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І. Циклічність як форма економічного розвитку 
 

Майже всі явища економічного життя, 
 як і багато інших процесів: соціальних, метеорологічних  

та інших, відбуваються у вигляді послідовності 
 східних та спадних рухів, як хвилі. 

(Євген Слуцький)  
 
1. Циклічний характер розвитку ринкової економіки.  
2. Сутність економічного циклу. Фази економічного циклу.  
3. Теорії економічних циклів. Причини та види циклів.  
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Проблема циклічності ринкової економіки розглядалася ще в курсі політекономії. 

Макроекономічний аналіз економічних циклів повинен бути глибшим і докладнішим з 
використанням категорій сукупного попиту, сукупної пропозиції і підведенням до наступного 
аналізу категорій безробіття та інфляції. 

Теорія економічних циклів в економічній літературі має також назву теорії економічної 
кон’юнктури. Вона і дотепер лишається достатньо актуальною і дискусійною. 

 

1. Циклічний характер розвитку ринкової економіки 
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В ринковій економіці довгострокове економічне зростання не буває рівномірним, 
воно переривається періодами економічної нестабільності. Як зазначалося в 
попередній темі, макроекономічна рівновага є динамічною, мінливою (взагалі 
подібна мінливість притаманна й іншим аспектам людського буття: поміркуйте про 
циклічність в моді, в історичному розвитку). 

Економічний цикл характеризується періодичним зростанням і падінням ділової 
активності та проявляється в невідповідності сукупного попиту й сукупної 
пропозиції, розбіжності між фактичним і потенційно можливим національним 
продуктом. 

Макроекономічні показники можуть бути згруповані відносно їхніх циклічних 
властивостей: 

• проциклічні показники (що зростають під час підйому й спадають під час спаду), 
серед них виділяють високу і низьку узгодженість динаміки з циклом;  

• протициклічні показники (що спадають під час підйому та зростають під час 
спаду);  

• ациклічні показники (що не пов’язані безпосередньо з економічним циклом).  
(Поміркуйте, які саме показники можна віднести до кожної з груп).  
Тож в довгостроковому періоді відбувається економічне зростання, але в окремі 

періоди ця тенденція порушується, реальний ВВП коливається навколо трендової 
лінії. Традиційно економічні цикли пояснюються через невідповідність сукупного 
попиту й сукупної пропозиції, а розкриття більш глибинних причин потребує 
додаткового аналізу. 

 

2. Сутність економічного циклу. Фази економічного циклу  

Економічний цикл складається з коливань ВВП, що супроводжуються 
коливанням рівня безробіття й темпів інфляції. Окремі економічні цикли суттєво 
відрізняються один від одного за тривалістю та інтенсивністю, але вони мають 
однакові фази. Найчастіше вони мають назви: підйом, скорочення, спад, 
пожвавлення. Глибокі й тривалі спади називають депресіями. В нашому лексиконі 
найчастіше в значенні спаду використовують термін "криза". 

Підйом: повна зайнятість, виробництво працює на повну потужність, попит 
зростає, у відповідь зростає пропозиція, оскільки ресурси обмежені – зростають ціни. 

Скорочення: виробники й особливо спекулянти раптово визнають, що 
переоцінили майбутнє зростання цін, потрібно скорочувати обсяги виробництва, для 
цього звільняють робітників, попит ще більше падає. 

Спад: виробництво й зайнятість падають, важко збути продукцію, якщо спад 
тривалий (депресія), може падати рівень цін. 
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Пожвавлення: витримати спад можуть тільки ті, хто прилаштувався до знижених 
цін, тобто знизив витрати праці – це можливо за умов технічного й технологічного 
переоснащення, поступово зростає виробництво, з ним і зайнятість. 

