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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У сучасній світовій економіці процеси глобалізації 

та регіональної інтеграції створюють додаткові умови для розвитку 

міжнародної торгівлі, поглиблення економічних зв’язків між країнами, але не 

завжди сприяють вирівнюванню їхньої економічної динаміки. Це привернуло 

увагу науковців до дослідження феномена дивергентного розвитку. Окремі 

його особливості описані як «пастка бідності», «пастка неконвергентності», 

тенденція збільшення інституційного різноманіття господарських систем, їх 

здатність набувати нових властивостей залежно від характеру та 

інтенсивності перебігу внутрішніх змін. Проте набуті знання не дають змоги 

пояснити природу та механізми дивергентної динаміки економік. Унаслідок 

цього в науці накопичилась низка актуальних теоретичних проблем. Зокрема, 

досі не можуть пояснити нерівномірність економічного зростання країн в 

умовах вільного доступу до світових ринків передових технологій і 

фінансових ресурсів; різний вплив світових криз на динаміку економік; 

багатоваріантність та альтернативність їх розвитку; різношвидкісне 

економічне зростання постсоціалістичних країн, які напередодні ринкових 

трансформацій мали схожі стартові умови, цілі та інструменти формування 

ринків; наявність у країн, які не входять до числа розвинених, власних 

траєкторій довгострокового зростання.  

Тому, невирішеність фундаментальних теоретичних питань ускладнює 

розв’язання прикладних завдань. Це підтверджує досвід України. Зокрема, 13 

із останніх 29 років економіка перебувала в кризовому стані, 16 – у стані 

зростання. Без наукового пояснення цього феномена неможливо розробити 

стратегію майбутнього економічного розвитку країни, адже для її створення 

важливо знати: зміна криз та етапів піднесення стала ознакою впливу 

випадкових негативних і позитивних економічних шоків чи циклічних 

коливань виробництва навколо довгострокового тренду зростання? Якщо 

довести, що періоди криз і піднесення були випадковими подіями, то це 

означатиме, що в майбутньому їх неможливо ані передбачити, ані 

регулювати за допомогою засобів державної політики. І навпаки, якщо 

довести, що економіка циклічно коливалася навколо довгострокового тренду 

зростання, – це відкриває шлях для пошуку важелів її регулювання в 

бажаному для суспільства напрямі.  

Однією з вагомих причин накопичення наведених теоретичних і 

прикладних проблемних питань є недостатньо досліджений вплив на 

дивергентну динаміку розвитку національних економік чинників 

циклоутворення. Методологічним підґрунтям їх аналізу слугує теорія 

економічних циклів, яка об’єднує різні напрями досліджень. Проте сьогодні 

ані нова класична, ані нова кейнсіанська монокаузальні теорії не дають 

науковцям змоги довести: чи притаманні економічні цикли країнам, які не 

входять до числа розвинених і не мають достатніх ресурсів для 

стимулювання позитивних технологічних шоків чи інвестиційної активності? 

Водночас за допомогою мультикаузальних теорій циклу можна описати 
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періодичні коливання будь-якої економіки, але неможливо довести, що вони 

є циклічними, а не випадковими, що ніколи не повторяться в майбутньому. 

Стан наукового розроблення проблеми. Сучасний етап розвитку теорії 

про цикли започаткували американські економісти Ф. Кідланд і Е. Прескотт. 

У 1980-х роках вони розробити нову класичну теорію реальних економічних 

циклів, де як першопричину коливань сукупної пропозиції в економіці 

розглядали позитивні технологічні шоки. У 1980–1990-х роках частина 

економістів, відомих як «нові кейнсіанці» (Дж. Акерлоф, Б. Бернанке, 

Е. Вайс, Г. Менк’ю, Д. Ромер, М. Спенс, Дж. Стігліц, К. Шапіро), 

продовжили розроблення теорії економічних циклів, спираючись на ключові 

положення гіпотези Дж. Кейнса про коливання сукупного попиту через 

нестабільність інвестиційних витрат. У 1990-х роках розпочалося 

розроблення мультикаузальних теорій, де першопричинами економічних 

циклів розглядалися різні комбінації екзогенних та ендогенних чинників. Цей 

напрям досліджень розвивали американські економісти Ф. Котлер, Е. Петерс, 

С. Ромер, українські – Ю. Бажал, О. Бандура, А. Вдовиченко, 

А. Гальчинський, А. Гриценко, Я.Жаліло, В. Подлєсна, І. Тараненко, 

російські – А. Бєлоусов, Л. Григорьєв, В. Дємєнтьєв, О. Замулін. 

Українські вчені здійснили дослідження, що створили наукове підґрунтя 

для формування нових підходів до аналізу чинників циклоутворення. 

Зокрема, вагомі результати представлені у працях В. Точиліна щодо 

закономірностей функціонування та інституційного розвитку ринків у 

країнах з перехідною економікою; О. Ватаманюка, А. Грималюка, 

Г. Пилипенко – стосовно обмежень, що ускладнюють прийняття рішень 

учасниками ринку; Т. Артьомової, Т. Гайдай, В. Дементьєва, В. Небрат – 

щодо підходів до дослідження властивостей ринкових інститутів; В. Гейця, 

Г. Глухої, С. Кожем’якіної, С. Корабліна, І. Крючкової, В. Сіденка, 

М. Скрипниченко, С. Шумської щодо чинників економічного зростання; 

В. Зянька, О. Москаленко, А. Сухорукова, Ю. Харазішвілі щодо механізмів та 

бар’єрів інноваційного розвитку в трансформаційній економіці. Істотний 

внесок у розроблення теорії інституційних змін та впливу інституційного 

середовища на економічний розвиток зробили В. Лагутін, В. Липов, 

І. Литвиненко, Г. Филюк, О. Шевченко, О. Яременко; у теоретичне 

обґрунтування макроекономічної динаміки та сучасних пріоритетів 

антикризового управління національною економікою – Д. Лук’яненко, 

І. Малий, І. Радіонова.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» у межах тем: «Вплив світової 

кон`юнктури та інтеграційних процесів на розвиток базових ринків України» 

(№ ДР 0108U003637), особистий внесок автора – теоретичне обґрунтування 

доцільності дослідження ринкової кон’юнктури як композитного явища, що 

утворюють поточна та циклічна кон’юнктура; «Формування структури 

базових ринків України: державне регулювання в нових умовах лібералізації 
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та протекціонізму в торгівлі» (№ ДР 0112U000045), особистий внесок автора 

– систематизація базових інститутів внутрішнього ринку економіки, 

розроблення теоретичної моделі та методики оцінювання їх впливу на 

економічне піднесення; «Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник 

розвитку внутрішнього ринку України» (№ ДР 0115U002690), особистий 

внесок автора – визначення пріоритетних напрямів державної політики щодо 

прискорення економічного зростання України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

теоретичне обґрунтування інституційного обумовлення циклічності 

економічного зростання країн та основних засад державного регулювання 

їхньої економічної динаміки. 

