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У статті досліджено класифікацію криз в економіці. Значну увагу приділено виявленням

особливостей проходження економічних та фінансових криз, встановленню їх взаємозв’язків
та причин. Наведено визначення економічної, фінансової кризи, антикризового розвитку, а
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І. Вступ0

У сучасних умовах господарювання вче-
ні-економісти приділяють значну увагу до-
слідженню природи та особливостей прохо-
дження економічних криз. Це зумовлено по-
стійними пошуками шляхів запобігання кри-
зам, а також прагненнями щодо скорочення
розмірів їх негативних наслідків. Так, світова
економічна та фінансова криза 2008–2009 рр.
значним чином підірвала вітчизняну еконо-
міку, а також посилила тенденції до неви-
значеності та нестабільності на ринку праці.

Масові скорочення персоналу в кризових
умовах стали фактором активізації та пода-
льшого розвитку структурної кризи на ринку
праці. Ще у докризовому періоді відзнача-
лися тенденції невідповідності структури
персоналу потребам економіки. Кризові умо-
ви значно збільшили цей дисбаланс. Саме
тому в умовах антикризового розвитку, що
характеризуються активізацією інноваційних
процесів в економіці країни, виникають по-
треби щодо досягнення відповідності пара-
метрів ринку праці та потреб інноваційного
розвитку вітчизняної економіки.

Основними регуляторами ринку праці є
заробітна плата, чисельність персоналу та
фонд робочого часу. Регулювання ринку
праці має бути спрямовано на досягнення
відповідності структури персоналу з потре-
бами економіки не за рахунок скорочення
чисельності персоналу чи фонду оплати
праці, а шляхом поступової трансформації
структури зайнятості. Державне регулюван-
ня ринку праці має бути спрямовано на ско-
рочення безробіття та на отримання соціа-
льно-економічного ефекту. Вирішення по-
ставлених завдань спрямовано на забезпе-
чення виходу ринку праці зі структурної кри-
зи, що має створити основу для оптимізації
структури промислового виробництва та
сприятиме впровадженню інновацій.

Проблеми дослідження кризових явищ в
економіці є вельми актуальними на сучас-
ному етапі. Підтвердженням цього є праці
таких відомих зарубіжних та вітчизняних
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учених, як: К. Рейнхарт, К. Рогофф, Ш. Геф-
фернан, К. Кіндлебергер, Ф. Мишкін, Д. Сакс,
А. Шварц, О. Барановський, В. Геєць, А. Чух-
но та ін.

У своїх дослідженнях вчені-економісти
значну увагу приділяють питанням виявлен-
ня сутності, природи, причин, видів та нас-
лідків криз. Дуже багато праць присвячено
напрямам подолання негативних наслідків
криз. Однак, незважаючи на це, існують де-
які розбіжності та невирішені завдання у
зазначеній сфері. Так, умови кризи в еконо-
міці визначені та характеризуються трудно-
щами збуту виробленої продукції, скорочен-
ням виробництва, зростанням попиту на
ліквідність (готівку), збільшенням ставки по-
зикового відсотка, панікою на ринку цінних
паперів, швидким падінням курсу акцій, за-
криттям та банкрутством підприємств [12].
При цьому не сформовано єдиного розумін-
ня особливостей антикризового розвитку та
не виявлено умови його забезпечення.

Необхідність виявлення умов антикризо-
вого розвитку зумовлена важливістю вибору
стратегії інноваційного розвитку вітчизняної
економіки, а також негативними тенденція-
ми на ринку праці. Все це вимагає ідентифі-
кації умов антикризового розвитку економіки
країни, що потребує дослідження видів криз,
особливостей їх проходження та наслідків, а
також окреслення параметрів та складових
антикризового розвитку.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є дослідження видів та ти-

пів криз в економіці, виявлення особливос-
тей проходження економічних та фінансо-
вих криз, встановлення їх взаємозв’язків і
причин. Все це необхідно зробити для ви-
явлення сутності економічних, фінансових
криз, антикризового розвитку, а також для
ідентифікації умов його забезпечення.

ІІІ. Результати
У науці виділяються три типи криз: пер-

шого типу – кризи у підсистемах, у галузях
економіки; другого типу – криза системи,
але при збереженні її сутності; третього ти-
пу – криза системи зі змінами її сутності [10].
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Існують різноманітні класифікації криз в
економіці. Узагальнена класифікація криз
передбачає поєднання таких критеріїв [11]:

1) за масштабами виявлення (загальні,
локальні);

2) за проблематикою (макрокризи, мікро-
кризи);

3) за сферами виявлення (природні, су-
спільні, екологічні);

4) за ступенем передбачуваності (пе-
редбачувані, непередбачувані);

5) за ступенем виявлення (латентні, явні);
6) за ступенем глибини (глибокі, легкі);
7) за структурою відносин у соціально-

економічній системі (економічні, фінансові,
соціальні, організаційні, технологічні, психо-
логічні).