Враховуючи циклічний характер ринкової економіки, цілком реальною виглядає 
ідея прогнозування майбутнього економічного розвитку. З цією метою Національне 
бюро економічних досліджень США використовує систему з 11 так званих 
випереджаючих індикаторів, що дозволяє передбачати коливання економічної 
кон’юнктури. До них відносять: 

• середню тривалість робочого тижня в промисловості; 
• середню кількість звернень за виплатами по безробіттю; 
• обсяг замовлень виробників; 
• виконання договірних постачань; 
• замовлення на будівництво підприємств і споруд; 
• новобудови приватних осіб; 
• індекс зміни обсягу невиконаних замовлень; 
• зміну цін в галузях, що чуттєві до економічних коливань; 
• курс акцій 500 провідних корпорацій; 
• пропозицію грошей (М2); 
• індекс очікувань споживачів. 
Сучасні цикли значно відрізняються від класичних через регулярну практику 

активного втручання держави в економіку й вплив на економічну діяльність новітніх 
досягнень НТП. (В США протягом 90-х років зберігалися небувалі темпи 
економічного зростання, що багатьма пояснюється через так звану "нову економіку").  

 

3. Теорії економічних циклів. Причини та види циклів 

В 1939 р. вийшла праця Й. Шумпетера "Економічні цикли", в якій він створив 
загальну картину економічних коливань. Відомо, що сам Й. Шумпетер пов’язував 
природу циклів з новаторською діяльністю підприємців. Початкові нововведення 
викликають цілу серію інших супутніх інновацій, що врешті-решт призводить до 
буму. Але в своїй роботі він вперше об’єднав відомі різновиди економічних циклів, 
довівши, що всі вони пов’язанні із застосуванням нововведень і на практиці діють 
спільно, посилюючи або гальмуючи дію одне одного. Серед видів циклів 
Й. Шумпетер виділив такі:  

• Великі або "довгі хвилі" М. Кондратьєва (близько 55 років). Періодичність "довгих 
хвиль" пояснюється оновленням елементів промислової інфраструктури з 
тривалим періодом користування (залізниць, магістралей, гребель, мостів). 

• Середні або цикли К. Жугляра (10 років). Вважається, що їхньою матеріальною 
основою є оновлення основних засобів виробництва. 
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• Малі або цикли Дж. Кітчина (3-4 роки). Існування цих циклів спочатку 
пов’язувалося з коливанням світових запасів золота, грошовими потоками, зараз 
причиною вважаються періодичні коливання вкладень в товарні запаси. Інколи в 
якості причини називається також і період оновлення легкових автомобілів та 
споживчих товарів тривалого користування. 

У другій половині ХХ ст. до цих трьох видів циклів додали інші: 
• Цикли Джаглера (7–11 років), що розглядаються як наслідок взаємодії багатьох 

грошово-кредитних чинників. 
• Цикли С. Кузнеца або будівельні, оскільки саме в будівельній галузі найбільша 

амплітуда цих коливань (18-25 років). 
• Рівноважні ділові цикли Р. Лукаса (який вважає, що цикли викликаються 

несподіваними грошовими шоками). 
• "Реальні економічні цикли" А. Стокмена (він досліджує коливання потенційно 

можливого ВВП, які викликані зміною смаків, моди, технічними зрушеннями. 
Якщо ці зміни мають тимчасовий характер, то вони викликають періодичні 
коливання, якщо довгостроковий – сприяють економічному зростанню). 

Не всі коливання ділової активності можна вважати наслідками дії економічних 
циклів. Загальновідомі сезонні коливання, що традиційно притаманні таким галузям 
виробництва, як будівництво чи сільське господарство, або різдвяний торгівельний 
бум. Взагалі галузі промисловості, що виробляють інвестиційні товари тривалого 
користування, більшою мірою схильні до коливань. 

Нестабільність економіки значно посилюється такими явищами, як 
мультиплікатор і акселератор (пригадайте механізм їхньої дії). 