Для досягнення мети дослідження поставлено та вирішено такі завдання:  

– на основі критичного аналізу та систематизації підходів до 

трактування природи циклічності розкрити напрями розвитку теорій 

економічних циклів, оцінити їх можливості щодо пояснення нерівномірного 

зростання сучасних економік;  

– обґрунтувати перспективність та евристичний потенціал 

інституційного напряму розвитку теорії економічних циклів; 

– аргументувати нелінійний вплив на поведінку учасників ринку 

інститутів, що визначають в економіці структуру попиту та пропозиції; 

– змоделювати вплив інституційних змін на економічну активність;  

– поглибити розуміння зв’язків між циклоутворюючими чинниками: 

інститутами, економічними очікуваннями, факторною мобільністю, 

кон’юнктурою та уточнити понятійний апарат їх дослідження; 

– розкрити роль інститутів у системі нематеріальних ресурсів зростання 

економіки; 

– розвинути методологічні та методичні підходи до дослідження 

процесу циклоутворення; 

– створити прикладну модель, яка містить алгоритм дослідження 

реальних інституційно обумовлених циклів зростання; 

– ідентифікувати в Україні фази перебігу інституційно обумовленого 

циклу зростання; 

– оцінити вплив циклу зростання на траєкторію довгострокової динаміки 

економіки; 

– встановити причини закінчення циклу зростання, входження 

економіки в кризовий стан та виходу з нього;  

– розробити наукові підходи до формування державної політики щодо 

започаткування в Україні нового циклу зростання.  

Об’єктом дослідження є цикли економічного зростання країн.  

Предметом дослідження є закономірності впливу ринкових інститутів 

на формування та перебіг циклів економічного зростання.  

Методи дослідження. Для аналізу розвитку теорії економічних циклів 

були використані такі методи дослідження: ретроспективний аналіз, 

поєднання логічного та історичного, індукції, дедукції та інші. 

Обґрунтування детермінуючої ролі ринкових інститутів у формуванні циклів 
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економічного зростання, розроблення їх теоретичної та прикладної моделі 

було здійснено за допомогою методів наукового абстрагування, аналізу та 

синтезу, ієрархічного представлення елементів. Для виявлення та 

узагальнення особливостей перебігу інституційно обумовлених циклів 

економічного зростання країн були використані такі методи: системний, 

структурно-функціональний, порівняльний аналіз. Ідентифікація реальних 

інституційно обумовлених циклів зростання та передбачення їх перебігу в 

майбутньому ґрунтується на методах пізнання, що включають нормативний і 

позитивний, економіко-статистичний та ймовірнісно-статистичний аналіз.  

Інформаційною базою дослідження слугували наукові праці зарубіжних 

і вітчизняних учених, результати міжнародних науково-практичних 

конференцій, національне законодавство у сфері соціально-економічного 

розвитку, офіційні статистичні дані Державної служби статистики України, 

Національного банку України, Світового банку, Міжнародного валютного 

фонду, Євростату, аналітичні матеріали Світового економічного форуму, 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Міністерства фінансів України.  

Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та 

практичні результати дисертації, що характеризують її наукову новизну, такі: 

вперше: 

– обґрунтовано, що в економіці першопричиною процесу 

циклоутворення можуть слугувати не лише інвестиційні витрати, 

технологічні інновації, а й ринкові інститути, які, змінюючи економічні 

очікування, факторну мобільність та кон’юнктуру, нелінійно впливають на 

структурні перетворення в сукупному попиті та сукупній пропозиції на 

користь традиційних або нових видів продукції. Зростання (зменшення) 

виробництва останньої приводить до підвищення (зниження) рівня сукупної 

факторної продуктивності, доходів та економічної активності; 

– виявлено, що рівень мобільності основних факторів виробництва в 

процесі їх комбінування для випуску нових видів продукції визначається 

певними обмеженнями. Зокрема, природні обмеження пов’язані з дією сил 

природи, технічні – з організацією виробництва, соціальні – з невизначеними 

очікуваннями учасників ринку щодо ризику втрати (недоотримання) 

майбутніх доходів та результативності майбутніх інвестиційних і споживчих 

витрат;  

– встановлено, що в економіці для зменшення обмежень факторної 

мобільності використовуються капіталізовані нематеріальні ресурси. Їх склад 

систематизовано в межах шести видів нематеріального капіталу: людського, 

інституційного, соціального, інформаційно-правового, організаційного 

капіталу та капіталу організаційної культури. Надано докази, що 

інституційний капітал, зменшуючи соціальні обмеження факторної 

мобільності, має властивість створювати умови для примноження інших видів 

нематеріального капіталу, які учасники ринку використовують для подолання 

природних і технічних обмежень факторної мобільності; 
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– визначено нецінові чинники, які змінюють в економіці структуру 

сукупної пропозиції (очікування підприємців стосовно майбутніх доходів і 

результативності витрат, пов’язаних з випуском нової продукції; ринкові 

інститути, що зменшують невизначеність зазначених очікувань; мобільність 

факторів виробництва у процесі їх комбінування для випуску нової 

продукції; сприятлива кон’юнктура для продажу нової або традиційної 

продукції) та сукупного попиту (очікування споживачів стосовно майбутніх 

доходів і результативності витрат, пов’язаних із придбанням нової продукції; 

ринкові інститути, що зменшують невизначеність зазначених очікувань; 

сприятлива кон’юнктура для купівлі нової або традиційної продукції; 

удосконалено: 

– методологію дослідження процесу циклоутворення в частині 

використання інституційного аналізу. Аргументовано, що періодичні 

реформи, спрямовані на вдосконалення ринкових інститутів, та поступова 

ерозія (переродження) їхніх норм спроможні підсилювати або послаблювати 

дію всіх інших нецінових чинників структури сукупного попиту і сукупної 

пропозиції та слугувати першопричиною початку і закінчення інституційно 

обумовлених циклів зростання економіки; 

– систематизацію інститутів, які регулюють соціальні обмеження 

факторної мобільності в економіці. Запропоновано виокремити серед 

інститутів базові, що зменшують невизначеність очікувань учасників ринку 

стосовно: по-перше, ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів у 

сфері обміну (інститути оцінювання властивостей продукції, власності, 

нагляду за дотриманням ринкових угод, грошей) та у сфері розподілу 

(інститути, що регулюють факторні та похідні доходи працівників, 

підприємців і держави); по-друге, результативності майбутніх інвестиційних 

витрат у сфері виробництва нової продукції (інститути виводу на ринок нової 

продукції, ціноутворення на неї, нецінової конкуренції, кооперації 

виробничих зусиль щодо створення зразків нової продукції) та традиційної 

продукції (інститути входу на ринок та виходу з ринку, ціноутворення на 

традиційну продукцію, цінової конкуренції, економічної концентрації), а 

також витрат у сфері споживання (інститути, що визначають права покупців 

стосовно отримання інформації про властивості продукції, її повернення в 

разі потреби продавцю);  

– визначення змісту поняття «мобільність факторів виробництва». Його 

запропоновано вживати для характеристики не лише можливостей різних 

видів ресурсів змінювати сферу свого застосування, а й швидкості утворення 

нових факторних комбінацій, яка в економіці визначає рівень витрат 

робочого часу щодо виведення на ринок нової продукції; 

