема зводиться до економічних циклів був український 
економіст Михайло Іванович Туган-Барановський (Туган-Барановский М.И. 
Периодические промышленные кризисы. – Ст.-Петербург., 1898.)  

Туган-Барановському не повезло з нащадками. Його книга, неодноразово видана в 
Європі, Америці, Японії, Росії, так і не була видана в Україні. Але він у цій біді не 
самотній. Ще один наш земляк Саймон Кузнець, з Харкова, якого прославили економічні 
цикли і … Сполучені Штати Америки, а в Україні – ні назви вулиці, ні селища, ні пам'яті. 
Ми ремствуємо про багатство, але багатими стають не тільки ті, хто його створює, але і ті, 
хто вміють берегти. Можливо хоча б нинішнє покоління менеджерів віддасть належне 
минулому поколінню учених, від політиків, швидше за все, очікувати в цьому плані вже 
немає чого.  

В аналізі криз, пережитих в Англії, Туган-Барановский звернув увагу, що відразу ж по 
закінченні кожної кризи відбувається значне нагромадження банківських резервів і 
депозитів фізичних осіб. Це вказувало на накопичення вільних грошових капіталів, що 
шукали інвестиційних ринків. Низька ставка відсотка, що  завжди  виникала  за  кризою і 
твердо утримувалася на цьому рівні протягом декількох років, свідчила про крайній 
достаток вільних коштів.  

Загалом, фаза процвітання характеризується значним інвестуванням  капіталу  (шляхом 
перетворення  вільного кредитного  капіталу  в основний капітал); фаза депресії – 
скупченням  вільного кредитного капіталу. Нагромадження позичкових  грошових 
капіталів відбувається  у  всіх  фазах  циклу, але перевтілення цього, незв'язаного капіталу 
у форму продуктивного капіталу і переміщення позичкових капіталів  у реальний сектор 
економіки зустрічає перешкоду. Іншими словами, якщо у фазі пожвавлення 
спостерігається відомий кругообіг капіталу, то у фазі депресії грошовий капітал 
спрямовується «нагору», а «униз», у реальний сектор – не йде.  



Це – перший висновок для прогнозистів: на початку депресії рух грошей у реальний 
сектор економіки зустрічає перешкоду, таким чином повинно спостерігатися викривлення 
структури грошових агрегатів – перенагромадження грошей у високоліквідних і 
вимивання грошей з високоліквідних грошових агрегатів.  

Це дуже важлива теза, яку можна брати до уваги не тільки з погляду прогнозування криз, 
але й управління національною економікою та фірмою в кризових умовах.  

Як приклад, подивимося на події в економіці України в ретроспективі, але з урахуванням 
цієї тези.  Якби в Україні була врахована відзначена особливість економіки створювати 
перешкоду входженню грошей (по Туган-Барановському «вільному капіталу»)  на 
початку 90-х років можна було б уникнути великих утрат у мільярдному (!) численні. А це 
значно більше, ніж всі інноваційні проекти разом узяті в який би ні був час. От вам і ціна 
прогнозу. 

Отже, відповідно до закономірності, поміченої Михайлом Івановичем, у період криз 
гроші з економіки спрямовуються «нагору», а при русі «униз» у реальний сектор, 
зустрічають перешкоду. Тому, спроба накачати грішми національну економіку («униз») у 
цей період, викликала в Україні порушення структури грошової маси.  

Що ж відбулося? Для більш яскравого опису звернемося до образного представлення 
картини: у якості грошових агрегатів у нас буде гумовий човен з чотирма відсіками, тобто 
числом, рівним кількості грошових агрегатів, а в якості грошей – повітря, в якості 
коефіцієнта монетизації – обсяг повітря.  

