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ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ФОРМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Жаворонок А.В. Циклічність як форма економічного розвитку економіки. У статті здійснено дослід-
ження теоретичних положень щодо пояснення і розгляду циклічності економіки, її природи. Визначено, що 
циклічність є формою розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух 
від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншого. Доведено основні характе-
ристики економічних циклів, притаманних для всіх країн з ринковою економікою. Визначено, що економічні 
цикли є важливою складовою економічного розвитку. Вони існують у взаємозв'язку з об'єктивними умова-
ми. В зв'язку з цим кожен цикл відтворює ті економічні умови, в яких він розвивається.

Ключові слова: циклічність, цикли, теорії циклів, економічний розвиток, національна економіка,  
економічна система.

Жаворонок А.В. Цикличность как форма экономического развития экономики. В статье проведено 
исследование теоретических положений по объяснению и рассмотрения цикличности экономики, ее при-
роды. Определено, что цикличность является формой развития национальной экономики и мирового хозяй-
ства как единого целого, это движение от одного макроэкономического равновесия в масштабе экономики 
в целом к другому. Определено, что экономические циклы являются важной составляющей экономического 
развития. Они существуют во взаимосвязи с объективными условиями. В связи с этим каждый цикл вос-
производит те экономические условия, в которых он развивается. 

Ключевые слова: цикличность, циклы, теории циклов, экономическое развитие, национальная  
экономика, экономическая система.

Zhavoronok A.V. Cyclicity as a form of economic development of economy. The article examines the theo-
retical provisions for explaining and considering the cyclical nature of the economy, its nature. It is determined 
that cyclicality is a form of development of the national economy and the world economy as a whole, it is a move-
ment from one macroeconomic equilibrium in the economy as a whole to another. It is determined that economic 
cycles are an important component of economic development. They exist in conjunction with objective conditions.  
In this regard, each cycle reproduces the economic conditions in which it develops.
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
постійно прагне до підвищення рівня і умов свого 
існування, які здатні забезпечити економічний зріст. 
Економічне зростання непостійне, воно змінюється під 
впливом економічних криз. Спостерігаючи за певним 
етапом з історії, можна виявити певну закономірність, 
яка полягає в тому, що після розвитку і процвітання 
економіки завжди був економічний спад, криза. 

Економічна система будь-якого рівня є нестатич-
ною, характеризується нелінійною траєкторією розви-
тку, і циклічність є однією з форм динаміки її розвитку: 
багатофакторної, мультикаузальною та іманентною 
економічною системою, незважаючи на вплив екзоген-
них факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
економістів досліджували причини циклічності і нама-
галися пояснити, чому це явище відбувається в еконо-
міці. Однак єдиної теорії про причини циклічності не 
склалося, але в роботах таких науковців, як: Гонта О.  
[25], Галяутдинова Р. [2], Джугляр Ц. [6], Дубина М. 
[23], Зарновіц В. [26], Кейнс Дж. [7], Кітчін Дж. [8], 
Кондратьев Н. [10; 11], Кузнець Ц. [9], Крим В. [12], 
Мітчелл У. [13], Островська Н. [14], Сацик В. [15], 
Туган-Барановский М. [16; 17], Холявко Н. [22], 
Шапошников К. [21], Шкарлет С. [24], можна знайти 
безліч трактувань, що пояснюють фази економічного 
циклу, пояснення і прогнози. Тому проблема циклічних 
коливань залишається актуальною вже довгий час.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Циклічний розвиток економіки має досить 
суперечливий характер, що стало підґрунтям для появи 
великої кількості точок зору на дану проблему серед вче-
них-економістів. Але до сих пір відсутня єдина концепція 
циклічності, що говорить про важливість даного явища 
для економіки. Вчені-економісти уважно вивчають прояв 
кожної фази економічного циклу для того, щоб жодна 
фаза не змогла завдати істотної шкоди економіці.

Мета статті. Метою цього дослідження стало 
поглиблення теоретичних положень щодо пояснення і 
розгляду циклічності економіки та її природи.

Виклад основного матеріалу. В економічному 
житті суспільства існують періоди розквіту та спаду 
економічного розвитку. Дані явища цікавили багатьох 
економістів. Головна особливість ринкової економіки, 
яка проявляється в схильності до повторення еконо-
мічних явищ, була визначеною ще в першій половині  
XIX ст. Вивчаючи причини надвиробництва і криз, еко-
номісти звернули пильну увагу на циклічні коливання 
в динаміці економічного життя. 

Циклічність є формою розвитку національної еко-
номіки і світового господарства як єдиного цілого, це 
рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі 
економіки в цілому до іншого. Циклічність характери-
зується періодичними злетами і падіннями економіч-
ної кон'юнктури. У періоди підвищення економічної 
активності відбувається розвиток економіки пере-
важно екстенсивним шляхом, а в періоди зниження 
економічної активності – початком переважно інтен-
сивного розвитку.

