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Теорія криз, включаючи визначення сутності поняття «еконо-
мічна криза», з’ясування причин їх виникнення, обґрунтування
характерних спільних рис та особливостей, має давнє історичне
коріння. Ще наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. класики еко-
номічної науки К. Маркс і Ф. Енгельс на основі аналізу капіталіс-
тичної економічної системи й дослідження розбалансованості і
неузгодженості ринкових відносин побудували теорію порушеної
рівноваги на ринку. В.І. Ленін, як наступник марксистської тео-
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рії, визначав економічні кризи як «фази капіталістичного циклу,
під час яких відбувається насильницьке відновлення порушених
у ході розвитку капіталістичної економіки основних пропорцій
відтворення» [1].

Наш видатний співвітчизник М. І. Туган-Барановський теж
вважав, що криза відбувається саме через те, що «розподіл виро-
бництва стає непропорційним» і так як «виробники засобів виро-
бництва не можуть вилучити капітал зі своїх підприємств і до то-
го ж сама громіздкість цього капіталу, у вигляді будівель, машин
тощо, вимагає продовження виробництва …, то перевиробництво
засобів виробництва стає неминучим» [2; с. 325].

Не зважаючи на тривалий історичний період досліджень су-
часна економічна думка не відрізняється єдиним підходом до ви-
значення сутності поняття «економічна криза» та до класифікації
їх видів.

У даній статті нами поставлено завдання наукового обґрунту-
вання сутності поняття «економічна криза» на основі аналізу іс-
нуючих точок зору, а також систематизації видів економічних криз
у розрізі ключових для цього виду криз критеріальних ознак.

У табл. 1 зведено кілька визначень із словників, енциклопедій
і публікацій вітчизняних і зарубіжних економістів-науковців, од-
нак жодне із них, на нашу думку, не розкриває сутності поняття
«економічна криза» повною мірою.

Таблиця 1
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА КРИЗА»

№ з/п Джерело Визначення

1 Словник іншо-
мовних слів [3]

Надвиробництво товарів за капіталізму, що періоди-
чно повторюється і неминуче призводить до загост-
рення всіх суперечностей капіталістичного ладу

2
Великий енцик-
лопедичний сло-
вник [4]

Порушення в ході розвитку економіки; проявля-
ється в абсолютному падінні виробництва, недо-
вантаженні виробничих потужностей, рості безро-
біття, порушеннях у грошово-кредитній та валют-
но-фінансовій сферах тощо

3 Економічний
словник [5]

Порушення рівноваги між попитом і пропозицією
на товари та послуги. Проявляється різким пере-
ломом кон’юнктури, що моментально викликає
спад виробництва, ріст безробіття, збільшення кі-
лькості банкрутств, а також тенденцію до поглиб-
лення кризи
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Закінчення табл. 1

№ з/п Джерело Визначення

4
Єпіфанов А.О.
Козьменко С. М.
[6]

Ситуативна характеристика функціонування будь-
якого суб’єкта, що є наслідком невизначеності в
його зовнішньому та внутрішньому середовищах

5 Зуб А. Т. [7]
Подія, здатна загрожувати життєдіяльності орга-
нізації, що характеризується невизначеними при-
чинами і складно передбачуваними наслідками та
потребує прийняття нагальних рішень

6 Rosenthal and В.
Pijnenburg [8]

Ситуація, позначена високою небезпекою, станом
непевності, відчуттям невідкладності, що прита-
манна ринковим відносинам

Складено авторами

Всі наведені у табл.1 визначення за словниками й енциклопе-
діями [3—5] пов’язують сутність економічної кризи з порушен-
ням рівноваги в розвитку економіки, а отже мають тісний зв’язок
із визначеннями класиків економічної думки. Однак ми не може-
мо погодитись із позицією, що цей дисбаланс полягає лише в
проблемі «надвиробництва» [3]. Економічні кризи супроводжу-
ють всю історію розвитку суспільства і спочатку вони проявля-
лись, навпаки, як кризи «недовиробництва», а з середини XIX ст.
— як кризи «недоспоживання». З іншого боку, недоречно, на на-
шу думку, ув’язувати сутність цього поняття із певним заздале-
гідь визначеним суспільно-економічним ладом [3, 8] і певним рі-
внем економіки [4—7]. Наведені у табл.1 четверте та п’яте
визначення стосуються певного суб’єкта і не можуть охарак-
теризувати кризу на всіх рівнях економіки [6, 7]; останнє, шосте
— пов’язане, з одного боку, лише із характеристикою ситуації, а
не об’єкта кризи, а з іншого боку, — лише з ринковими відноси-
нами, що відкидає можливість виникнення криз за інших суспі-
льних відносин [8].