Уявіть собі, шановні добродії, на хвилину наступну ситуацію. У даний гумовий човен 
потрібно закачати, ну, скажімо, один кубометр повітря. З якоїсь причини повітря 
накачується лише в першу секцію, а в інші три секції він не йде. Якщо ви все-таки 
закачали один куб, то можна тільки уявити як роздується перша секція, хоча в цілому ви 
подали повітря відповідно до норми. Доторкніться тепер чим-небудь до цієї секції, що 
роздулася, і її разом з човном рознесе на дрібні шматки.  

Те ж саме відбулося і з економікою України. На початку 90-х, коли почали накачування 
грошей в економіку, коефіцієнт монетизації був у нормі (50-60%). Однак гроші не пішли у 
важкі грошові агрегати, що викликало порушення структури грошової маси та 
стимулювало інфляцію, яка після лібералізації цін досягла в 1993 році 10255% (мал. а). 

Индексы  цен  в  1991-2000 гг . 
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Екстрені заходи щодо порятунку ситуації, які виразилися в різкому скороченні грошової 
пропозиції (облікова ставка була піднята до 240% (мал. в) і утримувалася на такому рівні 
майже рік) викликали лавину супутніх і похідних від них проблем: різке подорожчання 
грошей – на грошових ринках злетіли ставки відсотка (300-400%) (мал. с); надовго згас 
інвестиційний процес, що прямо залежить від процентних ставок; виникла криза 
неплатежів, що протрималася усі 90-і гг. Але саме головне, у повній відповідності з 
попередженнями прадіда сучасного монетаризму Ірвінга Фішера (про роль в економіці 
кількості грошей), що дуже різко відрізняється від думки Артура Пігу і Мілтона Фрідмена  
– наступне різке зниження реальної грошової пропозиції викликало прискорене падіння 
реального ВВП.  

Падіння ВВП у 1993-1995 р. склало близько 50% (див. нижче таблицю «Показники 
динаміки ВВП...»: 14,2 % + 22,9 % + 12,2 % ). Утрати національного багатства на ВВП у 
доларовому численні склали біля $15 млрд. по кожному з цих трьох років, що в сумі 
склало біля $ 50 млрд. Така сума втраченого багатства порівнянна з утратами від поразки 
у війні. Зважаючи на те, що нинішній ВВП України складає біля $ 63 млрд. на рік, можете 
тільки представити яка кількість проблем нам ще має бути пережити через утрату цього 
багатства. А це, між іншим, доходи фірм і населення.  

Не будь цих утрат, можливо і входження в європейський економічний простір було б 
набагато простіше. А так, європейці ж не можуть не бачити ефективності нашого 
антикризового менеджменту, брати на себе додатковий ризик ніхто не буде. Потрібно 
доводити свою надійність і корисність. 

Показники динаміки ВВП України в 1991-2000 р. (у фактичних цінах: до1995 р. у трлн. укр. крб.; 
після 1995 р. у млн. гривень) 

Показники 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Валовий внутрішній продукт 0,3 5 148,3 1203,8 5451,6 81519 93365 102593 
 

130442 170070 

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року, %    

у порівнянних цінах 91,3 90,1 85,8 77,1 87,8 90 97 98,1 99,8 109,0 

відсоток зміни -8,7 -9,9 -14,2 -22,9 -12,2 -10 -3 -1,9 -0,2 9,0 

Дані: НБУ www.bank.gov.ua  
Звичайно, 90-і рр. – непростий період в економіці України і швидше за все йому ще багато 
буде присвячено досліджень. Однак повернемося до проблеми прогнозування з 
використанням фінансового фактора циклічності, виявленого Туган-Барановським.  

Дія цього фактора наштовхує на думку про те, що реальна грошова пропозиція повинна 
змінюватися за якоюсь особою, ідеальною траєкторією - будь-які різкі зміни першої 
похідної грошової пропозиції викликають кризові процеси в економіці.  