Економічний цикл являє собою підйоми і спади рів-
нів економічної активності протягом декількох років. 
Це проміжок часу між двома однаковими станами еко-
номічної кон'юнктури. Графічно економічний цикл 
представлений на рис. 1.

Варто зазначити основні характеристики економіч-
них циклів, притаманних для всіх країн з ринковою 
економікою. По-перше, в будь-якому економічному 
циклі можна виділити основні чотири фази: економіч-
ний підйом (пік), економічний спад, депресія і спад. 
По-друге, незважаючи на всі негативні ефекти криз, 
вони необхідні в економіці, так як стимулюють її роз-
виток, змушуючи виходити на високі щаблі розви-
тку. По-третє, в сучасному світі, в період глобалізації, 
криза в одній країні обов'язково відіб'ється на еконо-
міці інших країн. 

Таким чином, економічний цикл обумовлює еконо-
мічний розвиток. 

Під економічним розвитком розуміють вдоско-
налення виробництва, інвестиції в яке ведуть до під-
вищення якісних соціально-економічних показни-
ків. Економічні цикли характеризуються амплітудою 
коливань і їх тривалістю. Амплітуда коливань – мак-
симальна різниця між найбільшим і найменшим зна-
ченням показника протягом циклу. Тривалість циклу – 
період часу, протягом якого здійснюється одне повне 
коливання ділової активності. 

Умовами стійкості і стабільності розвитку еко-
номіки є рівновагу і збалансованість між суспільним 
виробництвом і споживанням. Однак у ринковій еконо-
міці даний стан періодично порушується і з огляду на 
це спостерігається певна циклічність.

Циклічні коливання дуже важливо відрізняти від 
нециклічних. Циклічні коливання впливають на зміну 
ряду показників і охоплюють всі галузі економіки. 
Нециклічні коливання проявляються в зміні ділової 
активності тільки в деяких галузях, що мають сезон-
ний характер робіт, деяких макроекономічних показни-
ків, наприклад, зростання обсягу роздрібних продажів 

 
Рис. 1. Графічна інтерпретація економічного циклу

Джерело: згруповано автором на основі [3]
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перед святами. економічні цикли відрізняються один від 
одного за інтенсивністю та тривалістю, проте все цикли 
проходять одні й ті ж фази: підйом, пік, спад, депресія.

Фаза підйому характеризується: поступовим зрос-
танням виробництва, відбувається зростання доходів 
населення і збільшення прибутку підприємців, також 
скорочується безробіття, збільшується попит, активі-
зується інвестиційна діяльність підприємств. Зазвичай 
дана фаза триває недовго і переходить в наступну фазу. 

Фаза піку характеризується швидким економіч-
ним зростанням, майже повною зайнятістю активного 
населення, постійним розширенням виробництва всіх 
товарів і послуг, зростанням доходів населення, розши-
ренням сукупного попиту. У даній фазі виробництво 
виходить на більш високий рівень, внаслідок викорис-
тання більш вдосконаленої техніки, яка служить мате-
ріальною основою оновлення виробництва. 

Фаза економічного спаду або по-іншому рецесія 
характеризується скороченням виробництва, спожи-
вання, рівня доходів населення і інвестицій. Також для 
цієї фази характерно падіння рівня ВВП. Рецесія являє 
собою стан економіки, при якому валовий національ-
ний продукт стає меншим за умови неухильного зни-
ження, що або свідчить про спад виробництва, або про 
уповільнення темпів його розвитку. 

Фаза депресії є головною в економічному циклі, так 
як саме криза надає економіці ринкового типу цикліч-
ний характер. Криза характеризується різким спадом 
виробництва благ, необхідних для задоволення потреб 
суспільства, скороченням ділової активності і пору-
шенням балансу між пропозицією і попитом на певний 
товар. Особливою ознакою кризи від інших економіч-
них явищ є те, що вона виникає у вигляді загального 
надвиробництва, яке супроводжується банкрутством 
банків, стрімким і різким падінням цін, зростанням 
позичкового відсотка і безробіття. Криза може тривати 
як кілька місяців, так і кілька років. Прикладом може 
з'явитися Великий криза 1929 – 1933 років.

У сучасній економіці існують фактори, які мають 
значний вплив на зміну якісних характеристик еко-
номічного циклу. На сьогоднішній день можна виді-
лити наступні фактори: монополістична структура 
ринків, державне регулювання економіки, глобаліза-
ція науково-технічного прогресу, процес глобалізації 
виробництва. 