В економічній теорії існує багато підходів до економічних циклів. Їх можна 
згрупувати за такими групами (див. підручник І.Ф. Радіонової): 

• економічний цикл – це відхилення від нормального стану рівноваги; 
• економічний цикл – це загальна форма економічного прогресу, а рівновага не 

розглядається як норма, до якої тяжіє економіка в процесі коливань; 
• відмова від закономірно-періодичного циклу. 
За причинами циклічності теорії зазвичай поділяють (див., наприклад, підручник 

за ред. Є.Б. Яковлевої) на екзогенні, ендогенні теорії та синтез перших двох. 
Таким чином, в економічній теорії існує безліч підходів до проблеми економічної 

циклічності. Складність й суперечливість економічного життя відбивається в 
різноманітті теорій економічних циклів. Серед них не треба шукати однієї вірної, а 
треба враховувати здобуття кожної. Сьогодні можна навести докладний перелік 
чинників, дія яких викликає циклічність: 

• природні (астрофізичні, біологічні); 
• техногенні (технологічні уклади, чинники технічного оновлення, нагромадження 

критичної маси капіталовкладень, життєвий цикл товару); 
• економічні (надвиробництво, інфляція, емісія, зміна швидкості обертання грошей, 

циклічність податкових надходжень); 
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• знання (цикл подвоєння і розпаду, який реалізується в циклічних змінах 
інтелектуальних ресурсів і технологій); 

• оновлення потреб, інтересів, мотивацій; 
• зміни в зростанні професіоналізму та інтенсивності праці; 
• оновлення уявлень, вірувань (нагромадження і крах ілюзій); 
• оновлення владних структур (вибори). 

За словами О.Л. Чижевського (який, до речі, основну причину всіх циклічних 
явищ на світі вбачав у впливі сонячної енергії), "світ є цілісним і неподільним. Це ми 
штучно поділяємо його на об’єкти різних наук, проводимо межі між ними і 
втрачаємо за таким поділом багато надзвичайно важливих і цікавих явищ і 
процесів". 

Цікавою спробою аналізу економічної циклічності було застосування економіко-
математичних методів. За їх допомогою була створена теоретична модель циклу 
Семюелсона-Хікса. Для пояснення економічної циклічності в цій моделі 
використовуються принципи мультиплікатора й акселератора. Реальні дані 
дозволяють прогнозувати коливання сукупного попиту на майбутнє із урахуванням 
мультиплікативного ефекту. Пізніше були створені інші, більш складні моделі.  

 

Основні категорії 
 

Питання для самоконтролю 

Економічний цикл Business cycle 

Фази циклу Phases of the business cycle 

Підйом Expansion 

Пожвавлення Recovery 

Пік (бум) Peak 

Скорочення Reduction 

Спад Recession, trough 

Депресія Depression 

Випереджаючі показники (індикатори) Leading indicators 

Великі цикли (довгі хвилі Кондратьєва) Long waves 

Короткі (малі) цикли (цикли Кітчина) Kitchin cycles 

Середні цикли (цикли Жугляра) Juglar cycles 
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1. Що таке економічний цикл? Яку роль грають в ньому сукупний попит і сукупна 
пропозиція? Який компонент сукупного попиту найбільш схильний до коливання? 

2. Які з галузей промислового виробництва схильні до найбільш сильних коливань 
упродовж економічного циклу? Який з видів виробництва піддається найбільш 
сильним коливанням і чому:  

• виробництво цигарок;  
• виробництво харчових продуктів;  
• виробництво сталі;  
• надання послуг? 

3. До чого призводить зростання витрат в умовах повної зайнятості ресурсів? 
4. Що відбувається з рівнем цін і реальним обсягом виробництва, коли в економіці 

починається спад? Коли економіка виходить із спаду? Прокоментуйте. 

Цик-
ли Роки Провідна галузь, вид 

інновацій 
Енергетична 
революція 

Революція в 
транспорті і 
зв’язку 

Країна-лідер 

І 1830 
1770 Прядильна машина. 
1785 Ткацький верстат. 
Текстильна промисловість 

1769 Паровий 
двигун. 
Вугілля 

Перші 
залізниці 

Велика 
Британія 

ІІ 1880 
1856 Бессемерівський метод 
плавки. 
Металургія, залізниці 

1860 ДВЗ. 
1867 Динамо-
машина 

Залізниця, 
телеграф. 
1876 Винахід 
телефону 

Розвиток 
США і 

Німеччини 

ІІІ 1930 

1901 Радіо. 
1908 Синтез аміаку. 
Виробництво автомобілів. 
Електрика, хімія, 
машинобудування. 
1929 Винахід телебачення 