На цю обставину, до речі, звертав увагу і Йосиф Шумпетер, говорячи про статичну 
рівновагу, при якому  виробничий процес постійно протікав би на незмінному рівні 
("Kreislauf",  чи "кругообіг" як його іменує ЙШ), повинна забезпечувати система 
"нейтральних грошей" (під системою "нейтральних грошей" тут розуміється підтримка 
постійного обсягу грошової маси; на думку прихильників такої грошової політики, гроші 
були б тоді "нейтральні" у частині впливу на виробничий процес). Хоча в динамічній 
економіці, де постійно відбувається "розвиток", потрібна більш гнучка грошова політика. 
"Розвиток» означає здійснення нових комбінацій. А для здійснення цих комбінацій 
потрібен, в першу чергу, кредит. Вилучення із обігу коштів і надання їх для здійснення 
нових комбінацій – така функція кредиту. А це значить, що коливання грошової 
пропозиції неминуче і це незмінно всякий раз буде сигналізувати про наближення 
кризових процесів. 

Таким чином, можна зробити другий висновок: різка зміна темпів грошової пропозиції в 
будь-яку сторону незмінно викликатиме кризові процеси. І хоча грошовий фактор не 

http://www.bank.gov.ua/


можна вважати першопричиною кризи, корені якої можуть бути набагато глибше, саме як 
інструмент економічного прогнозу він може бути ефективним для короткострокового 
періоду. 

Багато сучасних фахівців грошової політики вважають, що інфляція є наслідком надмірної 
грошової пропозиції, однак насмілюся висловити припущення, що це не так. Інфляція є 
наслідком багатьох кризових процесів. Може  виявитися, що кількість грошей в економіці 
в нормі, але інфляційні процеси виникнуть.  І якими б ні були причини кризових процесів, 
усякий раз, ще до інфляції реальний сектор виштовхує вільний капітал – виникає 
порушення структури грошової маси.   

динамічні інноваційні й еволюційні процеси, що протікають в економіці 

Після Туган-Барановського інтерес щодо досліджень економічних циклів і пояснення 
причин економічних криз на їхній основі вилився в могутній потік, що не може не 
викликати гордість за нашого земляка, який став основоположником цієї економічної 
теорії.  

Слідом за Туган-Барановським, який показав, що причиною криз є періодичні 
поглинання/виштовхування реальним сектором економіки вільного грошового капіталу, 
Артуром Шпітгофом (A.Spiethoff, Vorbemerkungen zu einer Theorie der Uberproduktion, 
Jahrbuch fur Gesetzgebung... , 1902) була пояснена причина циклічного процесу. 

Шпітгоф показав, що механізмом притягання вільних капіталів є формування 
капіталоутворення в секторах економіки, «що подають особливі надії,». Технічні 
винаходи і усілякі відкриття в цих галузях утворюють  силу притягання капіталу. І цей рух 
відбувається у вигляді ривків – винаходи і технічні досягнення  розширюють "відро 
капіталоутворення", викликаючи необхідність його заповнення.  

Для прогнозування будуть цікавими ознаки наближення криз. Цими ознаками по 
Шпітгофу є перенагромадження капіталу і зниження заробітної плати працюючих. 
Розширення капіталоутворення викликає насичення капіталу – капітал не булка хлібу, яку 
потрібно купувати щодня. Придбавши його, підприємець користується їм кілька років. 
Норма прибутку в капіталоутворюючих галузях падає. Настає боротьба за скорочення 
витрат: менеджери впроваджують нову або працезаощаджуючу техніку, скорочують 
працю (заробітну плату працюючих або чисельність працюючих). Доходи населення, що 
скоротилися, викликають скорочення споживання на ринках товарів і послуг – настає 
криза. 

І тільки новий винахід чи відкриття створює нове «відро капіталоутворення». Знову 
починають притягатися вільні капітали – усі одержують доходи – економіка виходить із 
кризи. 