Щоб зрозуміти, що відбувається з економікою на 
кожній фазі економічного циклу, необхідно підкрес-
лити наявність таких змінних як: проциклічні, контр-
циклічні і ациклічні. Тут йде мова про показники еко-
номічної кон'юнктури, які по-різному поводяться в 
різних фазах циклу. 

Проциклічні змінні збільшуються в фазі підйому 
і зменшуються в фазі спаду. До них можна віднести: 
ВВП, рівень зайнятості, прибуток бізнесу, рівень цін, 
обсяг виробництва в різних секторах економіки, обсяг 
грошової маси, короткострокові ставки відсотка, швид-
кість обігу грошей. 

Контрциклічні змінні відрізняються зростанням у 
фазі спаду і зменшенням при підйомі. До таких змін-
них відносять: рівень банкрутств, рівень безробіття, 
товарно матеріальні запаси вже готової продукції і 
запаси факторів виробництва. 

Ациклічні змінні, які можна назвати «байдужими» 
до фазами циклу. До ациклічним змінним відносять: 

державні витрати на підтримку національної оборони 
і фундаментальних досліджень, експорт або імпорт в 
деяких країнах. 

Необхідно зауважити, що багато вчених, які вивча-
ють явище економічного циклу в економіці, поділяють 
думку про те, що фактори, зумовлюють вид конкрет-
ного циклу економіки, не впливають на формування 
тренду. Тренд є результат дій факторів, що визначають 
довгостроковий зростання в економіці.

Розвиток економічних процесів має циклічний 
характер: спад виробництва обов'язково тягне за собою 
його відновлення і нове зростання. 

Сучасна економічна наука налічує більше 1400 видів 
економічних циклів. Однак в економічній літературі 
виділяють декілька основних:

1) короткострокові цикли Кітчина (тривалість ста-
новить 2-4 роки) [20]. Джозеф Кітчин пояснював існу-
вання таких циклів тим, що відбувається поступова 
зміна світових запасів золота. Сучасна причина існу-
вання короткострокових циклів полягає в затримках в 
отриманні фірмами комерційної інформації, яка є необ-
хідною для прийняття рішень;

2) середньострокові цикли Жугляра (тривалість від 
7 до 12 років) [19]. Тут йдеться про коливання обсягів 
інвестицій в основний капітал, додаються затримки 
між створенням виробничих потужностей і прийнят-
тям рішень в сфері інвестицій. 

3) цикли Кузнеця (тривалість 15-25 років) [9]. Сай-
мон Кузнець пояснював дані цикли в більшій мірі 
демографічними процесами, а також змінами у вторин-
ному секторі економіки, тобто промисловості. На сьо-
годнішній день цикли Кузнєцова пояснюються переда-
чею технології і її оголошення;

4) довгі цикли Кондратьєва (тривалість від 40 до 
60 років) [11, с. 321]. Пояснення економічних коли-
вань зводиться до технічного прогресу і залученню до 
процес виробництва нових ресурсів, а також освоєння 
нових територій. Причиною довгих циклів Кондра-
тьєва є зміна (перебудова) інфраструктури і структурні 
зміни в економіці.

5) цикли Форрестера (тривалість близько 200 років) 
[4]. Пояснити дані цикли можна тим, що відбувається 
зміна використовуваних матеріалів і джерел енергії в 
процесі виробництва благ;

6) цикли Тоффлера (тривалість тривають від 1000 до 
2000 років) [1]. Вони обумовлені розвитком цивілізацій.

Незважаючи на те, що багато економістів вивчали 
природу циклів, їх прояв в економіці, єдиної тео-
рії про причини існування даного явища в економіці 
досі немає. Більш того, представники неокласичної 
та монетарної шкіл говорять зовсім про відсутність 
циклічності як економічного явища. Однак будь-який 
процес і його виникнення безпосередньо пов'язані з 
певними причинами. 

Причинами прояви і існування циклічності є 
суб'єктивні та об'єктивні фактори. Суб'єктивність і 
об'єктивність чинників пов'язана, перш за все, з тим, 
що об'єктивні фактори описують реальну ситуацію на 
ринку, а суб'єктивні чинники дають характеристику очі-
куванням учасників господарської діяльності. Напри-
клад, в фазі економічного зростання попит значно пере-
вищує пропозицію, але варто відзначити, що ставлення 
підприємців до оцінки ринкової ситуації і перспектив на 
ринку призведе до уповільнення зростання. 
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Матеріальною основою періодичності циклів є онов-
лення основного капіталу. Дане відкриття зробив Карл 
Маркс, який написав про це у своїй роботі «Капітал». 
Відповідно до Маркса, оновлення активної частини 
основного капіталу, в якості якої виступає обладнання, 
має величезне значення в зв'язку з тим, що від цього 
залежать коливання об'єму продукції і коливання сус-
пільного попиту. Саме з цієї причини основою еконо-
мічного циклу є оновлення основного капіталу, а три-
валість циклу в даному випадку становила 8-10 років. 