Для ефективного виявлення умов анти-
кризового розвитку важливе значення до-
слідження особливостей проходження та
наслідків економічних і фінансових криз, бо
вони є найбільш часто повторюваними на
сучасному етапі розвитку економіки країни.
Економічні та фінансові кризи перебувають
у тісному взаємозв’язку та призводять до
виникнення криз в інших сферах соціально-
економічної системи.

Економічна криза – це різке погіршення
економічного стану країни, що виявляється
в значному спаді виробництва, порушенні
виробничих зв’язків, що склалися, банкрутс-
тві підприємств, зростанні безробіття, і в
результаті – у зниженні життєвого рівня, до-
бробуту населення [7]. Економічна криза
також розглядається як порушення рівнова-
ги між попитом та пропозицією на товари й
послуги, що призводить до депресивних
процесів в економічній кон’юнктурі. У широ-
кому значенні – це загальний чи властивий
окремій галузі або регіону стан пригніченої
кон’юнктури [8].

Залежно від характерів економічних спа-
дів, охоплення ними різних сфер чи галузей
народного господарства виділяють такі види
економічних криз [11]: циклічні, структурні,
проміжні, сезонні, системні, світові, часткові.
Для виявлення умов антикризового розвитку
найбільш важливе значення має досліджен-
ня причин та наслідків циклічних і структур-
них криз. Це можна пояснити тим, що циклі-
чні кризи є певними фазами економічних
циклів. Економічний цикл являє собою пері-
одичне повторення протягом років підне-
сення і спаду в економіці. Складається з
таких фаз: криза, депресія, пожвавлення,
піднесення [12]. Особливу увагу необхідно
приділяти прогнозам кризових фаз циклу з
метою забезпечення своєчасного форму-
вання та реалізації умов антикризового роз-
витку економіки.

Необхідність врахування причин і наслід-
ків структурних криз при формуванні умов
антикризового розвитку зумовлена наявніс-
тю структурної кризи на ринку праці в сучас-

них умовах господарювання. Крім того, ос-
новні риси сучасної світової фінансово-
економічної кризи 2008–2009 рр. зумовлені
тим, що вона мала місце в умовах глобалі-
зації, негативні особливості якої багато в
чому визначили глибину і масштаби кризо-
вих явищ у світі. При цьому фінанси стали
переважати над реальною економікою. Це
зумовило принципово новий характер світо-
вої фінансово-економічної кризи, яку можна
характеризувати не просто як чергову цик-
лічну, але й як структурну [13]. Можна від-
значити деякі основні риси цієї структурної
кризи: вона є наслідком штучного перебіль-
шення ролі фінансового сектора в економіч-
ній системі розвинутих країн і в світовій еко-
номіці в цілому; в умовах глобального фі-
нансового ринку фінансові потоки і трансак-
ції опинилися значною мірою поза контро-
лем держави, а фінансові інститути обслу-
говували переважно інтереси своєї верхівки
всупереч суспільним потребам; криза зна-
менує банкрутство ідеології “суспільства
споживання”, в якій ідея збагачення зведена
в абсолют [14].

Світ все частіше стикається з таким соці-
ально-економічним явищем, як фінансові
кризи, які є потрясінням для фінансової сис-
теми країн, завдають великої шкоди націо-
нальним економікам, погіршують добробут
людей. Фінансова криза – це серйозна соці-
ально-економічна проблема сучасності. Не-
зважаючи на масштаби наукових розробок,
досі погляди економістів стосовно визна-
чення цього явища, його природи, причин і
механізмів прояву різняться. Сучасні теоре-
тичні підходи до пояснення фінансових криз
переважно засновані на дослідженні криз,
які відбулися у США в 1930–1933 рр., у Пів-
денно-Східній Азії в 1997–1999 рр., у Латин-
ській Америці і Росії в 1988 рр., у сканди-
навських країнах – у 1988 р. і світової кризи
2008 р. [4].