Отже, важливою ознакою для прогнозування криз по Шпітгофу є процес скорочення 
витрат, що починається напередодні кризи. Виявлення цього доволі прихованого процесу 
з метою діагностики можливої кризи може здійснюватися кожним менеджером за 
характерними, відомими їм з досвіду, ознаками. Однак є і такі ознаки, що лежать на 
поверхні. До них відносяться процеси злиття і поглинань великих і середніх компаній. 
Банкрутства також відносяться до таких ознак, але вони, як правило настають трохи 
пізніше, уже як результат поглиблення кризових процесів. Скорочення доходів населення 
і, як наслідок, скорочення купівельної спроможності, можна виявити через моніторинг 
скорочення покупок нерухомості і товарів тривалого користування. Для м. Києва дуже 
важливим індикатором може з'явитися зниження доходів продавців великих речових 
ринків. 

Економіка України ще не входила у фазу криз з ознаками, описаними за Шпітгофом, хіба 
що економіка СРСР. Але відсутність ринкових відносин у СРСР не дає можливості 



розглянути ці ознаки в ретроспективі, на відміну від ознак Туган-Барановського. Однак це 
зовсім не означає, що ми не можемо використовувати цей інструмент для прогнозування.  

Отже, третій висновок: ознакою кризи, що наближається, є скорочення прибутку 
капіталоутворюючих галузей і, як наслідок - повсюдна боротьба з витратами.  

Услід за Артуром Шпітгофом у цей потік досліджень уходить австрієць – Йосиф Алойз 
Шумпетер (J.Schumpeter,    Theorie  der  Wirtschaftlichen  Entwicklung, Leipzig, 1912). Він 
переконливо доводить причини виникнення циклічності - причина циклічності в процесах, 
що формує інновація. Якщо винаходи розсіяні, в часі відносно рівномірно, то інновації 
властиво накочуватися хвилями. Інновація – це історично безповоротна зміна способу 
виробництва речей. Інновація – це і нові товари, і нові технології. Але самої головне, 
інновації властиво напливати хвилями і відступати, тому що вона в цій природі зв'язана з 
підприємницькою активністю.  

 

До речі, дуже цікава історична деталь. До написання своєї «Теорії економічного розвитку» 
Й.Шумпетер викладав економіку в Україні.  

Можна виділити кілька основних положень, що беззастережно приймають і на який 
спираються всі  послідовники інноваційної теорії: 
 
1. Двигуном прогресу у формі циклічного руху є не всяке інвестування у виробництво, а 
лише інновації, тобто введення принципове нових товарів, техніки, форм виробництва й 
обміну. 
 
2. Інновація - процес «творчого руйнування». 
 
3. Численні  життєві  цикли окремих інновацій звичайно зливаються у виді пучків у 
"кластери інновацій" 

Будь-яка інновація викликає зміни купівельної спроможності споживачів, цін на 
сировину,  обсягу реалізації і т.д. А ці величини є  основою,  на якій будуються всі 
промислові плани. Тому неминучий період перебудови системи цін, виробництва, у 
відповідність з новою ситуацією у сфері попиту. Цей процес утворить зміст депресії. 
Криза, за визначенням Шумпетера, – це пристосування економіки до змін, викликаних 
інноваціями.  

Велике значення для прогнозування економічних криз на основі інноваційних циклічних 
процесів, має поєднання в єдину смислову конструкцію інновацій, що описані 
Шумпетером і Довгих хвиль Кондратьева.  (Кондратьев Н.Д. Проблеми економічної 
динаміки - М., 1989.) Доречи, Кондратьєв був учнем М.І. Туган-Барановського. 

Шумпетер відразу прийняв теорію Довгих хвиль. У 1939 році, вже ставши професором у 
Кембриджі, він публікує свою фундаментальну роботу "Ділові цикли", у яку цикли 
Кондратьєва інтегровані самим безпосереднім чином.  