– трактування поняття «кон’юнктура» в частині можливостей його 

застосування для характеристики не лише умов, подій, обставин на ринку, а й 

пріоритетів ринкового вибору покупців і продавців. Зокрема, їх вибір щодо: 

1) обсягу купівлі-продажу продукції, який сформувався під впливом цін і 

нецінових чинників сукупного попиту й сукупної пропозиції, узагальнено 

поняттям «поточна (фонова) кон’юнктура»; 2) обсягу купівлі-продажу нової 
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та традиційної продукції, який сформувався під впливом змін в очікуваннях 

щодо майбутніх доходів і витрат, узагальнено поняттям «циклічна 

кон’юнктура». Складову циклічної кон’юнктури, що формується на ринках 

традиційної продукції, узагальнено поняттям «проста кон’юнктура», на 

ринках нової продукції – поняттям «структурна кон’юнктура». Встановлено, 

що структурна й проста кон’юнктури постійно перебувають у зчепленому 

(заплутаному) стані, коли покращення однієї з них неодмінно 

супроводжується погіршенням іншої. Унаслідок цього в економіці 

періодично зростають цінові стимули щодо виробництва нових або 

традиційних видів продукції;  

набули подальшого розвитку: 

– наукові підходи до систематизації (на основі поділу на описові та 

аналітичні, моно- чи мультикаузальні), періодизації розвитку (відповідно до 

гіпотез про першопричини циклоутворення) теорій економічних циклів та 

критичної оцінки їх пізнавальних можливостей щодо пояснення 

нерівномірного економічного зростання країн, які не входять до числа 

розвинених і не мають достатніх ресурсів для стимулювання позитивних 

технологічних шоків чи інвестиційної активності; 

– обґрунтування взаємозв’язку між інституційними змінами та 

макроекономічною динамікою. Наведено докази, що у 1997–2015 рр. в 

Україні мав місце інституційно обумовлений цикл зростання. Він був 

започаткований реформами 1997–1999 рр., які зменшили в економіці 

домінуючі соціальні обмеження факторної мобільності, спричинені масовою 

опортуністичною поведінкою учасників ринку при здійсненні товарообмінів. 

Виявлено, що внаслідок циклічних коливань економіка України набула 

власну траєкторію довгострокового зростання; 

– ідентифікація детермінант закінчення інституційно обумовленого 

циклу зростання. Встановлено, що у 2005–2013 рр. в Україні – через 

недосконалість ринкових інститутів – окремі підприємці почали отримувати 

неправомірні додаткові доходи в зростаючих обсягах за рахунок порушення 

прав власності інвесторів на активи, створення корупційних схем у сферах 

сплати податків, державних закупівель та державної допомоги, тіньових схем 

щодо виплати заробітної плати, а також шляхом прихованого погіршення 

споживчих властивостей продукції. Подібні випадки опортуністичної та 

перерозподільчої поведінки погіршували економічні очікування учасників 

ринку, демотивували їх долати природні та технічні обмеження факторної 

мобільності для розширення випуску нової продукції, що стало причиною 

уповільненого зростання економіки;  

– розкриття механізмів посткризового відновлення економіки. Виявлено, 

що в Україні інфляційне знецінення факторів виробництва впродовж кризи 

2014–2015 рр. зумовило скорочення реальних витрат підприємств на їх 

закупівлю, що дало підприємцям змогу отримати додаткові доходи, 

започаткувати інвестиційні проєкти та підвищити рівень заробітної плати. 

Доведено, що знижений рівень виробничих витрат, який став чинником 
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зростання економіки в 2016–2019 рр., є недостатньою умовою для 

розширення випуску нових видів продукції, початку нового циклу зростання;  

– наукове бачення шляхів започаткування нового циклу зростання 

економіки. Обґрунтовано, що в Україні прискорене циклічне економічне 

зростання розпочнеться за умови зменшення соціальних обмежень факторної 

мобільності за допомоги інституційних реформ, спрямованих на вирішення 

трьох масштабних завдань: перерозподілу доходів бізнесу та держави на 

користь домогосподарств для збільшення їхнього попиту на інноваційну та 

якіснішу продукцію; підвищення рівня нецінової конкуренції між 

підприємцями; створення для них середньо- та довгострокових стимулів 

щодо інвестування в оновлення випуску продукції. 

Практичне значення одержаних результатів. Положення, висновки та 

рекомендації дисертації мають практичну значимість і можуть слугувати 

методологічною та методичною основою для дослідження та державного 

регулювання середньострокового економічного зростання. Окремі з них були 

використані для підготовки науково-аналітичних матеріалів ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» (довідка від 03.04.2019 р. № 135-

16/272) центральним органам державної влади України. Зокрема, такі 

матеріали використали у своїй роботі: Секретаріат Кабінету Міністрів 

України (лист № 7555/0/2-13 від 06.06.2013 р.); Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України (лист № 4323-06/27606-03 від 29.08.2016 р., лист 

№ 3612-06/10612-07 від 11.04.2016 р., листи № 3012-06/2335-07 від 

21.01.2019 р. та № 3012-06/44626-07 від 05.12.2017 р. Департаменту 

економічної стратегії та макроекономічного прогнозування, лист № 4202-

06/38143-12 від 01.11.2013 р. Департаменту європейської інтеграції); 

Антимонопольний комітет України (лист № 142-29/09-5168 від 

23.05.2013 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

апробовано на таких міжнародних наукових конференціях: «Перспективи 

стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: світовий досвід 

та вітчизняні реалії» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Фінансові механізми 

інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції» 

(м.Київ, 2018 р.); «Проблеми та перспективи розвитку економіки України» 

(м. Київ, 2017 р.); «Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного 

розвитку України» (м. Київ, 2017 р.); «Національні особливості та світові 

тенденції управління та адміністрування на макро- , мезо- і макрорівнях 

економіки» (м. Дніпро, 2017 р.); «Проблеми та перспективи розвитку 

економіки в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 2017 р.); 

«Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність» (м. Полтава, 

2017 р.); «Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на 

інноваційних засадах» (м. Львів, 2017 р.); «Економічні проблеми сучасності 

та стратегії інноваційного розвитку економіки» (м. Львів, 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 32 наукові 

праці, з них одна індивідуальна монографія (24,25 друк. арк.), одноосібні 

розділи в 4 колективних монографіях, 25 одноосібних статей у провідних 
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наукових журналах, 2 одноосібні публікації тез доповідей у матеріалах 

конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертаційної роботи становить 451 сторінку друкованого тексту, що 

містить анотації на 10 сторінках, список публікацій автора дисертації на 4 

сторінках, 8 таблиць, одна з яких займає окрему сторінку, 21 рисунок, 4 

додатки на 16 сторінках. Список використаних джерел налічує 340 

найменувань на 35 сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У першому розділі – «Теорія економічних циклів: етапи та напрями 

розвитку» – охарактеризовано основні історичні етапи формування 

теоретичних уявлень про причини та закономірності перебігу економічних 

циклів з метою критичної оцінки їх спроможності пояснити нерівномірне 

зростання сучасних економік.  