Фінансова криза – глибокий розлад фі-
нансової системи держави, зумовлений
економічними та політичними чинниками.
Поняття фінансова криза має широке засто-
сування до різних випадків, коли деякі фі-
нансові установи або заощадження раптово
втрачають велику частину своєї вартості. У
ХІХ та на початку ХХ ст. багато фінансових
криз пов’язували з банківськими кризами та
багато рецесій збігалося з цими кризами. До
інших випадків, що також називають фінан-
совими кризами, належать: падіння фондо-
вих ринків, валютні кризи, банкрутства та
дефолти [15].

Економісти розробили різні теорії виник-
нення та запобігання появі фінансових криз.
Однак між ними не вдається досягнути кон-
сенсусу та фінансові кризи все ще трапля-
ються по всьому світу. Існують різні класи-
фікації фінансових криз, але найбільш по-
вною слід вважати запропоновану англійсь-
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кими вченими К.М. Рейнхартом та К.С. Ро-
гоффом у праці [9]. Так, виділяються два
основних критерії класифікації фінансових
криз: кризи, що визначаються кількісними
порогами – інфляційні кризи, крахи валют та

девальвація валют; кризи, що визначаються
подіями – банківські кризи, внутрішні та зов-
нішні дефолти. У рамках цієї класифікації
виділяють певні типи фінансових криз, їх по-
рогові значення та характеристики (табл.).

Таблиця
Характеристика основних типів фінансових криз

(на основі підходу К.М. Рейнхарта та К.С. Рогоффа)
Визначення криз: за кількісними пороговими значеннями

Тип кризи Порогове значення
Інфляція Річний рівень 20% чи вище
Крах валют Річне знецінення валюти відносно долара США (чи інших валют) у 15% чи вище
Девальвація валюти тип 1 Зниження вмісту коштовних металів у цілому на 5% чи більше
Девальвація валюти тип 2 Реформа валюти, коли нова валюта замінює дуже знецінену стару

Опис та визначення криз за подіями
Банківська криза Фіксація банківської кризи за двома типами подій, але при цьому не надає можливос-

тей щодо точного датування початку та закінчення кризи
тип 1 (системний) – суворий Банківська неспроможність через масове вилучення депозитів, що призводить до

закриття, поглинання чи націоналізації однієї чи більше фінансових організацій
тип 2 (фінансові проблеми) –
більш м’який

Закриття, поглинання, націоналізація чи державна підтримка важливого фінансового
інституту. Що відзначає початок черги аналогічних подій для інших фінансових орга-
нізацій

Криза зовнішнього боргу Суверенний (державний) дефолт визначається як неспроможність влади здійснити
основні виплати чи виплати за відсотками на встановлену дату виплати. Сюди нале-
жать випадки, коли реструктуризований борг сплачується на більш вигідних умовах,
ніж першочергові зобов’язання.
Час настання дефолту визначається за роком виникнення кризи, але закінчення важ-
ко визначити

Криза внутрішнього боргу Визначення кризи зовнішнього боргу також застосовується до внутрішнього, але на
доповнення криза внутрішнього боргу включає заморожування банківських депозитів
та /чи примусову конверсію таких депозитів із доларів у національну валюту.
Дуже важко датувати епізоди виникнення та закінчення цього типу кризи

Складено на основі [9].

Фінансові кризи мають загальні макро-
економічні характеристики, такі як ціни на
активи, економічна активність, зовнішні ін-
дикатори і т.д., але розвиток фінансових
криз виявляється у послідовності, у якій
кризи розгортаються. Усі кризи розвивають-
ся до екстремального ступеня, що є харак-
терним для державного дефолту. У праці [9]
доведено послідовність здійснення подій у
кризах: крах на біржевих ринках та ринках
нерухомості призводить до зниження еко-
номічної активності; фінансова лібераліза-
ція змінюється банківською кризою, за якою
відбувається крах валют, підвищується рі-
вень інфляції, настає пік банківської кризи
(дефолт може бути). Якщо у цей період не-
має чіткої послідовності внутрішнього та
зовнішнього дефолту, відбувається дефолт
за внутрішнім чи зовнішнім боргом. Далі,
якщо відбувається дефолт, настає інфля-
ційна криза, загострюється пік банківської
кризи. Приблизно з періоду краху валют та-
кож починають вводитися чи посилюватися
контрольні механізми за рухом капіталу.

