













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Сучасна глобальна соціально-економічна криза за своїми масштабами поступається Великій депресії, однак іменується вже Великою рецесією. Відбулося не лише погіршення глобальної економічної кон’юнктури, але й виявилися повною мірою глибокі політико-економічні протиріччя, формування яких відбувається протягом розгортання довгострокових соціально-економічних циклів. 
	Актуальність теми. У таких умовах набуває особливої актуальності проблема пізнання логіко-історичних підґрунть соціально-економічних циклів як форми відтворювальної динаміки суспільних систем. У розвитку економічної науки також існує циклічність, одним із проявів якої є підвищення уваги до проблеми соціально-економічних циклів під час гострих криз та відведення їй другорядної ролі під час підвищувальної тенденції в економіці. За таких умов розвиток цілісного бачення логіко-історичних підґрунть соціально-економічних циклів та актуалізації їх форм забезпечить безперервність та наукову обґрунтованість пізнання суспільної еволюції та формування стратегій соціально-економічного розвитку, що адекватні циклічному характеру соціально-економічних, техніко-технологічних та інституційних трансформацій. Теоретико-методологічні основи розвитку наукового розуміння соціально-економічних циклів було сформовано у працях Ф. Кене, Т. Мальтуса, Д. Рікардо, Ж. Ш. Сісмонді; системне розуміння соціально-економічної циклічності було започатковане в працях К. Жюгляра і розвинуте К. Марксом та М. Туган-Барановським, праці яких створили базис для дослідження феномену довгострокових циклів. Це явище циклічної динаміки економіки досліджували також А. Афталіон, С. де Вольф, О. Гельфанд, Я. ван Гельдерен. Значний внесок у дослідження довгострокових соціально-економічних циклів здійснив М. Кондратьєв: його теорія сприяла розвитку багатьох відомих теорій циклічності в ХХ – початку XXI ст., зокрема розробленої К. Перес-Перес теорії зміни техніко-економічних парадигм, а також послужила основою для довгострокового прогнозування соціально-економічного розвитку. 
	У ХХ ст. сформувалися такі основні напрями в дослідженні соціально-економічних циклів: інноваційна теорія економічного циклу (Дж. ван Дайн, С. Кузнець, А. Клайнкнехт, Г. Менш, Й. Шумпетер та ін.); марксистські теорії (П. Боккара, Д. Гордон, Л. Клименко, Т. Кучинський, Е. Мандель, С. Меньшиков, Л. Фонтвьей та ін.); психологічні теорії (У. Джевонс, В. Йор, Дж. Катона, Дж. М. Кейнс, А. Пігу та ін.); неокейнсіанські теорії (Е. Хансен, Дж. Хікс, Р. Харрод та ін.); ціновий напрям у дослідженні економічних циклів (Б. Беррі, Д. Розенау, У. Ростоу, Дж. Шуман та ін.); монетарні теорії економічного циклу (Р. Батра, Дж. Дельбеке, П. Корпінен, М. Фрідмен, Ф. Хайєк, Р. Хоутрі, А. Шварц та ін.); теорія реального бізнес-циклу (Ф. Кідланд, Дж. Лонг, Ч. Плоссер, Е. Прескотт та ін.); концепція фінансового акселератора (Б. Бернанке, М. Гертлер і С. Гілкріст та ін.). Розробкою макроекономічних індикаторів циклічності та їх застосуванням для прогнозування економічних рецесій у другій половині ХХ – на початку XXI ст. займалися багато вчених, зокрема: С. Александер, М. Болдін, Ф. Дібольд, Д. Гамільтон, Е. Гвідетті, К. Емері, В. Зарновіц, К. Лахірі, Е. Лімер, Г. Мур, Р. Нільсон, Г. Радебуш, Е. Філардо, Х. Штеклер, М. Шепсман. Політичні аспекти циклічності соціально-економічного розвитку досліджені А. Алезіною, Д. Гіббсом, А. Ліндбеком, Д. Макрейєм, В. Нордхаусом, А. Шлезінгером, воєнно-політичні – Дж. Голдстайном. Значний внесок у дослідження та розв’язання наукової проблеми соціально-економічної циклічності, зокрема щодо макроекономічних та інституційних чинників циклічних криз розвинутої та трансформаційної ринкової економіки, а також щодо розробки економічної стратегії їх подолання та переходу до інноваційно спрямованого збалансованого соціально-економічного розвитку, здійснили вітчизняні вчені, а саме: Т. Артьомова, В. Геєць, А. Гриценко, В. Глущенко, Л. Возна, П. Єщенко, Я. Жаліло, А. Задоя, М. Звєряков, Л. Кривенко, Л. Мельник, В. Міщенко, О. Москаленко, В. Онегіна, О. Пустовойт, В. Сіденко, В. Тарасевич, Т. Унковська, О. Яременко та інші. 