У другій половині ХІХ ст. перші спроби науковців (К Жугляр, 

С. Сісмонді, К. Родбертус, В. Джевонс, Е. де Левеле, Т. Мальтус, Д. Мілльс, 

Г. Джордж, А. Маршалл) пояснити природу економічних циклів виявилися 

не зовсім вдалими. Передбачалось, що циклічні коливання обсягів торгівлі та 

промислового виробництва детерміновані кризами. Проте щоразу вони 

виникали під впливом нової комбінації подій, які слугували емпіричним 

доказом хибності попередніх теорій циклу.  

Український вчений М. Туган-Барановський зосередив свої зусилля на 

пошуку не причин криз, а  основного чинника циклоутворення, що міг 

періодично створювати сприятливі або несприятливі умови для розширення в 

економіці пропозиції промислової продукції. На його думку, роль такого 

чинника міг виконувати основний капітал. Про це свідчили зібрані ним 

спостереження в Англії про активізацію економічного життя в роки 

посиленого оновлення та нагромадження основного капіталу за рахунок 

банківського кредитування та про зупинку цього процесу через вичерпання 

позичкового капіталу у банках, збільшення позичкового відсотка та 

подорожчання інвестиційної продукції, яке супроводжувалося збільшенням її 

товарних запасів, надвиробництвом, скороченням зайнятості та споживчих 

витрат. Запропонований М. Туган-Барановським на межі ХІХ–ХХ ст. 

науковий підхід дав початок формуванню класичних теорій економічних 

циклів. У них нерівномірне інвестування в капітал пояснювалося 

періодичним накопиченням технічних вдосконалень (А. Шпітгоф), 

запровадженням нововведень (Й. Шумпетер), здійсненням банківської 

кредитної емісії (Ф. Гаєк), зміною норми відсотка (Г. Кассель), норми доходу 

на інвестиції (К. Віксель, І. Фішер), структури споживчого попиту 

(А. Афталіон), очікувань додаткових прибутків (А. Пігу). 

Проте на початку 1930-х років класичні теорії економічних циклів не 

дали науковцям змоги пояснити причини тривалої світової кризи, що 

охопила економіки розвинених країн того часу: США, Канади, Великої 
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Британії, Німеччини та Франції. Це зумовило розроблення кейнсіанської 

теорії економічних циклів. В її основу була покладена гіпотеза Дж. Кейнса, 

що цикли спричиняються нелінійним впливом інвестиційних витрат на 

величину сукупного попиту в економіці. Ця ідея отримала розвиток у 

роботах фундаторів неокейнсіанської наукової школи А. Лейонхуфвуда, 

П. Самуельсона, Е. Хансена, Д. Харрода, Дж. Хікса. Неокейнсіанська теорія 

давала можливість коректно описувати перебіг економічних циклів у країнах 

упродовж чотирьох десятиліть, аж до середини 1970-х років. Довіру до неї 

було підірвано під час світових криз 1974–1975 рр. та 1980–1982 рр., які були 

тісно пов’язані з сировинними, передусім нафтовими, шоками. Відсутність 

переконливого пояснення цих криз поставила під сумнів безпомилковість 

неокейнсіанської теорії та спонукала економістів до нових досліджень.  

Місію щодо створення нової класичної теорії економічних циклів 

виконали американські економісти Ф. Кідланд та Е. Прескотт. Вони зібрали 

докази, що першопричиною циклічності економічної динаміки слугує 

нерівномірний розвиток технологічного прогресу. Він, періодично змінюючи 

сукупну продуктивність праці та капіталу, зумовлює збільшення пропозиції 

продукції в економіці, визначає її циклічні коливання навколо довгострокової 

траєкторії зростання. У 1990-х роках нова класична теорія перетворилася на 

велику науково-дослідну програму з вивчення впливу на економічні цикли 

інших чинників, які спроможні підсилювати зміни в сукупній 

продуктивності праці та капіталу, а саме: шоків зовнішньої кон’юнктури 

(Р. Барскі, Л. Кілліан, І. Кім, П. Лоунгані, Дж. Ротемберг, М. Фінн); 

фіскальних шоків (М. Бакстер, Р.Кінг); інвестиційно-технологічних шоків 

(Дж. Грінвуд, П. Круселл, Дж. Фішер, З. Херковіч); монетарних шоків 

(Д. Альтіг, Ч. Еванс, М. Ейхенбаум, Л. Крістіано, Ф. Сметс, Р. Уотерс); 

інформаційних шоків (П. Бьодрі, Дж. Кохране, Ф. Порт’єр). Проте теорія 

реальних економічних циклів не давала науковцям змоги пояснити причини 

зменшення ефективності економік та виникнення в них затяжних криз, у 

тому числі й Великої депресії. У 1980–1990-х роках це спонукало науковців 

Дж. Акерлофа, Б. Бернанке, Е. Вайса, Г. Менк’ю, Д. Ромера, М. Спенса, 

Дж. Стігліца, К. Шапіро продовжити дослідження, спираючись на 

кейнсіанську гіпотезу циклу. Предметом їхнього аналізу стали реальні 

чинники (інституційні правила, неповна інформація), які в економіці 

зумовлювали довгострокові зрушення в сукупному попиті та «природному» 

рівні безробіття.  

Для збільшення пізнавальних можливостей нової класичної та нової 

кейнсіанської монокаузальних теорій економічних циклів науковці почали 

вивчати можливості їх синтезу (М. Вудфорд, М. Гудфренд, Р. Кінг). Проте 

вчені, котрі мали інші погляди щодо першопричин циклоутворення, 

започаткували нові напрями досліджень. У 1990-х роках на їх основі були 

розроблені наукові та описові мультикаузальні теорії економічних циклів, які 

відштовхувалися від того, що в різні історичні періоди циклічні коливання 

економік зумовлювала певна комбінація першопричин, яка згодом не 

повторювалася. Ця гіпотеза була використана в роботах американського 
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економіста С. Ромера, українських економістів Ю. Бажала, О. Бандури, 

А.Вдовиченка, А. Гальчинського, А. Гриценка, Я.Жаліла, В. Подлєсної, 

І. Тараненко, російських – А. Бєлоусова, Л. Григорьєва, В. Дємєнтьєва. 

Водночас описові мультикаузальні теорії розвивали науковці (Дж. Касліоне, 

Ф. Котлер, Е. Петерс), які доводили, що комбінацію першопричин циклів 

дослідити неможливо, тому що вони виникають хаотично через обмежену 

раціональність людей, які в умовах невизначеності схильні приймати 

найбільш прості, але часто помилкові рішення. Проте мультикаузальні теорії 

також мали певні пізнавальні обмеження. За їх допомогою можна пояснити 

будь-які економічні коливання, але неможливо довести, що вони є 

циклічними, а не випадковими. 

