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Also we must pay special attention to the establishment of comprehensive 
statistical information base, including the use of large databases. A move towards a 
global automatic exchange of statistical data (such a global register State Statistical 
Service) would facilitate the work of tax and regulatory authorities tracking income 
and detecting illicit financial flows, which may be mobilized for human 
development. 

This would require increasing technical capacity of Ukraine to process statistical 
information and implement active policies against tax evasion, tax avoidance and 
illicit flows. 
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СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

Актуальність теми доповіді на конференції пояснюється тим, що в умо-
вах поширення і поглиблення світової фінансово-економічної кризи, вплив 
якої на темпи і пропорції економічного розвитку України відчувається все 
більш інтенсивно, існує об’єктивна необхідність удосконалення науково-
методичного забезпечення оцінювання загроз виникнення економічних криз, 
комплексного аналізу закономірностей зародження та поглиблення кризових 
явищ в економіці України та оцінки впливу ендогенних та екзогенних факто-
рів на цей процес. 



Роль статистики в подоланні світової  
економічної кризи: виклики  
та перспективи для України 

 
 

26 

Авторка передбачає висвітлити у доповіді результати комплексного аналі-
зу стану економіки України, за результатами якого розроблені пропозиції 
щодо формування антикризової економічної політики держави на середньо- 
та довгострокову перспективу та відповідної системи інформаційно-
аналітичного забезпечення антикризових заходів, реалізація яких сприятиме 
попередженню виникнення кризових ситуацій, зменшенню впливу їх негати-
вних наслідків тощо. 
Якісно нові завдання, пов’язані з розв’язанням цієї проблеми, зумовлюють 

необхідність вдосконалення системи національної статистики в цілому, яка б 
була спроможною забезпечити розроблення та використання на практиці від-
повідного теоретико-методологічного та методичного підґрунтя, рівноцінно-
го умовам розвитку ринкових відносин і міжнародним стандартам у галузі 
статистики. 
Наукові здобутки українських та іноземних наукових шкіл та окремих 

вчених з приводу оцінювання глибини кризових явищ в економіці України та 
їх наслідків мають важливе значення у формуванні загальної теорії держав-
ного антикризового управління. Разом з тим, незважаючи на наявність ваго-
мого наукового доробку, проблеми статистичного дослідження закономірно-
стей формування та протікання економічних криз здебільшого залишається 
відкритими. З позицій практики роботи органів управління, важливим є фор-
мування системи інформаційно-аналітичного забезпечення державної антик-
ризової економічної політики. Саме на цих аспектах і передбачає зосередити 
свою увагу автор, викладаючи основні ідеї доповіді. 
Таким чином, метою доповіді є представлення системи інформаційно-

аналітичного та експертного забезпечення державної антикризової економіч-
ної політики, сформованого за результатами визначення і кількісного оціню-
вання загрози виникнення криз, статистичного аналізу тривалості, глибини та 
інтенсивності їх перебігу, соціально-економічних наслідків тощо. 
За результатами аналізу сучасних теорій економічного та соціального розви-

тку, в тому числі, в умовах глобальної фінансово-економічної кризи, плануєть-
ся визначати місце економічних криз у системі категорій економічної динамі-
ки, розглянути кризи як органічну складову і одну із важливих кількісних 
характеристик еволюції, прогресу, трансформації та економічного розвитку у 
форматі довго- та середньострокових циклів розвитку економічних систем. 
Авторка має наміри запропонувати ввести у науковий обіг нове визначення 

економічної кризи, згідно з яким вона являє собою складне явище, в процесі 



Роль статистики в подоланні світової  
економічної кризи: виклики  
та перспективи для України 

 
 

27 

його виникнення та розвитку відбувається стрімкий злам тенденції економіч-
ного зростання, перехід економічної системи до якісно нового її стану, нової 
інституційної, інноваційної, галузевої та територіальної структури. 
Передбачається подати основні результати статистичного дослідження, на 

основі якого зроблено висновок, що кризи, окрім руйнівної ознаки, мають 
певну позитивну характеристику, оскільки в результаті їх перебігу 
розв’язуються накопичені протиріччя і нівелюються диспропорції. Як ре-
зультат, економічна система, набувши нові якісні характеристики, формує 
принципово нову модель інноваційного розвитку, виходить на нову, прогре-
сивнішу його траєкторію. Таким чином, у роботі стверджується, що кризи є 
діалектичною формою еволюційного (а інколи, — революційного) розвитку 
складних соціально-економічних систем. 
Таким чином, у доповіді планується обґрунтувати сутність зазначених еко-

номічних категорій, що надає можливість розробити засади статистичного оці-
нювання загрози виникнення, тривалості та інтенсивності перебігу економічних 
криз. При цьому, підкреслюється, що кожна криза виникає в результаті впливу 
загальних і специфічних для кожної країни як екзогенних, так і ендогенних  
факторів, які потребують дослідження в конкретних умовах часу і простору. 
На основі вивчення антикризових стратегій зарубіжних країн, авторка пе-

редбачає обґрунтувати, що для успішного подолання кризи, Уряд України 
неминуче має перейти від принципів ліберального регулювання економіки до 
більш жорстких, але об’єктивно необхідних принципів планового управління 
економікою. Складовими механізму державної антикризової політики є  
інструменти і заходи макроекономічної, бюджетно-фінансової, грошово-
кредитної, валютної, інноваційно-інвестиційної, виробничої та зовнішньо-
економічної політики. 
Планується довести, що основою аналізу кризових явищ має стати відпо-