Під економічною кризою ми розуміємо порушення рівноваги
в розвитку економічної системи, яке призводить до змін фор-
ми її організації, до її переходу у новий стан або припинення
існування. З даного визначення випливає, що об’єктом економіч-
ної кризи є економічна система на будь-якому рівні економіки,
причому незалежно від виду суспільно-економічних відносин.
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Економічні кризи можуть бути класифіковані за рядом крите-
ріїв, більшість з яких притаманні будь-яким кризам взагалі: і сус-
пільно-політичного характеру, і в живій та неживій природі. Від-
повідно до особливостей прояву економічних криз нами ви-
окремлено характерні саме для них (на відміну від криз взагалі)
класифікаційні ознаки, а саме: рівень економіки та характер по-
рушення рівноваги в її розвитку (табл. 2).

У даній статті ми зупинимось на двох класифікаційних ознаках
із запропонованого в табл. 2 переліку — це періодичність і трива-
лість перебігу економічних криз, та обґрунтуємо залежність три-
валості економічних криз від циклічного характеру їх перебігу.

Передусім зазначимо, що ознака періодичності виникнення ті-
сно ув’язана із закономірною природою економічних криз. Еко-
номічні кризи у переважній більшості мають закономірний хара-
ктер, що притаманний циклічності розвитку будь-якої системи в
економіці: від окремого суб’єкта господарювання до міжнародної
економіки. Ще К. Маркс зазначав, що «цикл взаємопов’язаних
між собою оборотів, що охоплює ряд років, протягом яких капі-
тал закріплений в своїй основній складовій, створює матеріальну
основу періодичних криз, причому в ході циклу ділове життя по-
слідовно переживає періоди послаблення, середнього пожвав-
лення, стрімкого підйому, кризи» [9; с.208]. Циклічною вважають
природу виникнення криз і сучасні науковці-економісти як, на-
приклад, відомий представник російської школи економічної на-
уки Ю.В. Яковец, який виокремлює п’ять послідовних фаз циклу
розвитку економіки [10]. Цілком очевидно, що періодичність ви-
никнення або циклічність є характерною ознакою закономірних
економічних криз. За цією ознакою економічні кризи можуть бути:
надкороткостроковими; коротко-, середньо- і довгостроковими.

Таблиця 2
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

№ Критерій класифікації Вид економічної кризи

На мікрорівні

На мезорівні

На макрорівні

1. Рівень економіки

На інтеррівні
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Закінчення табл. 2

№ Критерій класифікації Вид економічної кризи

У розвитку економіки окремого суб’єкта гос-
подарювання
У розвитку окремої галузі економіки
У розвитку національної економіки

2. Об’єкт

У розвитку міжнародної економіки
Закономірні3. Характер причин ви-

никнення Непередбачувані (випадкові)
Ізольовані4. Характер перебігу
Взаємодіючі
Окремих систем
Структурні

5. Структурний масш-
таб охоплення

Глобальні
Локальні
Регіональні
Національні

6. Територіальний ма-
сштаб охоплення

Світові (міжнародні)
Прогресивні7. Характер наслідків
Регресивні
Із надкороткими циклами
Із короткими циклами
Із циклами середньої тривалості

8. Періодичність (цик-
лічність)

Із довгими циклами
Короткочасні9. Тривалість перебігу
Затяжні
Легкі10

.
Гострота протікання

Глибокі
Дефолти суб’єктів господарювання
Державні дефолти
Валютні кризи
Інфляційні сплески
Фінансові кризи

11
.