З метою розширення пізнавальних можливостей теорії економічних 

циклів запропоновано розвивати її інституційний напрям. З метою його 

обґрунтування були зібрані теоретичні та емпіричні докази про те, що 

інститути спроможні впливати на економічне зростання, але з часом їхня 

ефективність зменшується, а суспільство має обмежені можливості стосовно їх 

швидкого вдосконалення. Авторською гіпотезою передбачається, що 

періодичні реформи, спрямовані на вдосконалення ринкових інститутів, та 

поступова ерозія (переродження) їхніх норм спроможні спричиняти 

інституційно обумовлені цикли зростання. Нове поняття, яке використано 

для їх назви, було утворене з двох термінів. Термін «інституційно 

обумовлені» засвідчує, що такі цикли моделюються як явище, 

першопричиною якого є один чинник – інститути. Термін «цикли зростання» 

характеризує особливості наукового підходу щодо їх дослідження. При його 

виборі було враховано, що в сучасній науці поняття «економічний цикл» 

використовується для узагальнення періодичних коливань економічної 

активності. Її дослідження здійснюються на основі трьох основних наукових 

підходів, які дають змогу виокремлювати класичний цикл, цикл зростання, 

цикл темпів зростання. У країнах – членах ОЕСР класичний цикл 

моделюється за допомогою абсолютних показників (обсягу ВВП); цикл 

зростання – за допомогою відносних показників (різниці між фактичним і 

потенційним ВВП); цикл темпів зростання – за допомогою відносних 

показників (темпу зростання ВВП).  

Сьогодні динаміка економічної активності у країнах узагальнюється 

переважно у формі не класичних циклів, а циклів зростання. У західній науці 

їх регулярне дослідження розпочалося в 1970-х роках. Використовуючи 

окремі напрацювання в цьому напрямі, запропоновано моделювати та 

описувати коливання економічної активності, спричинені змінами в 

інститутах, за допомогою відносних показників, які відображають як темпи 

приросту економіки, так і рівень її відхилення від потенціального тренду 

зростання. За критеріями ОЕСР цей метод дослідження частково включає 

наукові підходи до опису циклів зростання та циклів темпів зростання.  

У другому розділі – «Теоретична модель інституційно обумовленого 

циклу зростання: докази структурної узгодженості» – шляхом 
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моделювання розкрито механізм впливу інститутів на економічне зростання з 

метою теоретичної аргументації безпомилковості висунутої гіпотези.  

При моделюванні інституційно обумовленого циклу зростання 

встановлено, що на його формування найбільший вплив чинять соціальні 

обмеження факторної мобільності, ринкові інститути, мобільність 

факторів виробництва, кон’юнктура. Проте ці циклоутворюючі чинники не 

мають загальновизнаного наукового тлумачення. Це стало підставою для 

їх докладного дослідження та доказу існування між ними причинно-

наслідкових зв’язків, які забезпечують функціонування механізму впливу 

інститутів на економічне зростання. При дослідженні чинників 

циклоутворення було встановлено таке.  

1. Соціальні обмеження факторної мобільності. Доведено, що 

економіки функціонують в умовах нестабільної мобільності факторів 

виробництва (праці, землі, капіталу) в процесі їх комбінування для випуску 

нової продукції. Рівень факторної мобільності періодично змінюється під 

впливом природних, технічних і соціальних обмежень. Природні обмеження 

пов’язані з дією сил природи, технічні – з організацією виробництва. 

Соціальні обмеження факторної мобільності пов’язані з невизначеними 

очікуваннями, які виникають в учасників ринку, коли вони через обмежені 

когнітивні здібності (обмежену раціональність) та брак інформації не можуть 

оцінити наслідки власних рішень або передбачити зміни в поведінці інших 

осіб. Зокрема, невизначені очікування виникають: 

а) у підприємців у сфері виробництва стосовно результативності 

майбутніх інвестиційних витрат, оцінювання якої ускладнено браком 

інформації та когнітивних здібностей, необхідних для виявлення дохідності 

майбутніх інвестицій, пов’язаних із випуском нових видів продукції. 

Дж. Кейнс довів, що відсутність у підприємців точних знань про доходність 

інвестицій є основною причиною, яка гальмує інвестиційний процес у країні;  

б) у підприємців і споживачів у сфері обміну стосовно ризику втрати 

(недоотримання) майбутніх доходів, оцінювання якого ускладнено 

намаганнями окремих осіб здійснити нееквівалентний товарообмін, 

порушити право власності на випуск продукції. Ґрунтовні докази, які 

свідчили, що опортуністична поведінка контрагентів є однією з причин 

появи невизначеності в очікуваннях учасників ринку, зібрав О. Вільямсон; 

в) у підприємців і споживачів у сфері розподілу стосовно ризику втрати 

(недоотримання) майбутніх доходів, оцінювання якого ускладнено 

намаганнями окремих сторін перерозподілити факторні та похідні доходи на 

користь одного з власників виробничих ресурсів – працівників, підприємців 

чи держави. Докази існування проблеми підвищеної перерозподільчої 

активності в перехідних економіках навів В. Полтерович; 

г) у покупців у сфері споживання стосовно результативності майбутніх 

споживчих витрат, оцінювання якої ускладнено браком інформації та 

когнітивних здібностей, необхідних для виявлення корисності нових видів 

продукції. Збільшення витрат на їх закупівлю споживачі здійснюють за 

рахунок відмови від придбання інших видів традиційної продукції. 
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Унаслідок цього кожний покупець постає перед невизначеним вибором 

доцільності зміни структури витрат на користь нової продукції, тому що він 

не має точних знань: чи забезпечить новий споживчий пріоритет повніше 

задоволення всієї сукупності його потреб. 

Поява невизначеності в очікуваннях учасників ринку стосовно 

майбутніх доходів та результативності інвестиційних і споживчих витрат, 

пов’язаних із виробництвом і придбанням нових видів продукції, призводить 

до зростання в економіці витрат обміркування рішень. У випадку, коли 

витрати обміркування починають перевищувати можливі очікувані вигоди 

підприємців, раціональним стає рішення останніх про відмову від подолання 

природних і технічних обмежень мобільності факторів виробництва у 

процесі їх нового комбінування для випуску нових видів продукції. 

Внаслідок цього витрати робочого часу на випуск одиниці нової продукції 

в економіці збільшуються до величини, яку неможливо компенсувати за 

рахунок доходів від її продажу.  

2. Ринкові інститути. Встановлено, що в економіках для зменшення 

природних і технічних обмежень факторної мобільності використовуються 

нематеріальні ресурси, які становлять людський, соціальний, інформаційний, 

правовий, організаційний капітал та капітал організаційної культури; для 

зменшення соціальних обмежень – інституційний капітал. Регуляторні 

норми, що утворюють інституційний капітал, дають змогу учасникам ринку 

отримати інформацію про діючі обмеження та стимули, і достатньо точно 

передбачити поведінку контрагентів, оцінити пов’язані з нею ризики та 

результативність своєї майбутньої діяльності. Такі оцінки слугують 

підставою для прийняття раціональних адаптивних рішень, які, залежно від 

досконалості інституційних норм, можуть як підсилювати, так і 

послаблювати економічну активність, стимулювати або стримувати 

намагання щодо використання запасів інших видів нематеріального капіталу.  