	Джерело: розраховано й побудовано автором на основі даних [451], [390] 

	К. Боріо запропонував новий погляд на виникнення сучасної фінансово-економічної кризи, згідно з яким криза виникла через циклічні фінансові дисбаланси. Дослідник вважає, що взаємозв'язки уявлень, які самопродукуються, про цінність активів, ризики, фінансові обмеження приводять до буму, а потім до падіння ринків, формуючи в такий спосіб фінансовий цикл. Фінансові буми не просто передують кризам, вони їх викликають. Кризу слід розглядати як наслідок вразливостей системи, які формуються під час стадії буму. Двигуном буму є фінанси та борги, що виникають внаслідок збільшення витрат підприємств. На стадії буму компанії допускають помилки в розміщенні ресурсів. На стадії спаду, коли ціни на активи й потоки готівки починають зменшуватися, борги стають тією силою, яка стримує відновлення: домогосподарства, бізнес, уряд заощаджують для відновлення балансу. Особливістю теорії фінансових циклів є те, що вона заперечує здатність інфляції сигналізувати про те, де перебуває випуск: вище або нижче потенціалу. Згідно з даною теорією, в умовах фінансових дисбалансів випуск може знижуватися або рости, а інфляція при цьому залишатися стабільною. К. Боріо вважає, що сучасна криза пов'язана зі швидким ростом співвідношення кредитування до ВВП. У США, де почалася сучасна фінансова криза, кредитний бум фінансувався за рахунок внутрішніх коштів або коштів країн з більшими дефіцитами поточного рахунку, приміром, Великобританії. США також експортували капітал. Криза відбулася внаслідок розриву каналів фінансування в структурі кредитування. Незбалансоване розміщення активів змінило рівновагу попиту та пропозиції на ринку грошей, а також змінило довгострокові природні ставки, тобто ставки, що відповідають потенційному випуску. К. Боріо розглядає фінансові цикли не в короткостроковій, а в середньостроковій перспективі: тривалість фінансового циклу для 7 розвинених економік становить у середньому 16 років [338].
	Джерело:[366] 
	Російський вчений Г. Чібріков вважає, що середня тривалість фінансового циклу становить 16 років, а також виділяє чотири компоненти фінансового циклу: кредитний цикл, біржовий цикл, іпотечний цикл, валютний цикл. Дані цикли протікають переважно синхронно. Фінансова криза може бути відображенням перенакопичення капіталу, падіння норми прибутку, падіння цін. К. Маркс розрізняв два види грошових криз: 1) ті, що є особливою фазою загальної виробничої або торговельної кризи, тобто продуктом процесів, що відбуваються в реальному виробництві; 2) ті, що виникають самостійно, шляхом зворотного відображення впливаючи на реальне виробництво [366].
	Зростання масштабів і ролі фінансового сектору в капіталістичній економіці, що відбулося завдяки техніко-технологічним і організаційним інноваціям, сприяло тому, що фінансові цикли в XX – початку XXI ст. – повноцінний компонент соціально-економічної циклічності, а перенакопичення фінансового капіталу – одна з вагомих причин циклічних криз економіки.
	Хронологія розвитку соціально-економічних криз та військових заходів
	Часовий період кризи 
	Часовий період воєн, воєнно-політичних конфліктів, значимих для ВПК подій, що слідують за економічною кризою
	1
	2
	1937–1938 рр.
	Друга світова війна – 1939–1945 рр.
	1948–1949 рр.
	Берлінська криза – 1948–1949 рр., утворення НАТО в 1949 р., війна в Кореї – 1950–1953 рр.
	1957–1958 рр.