Характером пору-
шень рівноваги в
розвитку економіки

Банківські кризи
Розроблено авторами
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Надкороткі цикли розвитку характерні для аграрної галузі
економіки, якій притаманні об’єктивні сезонні коливання ділової
активності. Тому економічні кризи тут можуть виникати із пері-
одичністю до одного року. Короткі цикли, відкриті американсь-
ким економістом Дж. Кітчіним на початку 20-х років ХХ ст. і до-
слідником фінансових циклів В. Крамом, характерні для фінан-
сово-економічної діяльності, де коливання ділової активності
відбуваються із періодичністю у 3—5 років, а, отже, й кризи мо-
жуть виникати з такою ж періодичністю. Середні цикли вперше
виявив, досліджував і розрахував французький вчений К. Жюг-
ляр ще в середині XIX ст. Вони характерні для розвитку промис-
ловості (тривалість циклу складає від 7 до 9 років) та будівництва
(від 16 до 20 років). Довгі цикли кон’юнктури були відкриті ро-
сійським ученим М. Кондратьєвим. Вони пов’язані із змінами
технологічного укладу (тривалість 50—60 років) та економічного
лідерства (100—120 років) [11].

Таким чином, економічні системи різних рівнів економіки
можуть зазнавати закономірних кризових потрясінь з різною
періодичністю: через кожні 3—5 років (короткі цикли), 7—9 і
16—20 років (середні цикли), 50—60 і 100—120 років (довгі
цикли), включаючи щорічні сезонні коливання, але тільки у
розвитку аграрного сектора економіки. Цілком очевидно, що
цикли різної тривалості переплітаються і тому характер підйо-
му після кризи одного, наприклад, короткого циклу залежить
від фази інших (середнього і довгого) циклів, з якими ця еко-
номічна криза збігається. Зазначена закономірність визначає
наступну ознаку для класифікації економічних криз — трива-
лість їх перебігу.

За тривалістю перебігу економічні кризи можуть бути коро-
ткочасними й затяжними. Криза економічної системи теж є
динамічною у своєму розвитку і в рамках певного економічно-
го циклу проходить певні стадії. Ми виокремлюємо п’ять ста-
дій перебігу економічної кризи, характеристика яких наведена
в табл. 3.

Тривалість перебігу є ознакою для класифікації не тільки за-
кономірних, але також ізольованих (випадкових) економічних
криз. Непередбачувані економічні кризи можуть виникати на різ-
них рівнях економіки як результат аварії, катастрофи, стихійного
лиха, природних катаклізмів, невірно прийнятих управлінських
рішень.
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Таблиця 3
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ ПЕРЕБІГУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Послідов-
ність стадій Зміст стадії Характеристика перебігу

Перша
Зародження
економічної
кризи

Латентний характер
Зниження окремих показників розвитку
Поодинокі випадки зниження ділової акти-
вності

Друга
Прояв економіч-
ної кризи

Реальний прояв
Втрата попередніх параметрів розвитку
Поява збитковості

Третя
Поширення
економічної
кризи

Хронічна збитковість
Зниження загальних і спеціальних резервів,
що створюються для покриття збитків

Четверта
Пік економічної
кризи

Повне вичерпання резервів
Втрата платоспроможності
Можливість оголошення дефолту

П’ята Вихід із еконо-
мічної кризи

Відродження прибутковості
Відновлення основних показників розвитку

Розроблено авторами

Такі кризи неможливо передбачити, вони виникають раптово і
порушують закономірність циклічного розвитку системи будь-
якого рівня, так як зовсім не обов’язково йдуть слідом за фазою
максимального підйому. Випадкова економічна криза може вра-
зити певну систему і на стадії застою (депресії) чи пожвавлення.

Економічна криза може бути короткочасною у випадку, коли
завдячуючи ефективному менеджменту вона пройде всі стадії
свого розвитку у максимально короткі строки. Значний вплив на
тривалість перебігу економічних криз, як уже зазначалось, здійс-
нює взаємозв’язок криз різної періодичності.

Запропоноване нами визначення поняття «економічна криза» та
розроблена класифікація їх видів, на наш погляд, змістовно уточ-
нюють економічну сутність поняття та логічно систематизують їх
види. Обґрунтована характеристика окремих стадій перебігу еконо-
мічної кризи та визначений взаємозв’язок із тривалістю перебігу дає
можливість вчасно ідентифікувати кризові явища та розробити дієві
механізми їх подолання. Особливості інших різновидів економічних
криз ми плануємо розглянути у наступних своїх публікаціях.
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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ КРЕДИТНОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. Розглянуто сутність, причини виникнення та стан пробле-
мної кредитної заборгованості банків України.
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