Ринкові інститути, що утворюють інституційний капітал, є складним 

набором формальних правил, які внесені до національних і міжнародних 

законів, та, в разі необхідності, можуть примусово уводитися в дію 

рішеннями судів, а також неформальних – які встановлюються ідеологіями, 

етичними принципами, традиціями тощо. Систематизувати та описати це 

інституційне плетиво можна шляхом виокремлення в його складі базових 

інститутів, які чинять безпосередній вплив на соціальні обмеження факторної 

мобільності в економіці. Різноманіття таких інститутів узагальнено в табл.1.  

3. Мобільність факторів виробництва. Обґрунтовано, що для опису 

цього явища доцільно розширити зміст поняття, яке його узагальнює. У 

дисертації воно вживається для характеристики не лише здатності ресурсів 

переміщуватися в інші сфери виробництва, а й швидкості утворення ними 

нових факторних комбінацій, спрямованих на випуск нових видів продукції; 

4. Кон’юнктура. Аргументовано, що опис цього явища потребує 

уточнення змісту поняття, яке його характеризує. У дисертації воно 

використовується для зазначення не лише умов, подій, обставин на ринку, а й 

пріоритетів покупців і продавців щодо купівлі-продажу традиційної або 
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нової продукції. Їхній масовий вибір на користь традиційної продукції 

узагальнено поняттям «проста циклічна кон’юнктура», нової продукції – 

поняттям «структурна циклічна кон’юнктура». 

Таблиця 1 

Базові ринкові інститути, що регулюють соціальні обмеження  

факторної мобільності в економіці 

Інститути, що спрощують процес оцінювання учасниками ринку: 

1) ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів. Зокрема, інститути, які 

упорядковують:  

 у сфері обміну – процес взаємодії контрагентів, формування їх трансакційних 

витрат (інститути оцінювання властивостей продукції, власності, нагляду за 

дотриманням ринкових угод, грошей);  

 у сфері розподілу – порядок формування доходів власників виробничих ресурсів 

(інститути, що регулюють факторні та похідні доходи працівників, підприємців і 

держави); 

2) результативності майбутніх інвестиційних і споживчих витрат. Зокрема, 

інститути, які упорядковують:  

 у сфері виробництва – процес випуску нової продукції (інститути виводу на ринок 

нової продукції, ціноутворення на неї, нецінової конкуренції, кооперації виробничих 

зусиль щодо створення зразків нової продукції) та традиційної продукції (інститути 

входу на ринок та виходу з ринку, ціноутворення на традиційну продукцію, цінової 

конкуренції, економічної концентрації);  

 у сфері споживання – порядок використання продукції (інститути, що визначають 

права покупців стосовно отримання інформації про властивості продукції, її повернення 

в разі потреби продавцю). 
Джерело: складено автором. 

Аналіз чинників циклоутворення дав змогу описати механізм впливу 

інститутів на зростання економіки таким чином. Економічне зростання у 

країні можуть спричинити інституційні реформи, які, з одного боку, створять 

непереборні обмеження для активізації опортуністичної поведінки 

контрагентів та перерозподільчої діяльності власників виробничих ресурсів, і 

в такий спосіб усунуть ризик скорочення майбутніх доходів учасників ринку, 

а з іншого – спростять процес оцінювання ними результативності майбутніх 

інвестиційних і споживчих витрат щодо виробництва та придбання нових 

видів продукції.  

Ефективні інституційні реформи, покращуючи економічні очікування, 

прискорюють процес прийняття учасниками ринку рішень про використання 

запасів нематеріальних ресурсів для зменшення природних і технічних 

обмежень факторної мобільності. Внаслідок її зростання витрати робочого 

часу на випуск одиниці нової продукції скорочуються до величини, яку 

спроможні компенсувати доходи від її продажу. Підвищені доходи від 

випуску нової продукції та наміри споживачів щодо її придбання 

створюють в економіці умови для формування сприятливої структурної 

циклічної кон’юнктури щодо масового виробництва товарів і послуг з 

інноваційними та якіснішими властивостями.  
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Проте згодом інституційні норми зазнають ерозії, втрачають 

ефективність та створюють умови для виникнення альтернативних форм 

поведінки, що погіршують економічні очікування учасників ринку. 

Внаслідок цього останні відмовляються від додаткового залучення в процес 

виробництва нематеріальних ресурсів. Це призводить до уповільнення 

факторної мобільності та формування простої циклічної кон’юнктури. Під її 

впливом розпочинається масове виробництво уже виведених на ринок нових 

видів продукції, за якого вони стають традиційними. Згодом ринки 

традиційної продукції насичуються товарними запасами та входять у 

рівноважний стан. Ціни на них зменшуються до величини виробничих витрат, 

а підприємницький прибуток – до нормального рівня. За цих умов проста 

циклічна кон’юнктура стає несприятливою, а економіка втрачає здатність до 

зростання.  

Структурна й проста кон’юнктури постійно перебувають у зчепленому 

(заплутаному) стані, коли покращення однієї з них неодмінно 

супроводжується погіршенням іншої. Унаслідок цього темпи приросту 

економіки набувають тенденції до прискорення, а згодом – до уповільнення, 

формуючи цикл економічного зростання країни. Виявлений механізм впливу 

інститутів на економічне зростання був використаний як доказ 

безпомилковості висунутої гіпотези, структурної узгодженості, побудованої 

на її основі, теоретичної моделі інституційно обумовлених циклів зростання, 

можливості її перетворення у прикладну модель. 

У третьому розділі – «Прикладна модель інституційно обумовленого 

циклу зростання» – розроблено алгоритм дослідження реальних 

інституційно обумовлених циклів зростання у формі прикладної моделі. Для 

її створення використано такі вихідні умови:  

по-перше, враховано, що зростання економіки, що перебуває в стані 

повної зайнятості, може розпочатися за умови додаткового використання в 

ній нематеріальних ресурсів, які зменшують соціальні, природні та технічні 

обмеження факторної мобільності. Тому цілком виправдано розглядати такі 

ресурси як складову частину нових комбінацій праці, землі, капіталу, 

спрямованих на випуск нових видів товарів та послуг; 

по-друге, для інституційно обумовленого циклу характерним є не лише 

інтенсивний, а й екстенсивний тип зростання економіки за рахунок 

додаткового виробничого споживання праці, землі, капіталу з метою 

масового випуску нової продукції та перетворення її в традиційну. Цей тип 

зростання починає домінувати після переродження інститутів, втрати ними 

здатності збільшувати факторну мобільність в економіці. 

З урахуванням наведених умов, методологічний підхід щодо створення 

алгоритму дослідження процесу циклоутворення був описаний у вигляді 

послідовних етапів аналізу подій, які мають між собою причинно-наслідкові 

зв’язки: зміни в ринкових інститутах → коливання мобільності факторів 

виробництва → сприятлива кон’юнктура для продажу нових або традиційних 

видів продукції → нові комбінації матеріальних і нематеріальних ресурсів 

економічного зростання  додаткові обсяги товарного виробництва, в тому 
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числі за рахунок збільшення виробничого споживання матеріальних і 

нематеріальних ресурсів економічного зростання. 