Економічні теорії циклів виникли в результаті 
нестійкої положення капіталістичної економіки. Перші 
теорії циклів пояснювали циклічні коливання впливом 
зовнішніх факторів на них. 

Теорія зовнішніх факторів. Вільям Джевонс, який 
є представником даної теорії, пов'язував економічні 
цикли з інтенсивністю сонячних плям. Відповідно до 
цієї концепції, цикл сонячної активності викликає коли-
вання врожайності та саме вони породжують цикли. 

Психологічна теорія. Дана теорія полягає в фак-
торах песимізму і оптимізму, а також в схильності до 
заощадження або до споживання. 

Теорія перенагромадження капіталу. Основи тео-
рії закладені економістами М.І. Туган-Барановським 
і Г. Касселем. Вони вважали, що виникнення циклів 
в економіці пов'язано безпосередньо з особливос-
тями нагромадження основного капіталу. Також вони 
вивели специфічну особливість, яка полягала в тому, 
що галузі, які створюють товари виробничого призна-
чення, розвиваються під впливом економічного циклу 
більш високими темпами, ніж галузі, які виробляють 
товари для споживання. Дану специфіку грунтовно 
досліджував А. Афтальон, який встановив, що несут-
тєві зміни споживчого попиту можуть викликати зна-
чні коливання чистих інвестицій. Кризові явища вини-
кають в наслідок освіти диспропорцій в структурі 
виробництва [5, с. 210].

Теорія промислових циклів, запропонована К. Марк-
сом грунтується головним чином на те, що економічні 
кризи виступають у вигляді періодично повторюваного 
перевиробництва товарів, що приводить до порушення 
процесу відтворення, зростання безробіття, зниження 
обсягів виробництва і масових банкрутств. В якості 
причини циклічного характеру виробництва виступає 
протиріччя між суспільним характером виробництва і 
приватною формою присвоєння. 

Кредитно-грошова теорія. Англійський економіст 
Р. Хоутри і американський економіст І. Фішер запро-
понували кредитно-грошову концепцію циклу, відпо-

відно до якої кризи в економіці виникають в наслідок 
порушень в області грошового попиту і пропозиції. 

Кейнсіанська теорія циклу. Дж. Кейнс розглядав 
цикли як результат взаємодії між споживанням, нако-
пиченням капіталу і рухом національного доходу. Цикл 
формується в період наростання попиту, який визнача-
ється капіталовкладеннями і споживанням. 

Теорія нововведень. Циклічний характер обґрун-
товується використанням у виробництві нововведень. 
Й. Шумпетер вважав, що циклічний процес обумовле-
ний стрибкоподібним характером здійснення техніч-
них винаходів і нововведень. 

Теорія недоспоживання. Основоположником цієї 
теорії є швейцарський економіст Ж. Сісмонді. Він роз-
глядав кризи як загальне перевиробництво, але в той 
же час обгрунтовував причини виникнення криз недо-
статнім споживанням трудящих.

Монетарна теорія циклу. Економіст М. Фрідмен при-
пускав, що головну роль грає нестабільність грошового 
обігу. На думку М. Фрідмена, цикл в економіці є резуль-
татом зміни грошового потоку. Якщо попит на товари 
збільшується, то відбувається пожвавлення торгівля. 
Якщо попит зменшується, то виробництво скорочу-
ється, торгівля слабшає і економічна активність падає. 

Незважаючи на те, що існують різні теорії, що пояс-
нюють причини і природу економічної циклічності, в 
даний час не існує єдиної теорії циклу. Економісти 
концентрують свою увагу на різних причинах еконо-
мічних циклів. 

Висновки і пропозиції. Економічні цикли є важли-
вою складовою економічного розвитку. Вони існують у 
взаємозв'язку з об'єктивними умовами. В зв'язку з цим 
кожен цикл відтворює ті економічні умови, в яких він 
розвивається. 

У сучасних умовах змінюються також форми прояву 
циклів і криз. Це виражається, перш за все, в синхронізації 
циклічного руху в різних країнах, в збільшенні циклічних 
криз і скороченні тривалості циклу, в зменшенні глибини 
криз, а також в нестійкості фаз пожвавлення і підйому. 

Незважаючи на різноманітність теорій про природу 
циклічності, на даний момент не виділені єдині при-
чини циклічного розвитку економіки в різних країнах. 
Необхідно вивчати причини циклічності і її прояви в 
конкретній країні для того, щоб зуміти прогнозувати 
можливі економічні явища і вчасно запобігти неспри-
ятливі наслідки для подальшого розвитку економіки. 
Таким чином, можна зробити висновок про те, що 
циклічність вимагає негайного контролю і проведення 
антициклічної політики з боку держави. 
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