Нафта Літак і  
автомобіль США 

ІV 1980 

1935 Нейлон. 
Автомобіль і авіатранспорт. 
1946 Комп’ютер. 
1968 Політестер. 
Електроніка, нафтохімія 

1954 Атомна 
енергетика Авіатранспорт Розвиток 

Японії 

V 2000 
1982 Космічні машини  “Шатл”. 
Біотехнології, нові матеріали, 
космічна промисловість 

Нова енергія Інформатика ? 
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5. Розкрийте зміст, матеріальну основу розвитку малих, середніх циклів і довгих 
хвиль в економіці. 

6. Яку інформацію треба мати, щоб скласти прогноз економічної активності? 
7. Як Ви вважаєте, коли найсприятливіші умови для виборчої кампанії – на початку 

підйому, на початку спаду, в найвищій точці підйому, всередині спаду? 
8. Чи має циклічна форма розвитку загальний характер? Якими причинами Ви 

схильні пояснити економічну кризу в Україні? 
9. Скільки часу повинен продовжуватися спад (або відкладатися пожвавлення), щоб 

можна було зробити виправданими переконання, що спад не є тимчасовим 
порушенням? 

10. Ознайомтеся з матеріалом наприкінці глави 14 підручника "Економікс" 
К. Макконнелла та С. Брю. Спробуйте використати систему випереджаючих 
індикаторів для економіки сучасної України. 

11. Проаналізуйте цикли розвитку світової економіки й промислові пріоритети (що 
були наведені в японському "Economical Magazine" в 1986 році). Чи відповідають 
наведені цикли довгим хвилям Кондратьєва? Спробуйте доповнити 
характеристики останнього циклу, окреслити його межі. Чи виконуються для 
цього циклу інші емпіричні закономірності, відкриті М. Кондратьєвим? 

Газетні публікації крізь призму макроекономіки 

(Лютий 2001 р.) "В 2001 році США і Росія опинилися перед спільною загрозою 
падіння темпів зростання економіки. Правда, на цьому схожість спільних проблем і 
закінчується. Якщо американські експерти називають процес рецесією, то росіяни 
переважно лякають кризою. Значно відрізняються і "засоби виживання". В Америці 
роль парашута взяли на себе провідні фінансові агенції на ринку житла. В Росії 
намагаються вгадати ціни на нафту і готуються до нової хвилі приватизації. 

Цей рік, за оцінками американських експертів, може стати рекордним за 
обсягом продажів житлових будинків. На відміну від Росії, де вся статистика 
ведеться у квадратних метрах, що здаються і продаються, американці переважно 
розмірковують і рахують в більш "глобальних масштабах". Подібний сміливий 
прогноз пов’язаний, насамперед, з черговим зниженням ставок іпотечних кредитів. 

Як повідомляє інформаційна агенція K2Kapital, на минулому тижні середня по 
країні ставка за 30-річним іпотечним кредитом впала до рівня нижче 7%. Хоча ще в 
травні 2000 року ці ставки досягли 8,64%. Після того, як восени з’явилися перші 
ознаки уповільнення зростання економіки США і ФРС була змушена піти на 
зниження відсоткових ставок, іпотечні кредити почали стрімко дешевшати. Що й 
викликало сплеск придбання будинків і рефінансування – викупу іпотечних цінних 
паперів на вторинному ринку. Деякі фахівці вважають, що процес рефінансування в 
2001 році може збільшити зростання ВВП США на 0,5%. Цього може виявитися 
достатньо, щоб зупинити рецесію. 

Справа в тому, що ринок житла в США сприймається не лише як процес 
банального перепродажу квартир, а трохи ширше. Сюди входять фінанси, 
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будівництво, зайнятість в супутніх сферах економіки і споживчі витрати. В цьому 
виді американський ринок житла складає до 20% національної економіки – стільки 
ж, скільки припадає на виробничий сектор".  