Для оцінювання змін у наведених подіях, які є елементами процесу 

циклоутворення, були використані такі методичні підходи.  

1. Додаткові обсяги товарного виробництва. Відомо, що в економіці 

товари та послуги є об’єктом як купівлі-продажу на ринку, так і 

позаринкового розподілу. Для оцінювання продукції, що виробляється для 

ринкового продажу, було обрано показник товарного виробництва. Його 

розрахунок запропоновано здійснити за формулою:  

Q
 
= ВВП - кінцеві колективні споживчі витрати - вартість продукції, що 

вироблена домогосподарствами для задоволення власних потреб, 

де Q 
 
– обсяг товарного виробництва в економіці.  

Додаткові обсяги товарного виробництва в економіці можна оцінити так:  

∆Q 
 
= Q 

i
 - Q 

b
, 

де ∆Q  – приріст товарного виробництва в економіці;  

і,b – розрахунковий та базовий період часу. 

2. Нові комбінації нематеріальних і матеріальних ресурсів економічного 

зростання. Їх запропоновано описувати опосередковано за допомогою 

показників, які відображають внески матеріальних і нематеріальних ресурсів 

у приріст виробництва. Згідно з методологічним підходом щодо створення 

алгоритму дослідження процесу циклоутворення функцію залежності 

ринкової пропозиції продукції від обсягів використаних ресурсів можна 

представити так:  

Q = ƒ (R, Rр), 

де R – обсяг виробничого споживання матеріальних ресурсів 

економічного зростання;  

Rр – обсяг виробничого використання нематеріальних ресурсів 

економічного зростання.  

У межах наведеної функціональної залежності внесок спожитих 

матеріальних і нематеріальних ресурсів у приріст економіки можна описати 

за допомогою такого математичного запису:  

∆Q 
 
= ∆Q r + ∆Q р = ∆R+ ∆Rр, 

де ∆Q r – приріст товарного виробництва за рахунок збільшення 

виробничого споживання матеріальних ресурсів економічного зростання, %;  

∆Q р – приріст товарного виробництва за рахунок збільшення 

використання нематеріальних ресурсів економічного зростання, %.  

Наведений математичний запис трактується таким чином, що в 

економіці розширення випуску традиційної продукції з незмінними 

споживчими властивостями на 1% може відбутися за умови збільшення на 

1% виробничого споживання матеріальних ресурсів економічного зростання; 

а розширення нових видів продукції на 1% може відбутися за умови 

збільшення на 1% використання нематеріальних ресурсів економічного 

зростання.  

Зважаючи на те, що показник ∆Q р відображає приріст виробництва, 

який не можна пояснити витратами таких факторів, як праця, земля та капітал, 
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є всі підстави трактувати його як приріст, що досягається за рахунок їхньої 

сукупної факторної продуктивності.  

Для розрахунків показників ∆Q r, ∆Q р, ∆R, ∆Rр використані методичні 

підходи, якими передбачається: ∆Q r = ∆R ; ∆Q р = ∆Rр; ∆Rр = ∆Q  – ∆R. Для 

оцінки зміни ∆R використано припущення, що сукупність матеріальних 

ресурсів, які споживаються в економіці, доцільно прирівняти до одного 

«узагальненого» ресурсу – природної сировини. Аргументувати це 

припущення можна так. Для збільшення випуску традиційної продукції в 

економіку необхідно залучити робочу силу, засоби виробництва в обсягах, 

які є необхідними для перероблення додаткових обсягів сировини. Тому темп 

їх приросту може слугувати індикатором динаміки використання праці та 

капіталу. 

3. Сприятлива кон’юнктура для продажу нових або традиційних видів 

продукції. Запропоновано розглядати зміни на користь цих видів продукції у 

структурі попиту та пропозиції як ознаку коливань структурної та простої 

циклічної кон’юнктури. 

4. Коливання мобільності факторів виробництва. Для оцінювання її 

рівня застосовано припущення, щодо того, якщо мобільність факторів 

виробництва в процесі їх комбінування прискорюється, то це зумовлює 

розширення випуску нових видів продукції в економіці, збільшення її 

ефективності, підвищення в ній рівня оборотності товарно-матеріальних 

запасів. Якщо ж факторна мобільність зменшується, то це призводить до 

зворотних тенденцій та виникнення в економіці різниці між обсягами 

виробництва фактичним і потенційним, якого можна було б досягти за 

незмінної мобільності факторів. Причому цю різницю варто розглядати як 

втрати добробуту суспільства, що виникають через уповільнення факторної 

мобільності. Наведені методичні підходи використано для розрахунку: 

Q 
i
рt = (Q 

i 
/ (1 + ∆R

i
р )) × (1 + ∆R

b
р), 

де  Qрt – обсяг потенційного товарного виробництва в економіці; і,b – 

розрахунковий та базовий період часу. 

LQ = (Q 
 
– Q рt ) / Q  × 100%, 

де  LQ – втрати добробуту суспільства через уповільнення мобільності 

факторів виробництва в економіці, % до фактичного обсягу виробництва. 

5. Зміни в ринкових інститутах. Спроможність інституційних реформ 

спричиняти цикл зростання запропоновано оцінювати шляхом нормативного 

аналізу їх здатності змінювати структуру інституційно обумовлених видів 

ринків на користь тих, що забезпечують обіг нових видів продукції. До таких 

ринків зараховано ті, де існують: невисокий рівень витрат щодо виводу на 

ринок нової продукції; можливість встановлення на неї цін виробників; 

добросовісна нецінова конкуренція; можливість кооперації зусиль 

виробників щодо створення нових зразків продукції; сталий рівень 

трансакційних витрат; висока купівельна спроможність та широкі права 

споживачів. 

Показники змін у наведених динамічних елементах процесу 

циклоутворення були використані для побудови прикладної моделі, що дає 
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змогу виявляти, описувати та передбачати перебіг реальних інституційно 

обумовлених циклів зростання. Основні положення моделі подані в табл. 2. 

Таблиця 2 

Прикладна модель інституційно обумовленого циклу зростання 

Фази  
економічного 

зростання 

Зміни в 
комбінуванні 

ресурсів 

Коливання факторної мобільності та циклічної 
кон’юнктури  

I фаза: 
депресія 
∆Q = 0 

∆Q r = 0, 
∆Q р = 0 

Для відновлення зростання в економіці здійснюються 

інституційні реформи, спрямовані на зменшення 

соціальних обмежень мобільності факторів виробництва. 

II фаза: 
прискореного 

зростання 
 

∆Q ↑ 

∆Q р = ∆Q, 
∆Q r = 0 

Унаслідок мінімізації соціальних обмежень в економіці 
зростає факторна мобільність та виникає висхідна хвиля 
структурної циклічної кон’юнктури. Вона дає поштовх 
для прискорення структурних змін у сукупному попиті та 
сукупній пропозиції на користь нової продукції, початку 
кумулятивного зростання виробництва. 