Теза Кондратьєва про взаємодію трьох хвильових  рухів щодо трьох рівнів рівноваги 
бачиться Шумпетером у синтезі трьох хвиль: 40 місяців - цикл Кітчина, 7 - 11 років - цикл 
Жюглара і кондратьєвскої Довгої хвилі. Накладення однієї хвилі на інші пояснює 
загальний стан кон’юнктури в кожен даний момент.  

Цей представлений вище ключ для прогнозування економічних криз можна перевірити, 
порівнюючи його значення з реальною динамікою в економіці. Підйом в економіці 
України почався в березні 2000 року. Цю дату можна вважати початковою точкою відліку. 
40 місяців, це 3.3 року. Відклавши цей час від початку, можна легко одержати дату, що 
буде датуватися початком другої половини 2003 року – тобто фактично теперішнім часом. 



На цей період припадає початок економічної кризи, прогноз якого зводиться  до 
закінчення циклу Кітчина.  

Результати досліджень цієї кризи показують, що сигнал про його початок традиційно 
приходить із сільського господарства. Однак с/г тут не є головним «гравцем». Головну 
роль у цій кризі грають фінансові ринки. Ми ще це повинні будемо побачити. Напруга на 
ринку позичкових капіталів, звичайно виникає через великі кредити реальному сектору і 
наступного дефіциту депозитів населення.  

Звичайно в одну Довгу хвилю Кондратьєва вкладаються п'ять циклів Жюглара, а в один 
цикл Жюглара – два цикли Кітчина. Варто звернути увагу, що цей  системний хвильовий 
інноваційний процес еволюції економіки має тривалість близько 60 років (50 років 
основного циклу в рамках Довгої хвилі Кондратьєва, плюс приблизно десять років 
перехідного фазового періоду). Він (цей процес) іноді може мати лаг запізнення, іноді він 
у деяких країн йде з деяким випередженням, але завжди є природні процеси, ідеальні 
стосовно цих економічних циклічних процесів, з якими можна порівнювати їхній 
розбаланс за часом. 

Так наступна велика економічна криза по закінченні чергової Довгої хвилі Кондратьєва 
повинна відбутися  в 2020-2030 рр. з можливими ризиками втрат капіталу. Однак, в 
останній такий кризовий перехідний період наша економіка ввійшла з запізненням на 10-
13 років – у 90-і рр. ХХ ст. Це значить, що економіка України буде проходити 
еволюційний процес важкий і неоднозначний, дуже схожий на той, котрий проходила 
Франція наприкінці VIII ст. і який завершився серією наполеонівських воєн. Франція тоді 
теж ввійшла в аналогічний період із запізненням.  

Отже, остаточний висновок: економічні кризи можна прогнозувати з використанням 
закономірностей циклічного порядку, що диктується накладенням 5-и десятилітніх циклів 
Жюглара і 10-и 3-5-и літніх циклів Кітчина в рамках Довгої хвилі Кондратьєва. Остання 
точка відліку цього циклічного порядку повинна була початися в 1987 році. Для 
економіки США вона так і почалася, для економіки України вона почалася з запізненням 
на 10-13 років. 

 

Так, завдяки великому українському вченому-економісту Михайлові Івановичу Туган-
Барановському, у світі виник могутній потік економічних вчень про економічний цикл. 
Однак Україна і світ ще мають ще заново відкрити Туган-Барановського по цілому ряду 
інших напрямків економічної теорії. По-перше, він був одним з перших хто прийшов до 
джерел науки психології в економіці, а, звідси, - і до еволюційної економіки. По-друге, на 
особливу увагу заслуговують його праці про кооперацію, у яких явно проглядаються 
механізми формування вертикально інтегрованих структур і кластерів інновацій. По-
третє, на особливу увагу також заслуговує його теорія економічних циклів у контексті 
оборотності капіталів на мікрорівні, що безпосередньо виводить на розуміння механізмів 
формування економічних аттракторів під впливом інноваційних процесів. 

м. Київ, 1993 р. 
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