 

Макроекономіка в особах 

М.Д. Кондратьєв 
(1892-1938) 

Микола Дмитрович Кондратьєв народився в 1892 році в багатодітній селянській 
родині і був старшим із десяти дітей. Початкову освіту отримав в 
церковноприходській школі. В 1911 році успішно склав екстерном іспити за курс 
гімназії та вступив на юридичний факультет Петербурзького університету. 
Дипломна робота Кондратьєва була присвячена аграрним проблемам Костромської 
губернії і була надрукована у вигляді окремої монографії. Після закінчення 
університету (в 1915 році) Кондратьєва залишають на кафедрі економіки і 
статистики для "підготовки до професорського звання". 

Враховуючи своє походження і тяжіння до аграрних проблем, ще під час 
революції 1905-07 років він вступає до партії есерів. В 1917 році підтримує 
есерівську програму земельної перебудови. Був призначений товаришем міністра 
продовольства в останньому складі Тимчасового уряду. Жовтневу революцію 
Кондратьєв не прийняв. Певний час перебуває в опозиції. Лише в 1919 році починає 
співробітничати з новою владою. Він працює в сільськогосподарській академії 
(майбутній тимірязівській), саме там стає професором. 

З 1920 року робота Кондратьєва тісно пов’язана з новоутвореним Інститутом 
з вивчення народногосподарських кон’юнктур. Невеликий колектив (близько 50 
чоловік), який він очолив, досліджував численні економічні проблеми, 
використовуючи сучасні на той момент статистичні та математичні методи. 
Їхня робота отримала високу оцінку на заході (в тому числі таких економістів, як 
Дж. Кейнс, І. Фішер, С. Кузнець, У. Мітчелл). Кондратьєва обирають дійсним 
членом авторитетних іноземних наукових організацій. В 1924 році він з дружиною 
перебуває в тривалому закордонному відрядженні (США, Німеччина, Канада, 
Велика Британія). В США зустрічається з Питиримом Сорокіним, своїм давнішнім 
товаришем, відомим соціологом, і відмовляється від пропозиції очолити кафедру в 
одному з американських університетів.  

6 лютого 1926 року Кондратьєв прочитав відому доповідь "Великі цикли 
економічної кон’юнктури". В 1927 році виступає з різкою критикою проекту 
п’ятирічного плану, доводить, що він має вміщувати не конкретні цифри, а лише 
основні напрямки розвитку, виступає категорично проти прискореної 
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індустріалізації. Тоді ж починаються гоніння на вченого (що було пов’язано із 
загальним курсом відмови від нової економічної політики), тоді ж вперше лунає як 
вирок – "ідеолог куркульства". 

У 1928 році Кондратьєва звільняють з роботи, а з часом закривають сам 
інститут. В 1930 році він заарештований по справі неіснуючої Трудової селянської 
партії та засуджений на 8 років. Намагається працювати навіть в умовах 
Суздальського політізолятора. У 1938 році повторний вирок по справі визначає 
найвищу міру покарання – розстріл. Повністю реабілітований лише в 1987 році.  

Кондратьєв випередив свій час. В 20-ті роки він фактично сформулював 
концепцію індикативного (на противагу директивному) планування, до якої країни 
заходу прийшли після Другої світової війни, концепцію паралельного рівноважного 
розвитку сільського господарства і промисловості. Але в економічну науку він 
увійшов, перш за все, завдяки дослідженню економічних циклів, довівши, що час є 
самостійною й важливою економічною категорією, яку треба брати до уваги в 
процесі регулювання економіки. 

У 20-х роках він зміг проаналізувати статистику за 140 років провідних 
капіталістичних країн – Англії, Франції (найбільш докладно), Німеччини і США – і 
зробити висновок про існування 2,5 великих цикла: 

"Зараз світове господарство вступає у спадну хвилю великого циклу кон’юнктур, 
через це підйоми малих циклів будуть відносно слабкими, а кризи – гострими" – 
можна вважати, що Кондратьєв фактично передбачив Велику депресію. 

 

 
 
 
 
 
 
 