Отже, аналіз усіх наведених типів фінан-
сових криз свідчить про наявність їх взаємо-
зв’язку з економічними. Фінансові кризи –
складне багатофакторне явище, яке пере-
плітається з іншими кризами, зокрема еко-
номічними. Саме цим пояснюються різні
підходи економістів до розуміння цього
явища. Так, монетаристи вважають, що ці
кризи є результатом порушення стабільнос-
ті банківської системи, крахом її інфраструк-
тури [4]. Ч. Кіндлебергер пов’язав ці кризи з

діловим циклом, з економічними кризами.
На його думку, фінансова система країни
зазнає потрясінь через зовнішні чинники,
такі як війни, поява нових технологій і про-
дуктів, неочікувані зміни в економічній полі-
тиці держави та інші чинники, які породжу-
ють фінансові кризи [1, с. 3]. М. Туган-Ба-
рановський вважав, що загальноекономічна
криза починається з фінансової [2, с. 277–
330]. А. Чухно пов’язує причини фінансових
криз з порушенням рівноваги між виробниц-
твом і грошово-фінансовою системою [3].

Що стосується співвідношення й взаємо-
зв’язку фінансових та економічних криз, то
існують різні точки зору відносно первинно-
сті природи цих видів криз. При цьому думки
різняться протилежністю поглядів на приро-
ду криз. Однак є загальні тенденції у зазна-
ченій сфері. Економічні кризи переважно
пов’язують зі зміною фаз ділових циклів у
рамках різних теорій довгих, середніх і коро-
тких циклів. У фазах криз ділових циклів
можуть активізуватися умови для початку
фінансових криз будь-якого виду. Однак є
цикли, зміни фаз яких пов’язуються із дина-
мікою фінансових показників, таких як цикли
Жюглара періодичністю 8–10 років, що є
підсумком взаємодії різноманітних грошово-
кредитних факторів. Таким чином, зміни фаз
циклу Жюглара можуть бути пов’язані із фі-
нансовою кризою, яка зумовлює виникнення
й економічної кризи. Однак це стосується й
інших видів економічних циклів. Фінансова
криза передбачає виникнення якісних змін в
економічній системі, які спричинюють пору-
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шення пропорцій у розвитку, його призупи-
нення, видозміни чи руйнування фінансової
системи країни або світових ринків у цілому
[1, с. 12].

Виходячи з того, що існує тісний взаємо-
зв’язок щодо виникнення економічних і фі-
нансових криз, вчені часто дуже вдало по-
єднують ці два види криз. Вдалим прикла-
дом цього є світова криза 2008–2009 рр.,
яку називають фінансово-економічною та
характеризують як циклічною, так і структу-
рною за причинами виникнення.

Періодичне виникнення криз економічних
систем пов’язано з процесами накопичення,
перерозподілу та знецінення капіталу. Ви-
користання концепції технологічних укладів
дає змогу пояснити циклічність розвитку
економіки і необхідність проведення іннова-
ційної політики, спрямованої на забезпечен-
ня конкурентоспроможності та відновлення
економічного зростання країни [6].

Пояснюючи причини фінансових криз,
окремі автори називають багато чинників,
які їх викликають і які належать до різних
соціально-економічних та інших сфер. При-
чини фінансових криз поділяються на мак-
роекономічні, фінансові, грошово-кредитні
та валютні; глобалізаційні; надзвичайні;
специфічні, що пов’язані з країнами, які роз-
виваються; психологічні й ті, що пов’язані з
помилками у проведенні економічної політи-
ки [16]. У праці [4] автори пропонують розді-
ляти чинники, які викликають фінансові кри-
зи, на ті, що належать до фізичної економіки
і фінансово-грошової сфери, а також на
внутрішні й зовнішні, об’єктивні та суб’єк-
тивні. Глибинними причинами фінансових
криз є якісні структурні та інноваційні зміни в
розвитку економіки загалом та її окремих
ланок, які викликають суперечності між по-
требами фізичної економіки і станом грошо-
во-фінансової системи. Ця суперечність за-
гострюється не лише під впливом об’єктив-
них процесів, але і внаслідок суб’єктивних
нераціональних дій уряду та національних і
міжнародних фінансових структур.

Усі механізми виникнення фінансових
криз єднає поведінка учасників грошово-
фінансового ринку, оптимістичні очікування,
коли настає економічний бум, і паніка, коли
вони передбачають потрясіння на ринку.
Почастішання фінансових криз в останні
десятиліття пов’язане з розвитком іннова-
ційної економіки, яка генерує нові ризики,
непідвладні окремим учасникам ринку. На
цей процес впливає також неконтрольова-
ний рух спекулятивного капіталу міжнарод-
них банків. Виникнення фінансових криз зу-
мовлено об’єктивними чинниками. Держав-
не регулювання економіки не здатне запобі-
гти виникненню усіх фінансових криз, однак
може істотно впливати на їх перебіг і змен-
шити втрати від них.