	Запуск у жовтні Радянським Союзом "Супутника" – 1957 р., Карибська криза – 1962 р.
	1968–1970 рр.
	Війна у В'єтнамі – 1964–1973 рр., війна в Лаосі – 1964–1973 рр., війна в Камбоджі (таємна участь США з 1969 р., інтервенція з 1970 р.)
	1973–1975, 1979–1982 рр.
	Війна в Афганістані 1979–1989 рр.
	1990–1991 рр.
	розвал СРСР – 1991 р.; війна в Перській затоці проти Іраку «Буря в пустелі» – 1991 р.; посилення процесу розширення НАТО на Схід (розпочалося відразу після розпаду СРСР і розпуску військово-політичної Організації Варшавського Договору) – 1992 р., війна в Сомалі – 1993 р.
	1998 р.
	Війна НАТО проти Югославії – 1999 р. (почата з операції «Союзницька сила», що була проведена без санкції ООН).
	2000–2001 рр.
	Терористичний акт 11 вересня 2001 року; війна в Афганістані 2001 р. (розпочата з операції «Незламна воля», офіційно воєнні операції НАТО були завершені в 2014 р.); вихід США з договору по ПРО – 2002 рік; воєнна операція об'єднаних сил США й антиіракської коаліції «Шок і трепет» («Свобода Іраку») – 2003 р.
	2007–2013 рр.
	Збройний конфлікт у Південній Осетії – 2008 р., війна в Лівії (прихована інтервенція) – 2011 р.
	Хронологія криз середніх соціально-економічних циклів, воєн і воєнних конфліктів
	Джерело: розроблено автором.
	Джерело: розроблено автором.
	Джерело: розроблено автором.
	Джерело: розроблено автором.
	Джерело: розроблено автором на основі [362]; [363] 
	Джерело: розроблено автором на основі [212]; [210] 
	Джерело: розроблено автором.
	Джерело: розроблено автором.
	Джерело: розроблено автором.
	Джерело: побудовано автором на основі даних [178, [306] 
	Джерело: побудовано автором на основі даних [454]

	Другий етап (1995–1998 рр.) – реалізація радикального підходу до реформування економіки України. На початку цього періоду (в 1995–1996 рр.) Україна активно співробітничала із МВФ, що здійснював значний вплив на реформи. В 1998 р. Україна та МВФ перейшли від короткострокових кредитів для підтримки платіжного балансу до більш тривалої програми реформ. У вересні 1998 р. Україна стала учасницею «Механізму розширеного фінансування», тобто одержала кредит у більшому розмірі по відношенню своєї квоти у Фонді, чим це передбачено в рамках його політики [169]. 
	Особливості економічних реформ, проведених в Україні в 1995–1998 рр., детально досліджені Л. Косіковою. Головними цілями нового етапу економічних перетворень, початок якого був покладений проголошенням програми «радикальних економічних реформ», стали фінансова стабілізація та подальша лібералізація економіки за допомогою жорсткої грошово-кредитної політики. На цьому етапі реформ посилилась роль НБУ, його жостка монетарна політика дозволила подолати гіперінфляцію. Зменшився також дефіцит бюджету. В 1996 р. була проведена грошова реформа, у результаті якої Україна перейшла до використання національної грошової одиниці, прив'язаної до долара. В 1995 р. почалася велика приватизація. Однак фінансова стабілізація, досягнута в 1996 р., була нестійкою, в економіці розвивалися негативні тенденції: дефіцит грошей привів до деградації товарно-грошових відносин, розвитку бартеру, занепаду промислового й сільськогосподарського виробництва, росту тіньової економіки. В 1997 р. загострилася проблема бюджетного дефіциту. Для її подолання використовували зовнішні валютні позики, а також облігації внутрішньої державної позики, висока прибутковість яких приваблювала нерезидентів. Нарощування масштабів зовнішніх і внутрішніх запозичень призвело до сплеску інфляції та девальвації гривні, що посилилась під впливом азіатської фінансової кризи 1997–1999 рр. Вихід із кризи намітився тільки в 2000 р. Девальвація гривні наприкінці 1990-х рр. обумовила формування цінової конкурентоспроможності українського експорту [124].
	З 1989 р. внесення змін у Конституцію Української РСР від 1978 р. 