відна система статистичних показників, за допомогою якої оцінюється ступінь 
ризику виникнення кризової ситуації, інтенсивність її перебігу, економічні та 
соціальні наслідки. Запропоновано принципово новий методичний підхід до 
статистичного оцінювання загрози зародження кризи, а в разі її виникнення, 
— тривалості та глибини, за яким статистичному аналізу підлягають співвід-
ношення фактичних значень частинних та інтегрального показників загрози 
виникнення кризи з відповідними пороговими рівнями. Передбачається  
винести на обговорення розроблені авторкою методичні підходи до форму-
вання порогових рівнів частинних та інтегрального показників. 
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Зважаючи на недосконалість існуючих класифікацій факторів, які суттєво 
впливають на ризик загрози виникнення та поглиблення економічної кризи, 
авторка передбачає запропонувати досконалішу класифікацію, яка дозволяє 
поглибити та розширити аналітичні можливості комплексного статистичного 
дослідження процесу зародження і поглиблення кризових явищ в економіці 
України. 
Авторка передбачає продемонструвати, що наслідки кризи негативно 

впливають на сучасний стан і подальший розвиток економіки країни, тому 
потребують оперативних і ефективних управлінських дій з боку державних 
органів. Стратегія антикризового управління передбачає покрокове вирішен-
ня таких завдань: визначення загроз, вибір критеріїв і показників їх виміру, 
розрахунок порогових значень і відхилень, виявлення потенційно можливих 
наслідків відхилень, дослідження та прийняття ефективних заходів протидії 
цим загрозам. 
Має бути обґрунтовано, що визначальними характеристиками стійкої еко-

номічної системи є збалансованість макроекономічних пропорцій, розширене 
відтворення, стабільні темпи економічного зростання тощо. Здатність еконо-
мічної системи не допускати такі відхилення макроекономічних параметрів 
від їх порогових і граничних значень, які б свідчили про наростання несприя-
тливих і загрозливих тенденцій у функціонуванні національної економіки є 
ознакою стійкості розвитку економіки в цілому чи певної її сфери. 
Передбачається довести, що для оцінювання стану й перспектив розвитку 

національної економіки України в умовах поглиблення світової економічної 
кризи в роботі необхідно розробити систему статистичних показників, яка 
має бути побудована з урахуванням положень чинної СНР і вимог достовір-
ності, актуальності і своєчасності інформаційної бази, здатності до розвитку 
й адаптації в разі зміни умов функціонування, багатоцільового використання, 
взаємодії із системами різних користувачів інформації тощо. До складу за-
пропонованої системи входять спеціальні, частинні та інтегральний показни-
ки аналізу стану та розвитку економічної системи. 
У процесі дискусії планується розкрити методичні засади комплексного 

статистичного аналізу процесу зародження та поширення кризових явищ в 
економіці України з позицій системності, на основі яких запропонована кон-
цептуальна схема поетапного дослідження ризику загрози виникнення кризи 
та її поглиблення, що сприяє всебічному аналізу масштабів кризи та її соціа-
льно-економічних наслідків. Будуть обґрунтовані методичні підходи та пред-
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ставлено результати статистичного аналізу впливу інституційних, економіч-
них та організаційних чинників на процес зародження, виникнення, поглиб-
лення кризи в економіці України. Результати цього комплексного аналізу 
слугують базою для прийняття відповідних управлінських рішень та форму-
вання ефективнішого механізму впливу держави на процес економічного 
зростання в частині виокремлення основних заходів подолання кризи та зме-
ншення її негативних економічних і соціальних наслідків. 
Передбачається науково обґрунтувати систему заходів антикризової еко-

номічної політики, реалізація яких державними інститутами-регуляторами 
буде сприяти ранньому визначенню загрози виникнення кризи в економіці 
України, протидії її поглибленню та ефективному подоланні її наслідків, під-
вищенню стійкості національної економіки України відносно внутрішніх і 
зовнішніх шоків і загроз виникнення економічних криз у майбутньому.  
Буде обґрунтовано систему інформаційно-аналітичного забезпечення про-

цесу розроблення та реалізації механізму державної антикризової економіч-
ної політики у сфері регулювання її макроекономічної, фінансової, іннова-
ційно-інвестиційної, виробничої та зовнішньоекономічної складових.  
Планується також ознайомити учасників конференції із розробленими ме-

тодичним рекомендаціями із впровадження системи статистичного забезпе-
чення державної антикризової економічної політики в практику роботи цент-
ральних органів виконавчої влади України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «КРЕДИТНИЙ РИЗИК» 

Кредитний ризик — це ризик, який суттєво впливає на майбутню діяль-
ність банку, тобто ризик втрати банком наданих кредитних ресурсів через 
неспроможність позичальника погасити кредит і сплатити проценти за ним. 
Кредитний ризик є одним із найвагоміших фінансових ризиків у діяльності 
банку, оскільки переважну долю активів банків становлять кредитні операції, 
а проценти, отримані від кредитної діяльності, становлять переважну біль-
шість доходів банків. 
У сучасній літературі відсутній єдиний підхід до визначення терміну «кре-

дитний ризик». Більшість вчених ототожнюють кредитний ризик з можливістю 