Причини фінансових і економічних криз
можуть бути однаковими, якщо розглядати
їх виникнення у рамках ділових циклів. На-
приклад, з’являється новий інноваційний
продукт. У певній сфері виробництва швид-
ко зростає обсяг його продажу, зростають
прибутки. Відповідні процеси відбуваються у
суміжних галузях. У підприємців виникає
оптимізм, зростає зайнятість, заробітна пла-
та. Далі можлива біфуркація – події почи-
нають розвиватись у напрямі фінансової
кризи за сценарієм, описаним вище, або в
напрямі економічної кризи, механізми вини-
кнення якої описані в економічній літературі.
Все залежить від економічної ситуації в країні.
Крім того, фінансова криза може породити
економічну кризу. Це, зокрема, характерно
для фінансових криз 1929 і 2008 рр., які вини-
кли в США і швидко переросли у світові еко-
номічні кризи [4]. Вказані причини виникнення
світової фінансово-економічної кризи посили-
лися у період 2008–2009 рр. за рахунок наяв-
ності структурної кризи на ринку праці. Показ-
ники структурного безробіття доповнилися
кількістю циклічних безробітних.

Структурне безробіття є характерним
для вітчизняного ринку праці та виникло в
результаті невідповідності структури трудо-
вого потенціалу потребам економіки. При
цьому зміна структури потрібних кадрів та-
кож зумовлена науково-технічним прогресом.
У 2008–2009 рр. структурне безробіття допо-
внилося циклічним (кон’юнктурним) без-
робіттям, що виникло внаслідок коливань еко-
номіки. У фазі рецесії підприємства звільня-
ють робочих і наймають на роботу в разі еко-
номічного підйому. Вважається, що кон’юн-
ктурне безробіття зникає через 2–3 роки,
але наявність структурної кризи для сучас-
ного ринку праці так і залишаєтся основною
проблемою.

Таким чином, виникає необхідність ство-
рення умов антикризового розвитку, що ви-
магає виявлення сутності та ідентифікації
умов його забезпечення. Для антикризового
розвитку є характерними такі умови: забез-
печення розвитку трудового потенціалу
країни з метою усунення дисбалансів на
ринку праці, які виявляються в невідповід-
ності попиту та пропозиції на робочу силу і є
свідченням структурної кризи на ринку пра-
ці; вибір стратегії інноваційного розвитку
економіки країни. Перелічені умови є вирі-
шальними для забезпечення умов антикри-
зового розвитку. Їх реалізація, перш за все,
потребує створення ефективної системи
державного регулювання ринку праці. При
цьому антикризовий розвиток слід розуміти
як покращення кількісних та якісних харак-
теристик системи у рамках циклічного роз-
витку шляхом уникнення й запобігання кри-
зових фаз з метою мінімізації негативних
наслідків. Провідна роль у цьому процесі
відводиться інноваційному розвитку, який
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залежить від спроможностей трудового по-
тенціалу країни щодо його забезпечення.

IV. Висновки
Таким чином, державне регулювання

процесів ринку праці в умовах антикризово-
го розвитку може стати основою інновацій-
ного розвитку вітчизняної економіки. Актуа-
льність цього значно зростає у зв’язку з по-
ширенням євроінтеграційних процесів в
економіці та необхідністю підвищення її кон-
курентоспроможності на світовому ринку.
Все це свідчить про актуальність дослід-
ження особливостей державного регулю-
вання процесів на ринку праці з метою акти-
візації інноваційного фактора в умовах ан-
тикризового розвитку. Ідентифікація умов
антикризового розвитку дасть змогу визна-
чити роль і значення державного регулю-
вання ринку праці для подолання наслідків
економічних та фінансових криз у країні.
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Потоцкая Т.Г. Идентификация условий антикризисного развития экономики Украины
как основа государственного регулирования рынка труда

В статье исследована классификация кризисов в экономике. Значительное внимание уде-
лено выявлениям особенностей протекания экономических и финансовых кризисов, установ-
лению их взаимосвязей и причин. Приведены определения экономического, финансового кризи-
са, антикризисного развития, а также идентифицированы основные условия его обеспечения.

Ключевые слова: кризис, экономический кризис, финансовый кризис, рынок труда.

Potots'ka Т. Identification of the conditions of crisis development of Ukrainian economy as
the basis of state regulation of the labor market

In this article has been investigated the classification of crises in the economy. Considerable attention
is paid to identifying features of the flow of economic and financial crises, and the establishment of their
relationships, causes and consequences. The definitions of economic and financial crisis, the crisis of
development proposed and the basic terms of the collateral have been identified.

Key words: crisis, economic crisis, financial crisis, labor market.