III фаза: 
стабільного 
зростання 

 
∆Q = const 

∆Q r ↑,  
∆Q р ↓ 

Унаслідок вичерпання потенціалу інституційних реформ в 
економіці збільшуються соціальні обмеження факторної 
мобільності. Ознаками цієї тенденції є:  
– уповільнення процесу виробничого комбінування 
факторів виробництва та випуску нової продукції, 
виникнення втрат добробуту суспільства через 
відставання фактичного виробництва від потенціального; 
– спадна хвиля структурної циклічної кон’юнктури, що 
спричиняє уповільнення структурних змін у сукупному 
попиті та сукупній пропозиції на користь нової продукції,  
зупинку кумулятивного зростання виробництва; 
– висхідна хвиля простої циклічної кон’юнктури, що 
зумовлює зростання виробництва традиційної продукції 
за рахунок додаткових обсягів перероблення природних 
ресурсів і збільшує нестійкість економіки до 
кон’юнктурних шоків.  

 
IV фаза: 

уповільненого 
зростання 

 
∆Q ↓ 

 
∆Q r = ∆Q, 
∆Q р = 0 

Через високі соціальні обмеження факторної мобільності в 
економіці: 
– зупиняється процес виробничого комбінування факторів 
виробництва та випуску нової продукції, що призводить 
до максимізації втрат добробуту суспільства внаслідок 
відставання фактичного виробництва від потенціального; 
– насичуються товарними запасами ринки традиційної 
продукції, що стає причиною виникнення спадної хвилі 
простої циклічної кон’юнктури та уповільнення динаміки 
продажу традиційної продукції.  

V фаза: 
нульового 
зростання/ 

рецесія 
∆Q = 0 

 
∆Q r = 0, 
∆Q р = 0 

Унаслідок насичення товарними запасами ринків 
традиційної продукції зростання економіки зупиняється. 
Вона може увійти в стан тимчасового піднесення під 
впливом позитивних шоків поточної кон’юнктури або в 
стан системної кризи під дією негативних шоків, які 
спричиняють зростання трансакційних витрат, спад 
обсягів виробництва, ділових угод, торгівлі, доходів 
споживачів, підприємців і держави.  

Джерело: складено автором. 
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Показники прикладної моделі ∆Q ,
 
∆Q r, ∆Q р були використані для 

створення графічних моделей ідеального (еталонного) інституційно 

обумовленого циклу зростання (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Графічна модель ідеального інституційно обумовленого циклу 

зростання, що відтворює динаміку приросту виробництва в економіці 
Джерело: складено автором.  

-2

0

2

4

6

8

10

t

 ∆
Q

r,
 ∆

Q
р

, 
%

∆Qi r – ланцюговий  приріст товарного виробництва за рахунок збільшення

виробничого споживання матеріальних ресурсів в і-му періоді, %
∆Qi р – ланцюговий приріст товарного виробництва за рахунок збільшення

використання нематеріальних ресурсів в і-му періоді, %
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V

 
Рис. 2. Графічна модель ідеального інституційно обумовленого циклу 

зростання, що відтворює внесок матеріальних і нематеріальних ресурсів  

в приріст виробництва в економіці 
Джерело: складено автором.  

На рис. 1 і 2 уявний інституційно обумовлений цикл зростання графічно 

зображено в двох проєкціях. Одна з них подає цикл у формі динаміки 

приросту виробництва після проведення інституційних реформ, інша – 

містить докази, що виявлена динаміка спричинена новим комбінуванням 

нематеріальних і матеріальних ресурсів. Кожна із проєкцій за допомогою 

притаманних їй показників відображає п’ять фаз перебігу циклу: І фаза: 

депресія, ІІ – прискореного, ІІІ – стабільного, ІV – уповільненого зростання, 

V – нульового зростання/рецесія.  

Показник прикладної моделі Q  був використаний для розрахунку 

індексу І Q, який відображає обсяг виробництва у відсотках до базового 

періоду. Часовий ряд індексу І Q дав змогу змоделювати траєкторію 
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довгострокової динаміки економіки, що формується під впливом ідеального 

інституційно обумовленого циклу зростання (рис. 3). 
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Рис. 3. Траєкторія довгострокової динаміки економіки, що формується під 

впливом ідеального інституційно обумовленого циклу зростання 
Джерело: складено автором.  

На рис. 3 у вигляді кривої АE подана динаміка індексу І Q відносно 

базового періоду t1 (I 
t1

Q = 100 %), під час якого були проведені інституційні 

реформи, що дали початок циклу зростання економіки. Пряма АF, яка 

поєднує точки початку та закінчення циклу, розглядається як траєкторія 

довгострокового зростання економіки. 

У четвертому розділі – «Інституційно обумовлений цикл зростання 

економіки України: зародження, фази перебігу» – зібрано докази, що 

прикладна модель інституційно обумовленого циклу зростання може бути 

використана для ідентифікації та опису реальних циклів зростання економік. 

Її апробація дала змогу виявити таке.  

У 1991 р. в Україні розпочалися реформи, спрямовані на перетворення 

нетоварного виробництва у товарне та створення на конкурентних засадах 

внутрішнього ринку. Проте через недосконалість сформованих інститутів 

грошей, нагляду за дотриманням ринкових угод, власності в економіці 

виникли такі негативні явища, як гіперінфляція, низька купівельна 

спроможність населення, велика дебіторська заборгованість підприємств, 

бартерні операції. Усе це спричинило свідому та вимушену масову 

опортуністичну поведінку учасників ринку, збільшило їхню невизначеність 

щодо майбутніх доходів та уповільнило факторну мобільність в економіці.  

У 1997–1999 рр. в Україні були здійснені інституційні реформи, 

спрямовані на запровадження нової фіскальної дисципліни з метою 

уповільнення інфляції, перетворення гривні в частково конвертовану валюту, 

створення механізму примусу до платежу між учасниками ринку, усунення 

ліберального режиму імпорту, сформованого в 1992–1993 рр., вдосконалення 

механізму виводу на ринок нової продукції шляхом скасування основного 

правила радянської системи технічного регулювання, що випуску нового 

товару має обов’язково передувати розроблення державного стандарту. 

Реформи покращили очікування учасників ринку щодо майбутніх доходів, 

результативності інвестиційних і споживчих витрат. Це збільшило попит на 

окремі види вітчизняної продукції, які у вимірі ціна-якість перевершували 

Іі Q – 
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імпортні аналоги. Розширення їх випуску підвищило ефективність економіки 

та зумовило її вихід з кризового стану в 2000 р. Про це свідчать дані рис. 4. 
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Рис. 4. Динаміка виробництва товарів і послуг та природних ресурсів 

в Україні в 1990–2015 рр.  
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України за відповідні роки.  

Дані рис. 4 підтверджують, що в 2000–2008 рр. економіка зростала 

переважно за рахунок ефективнішого перероблення природних ресурсів. 

Зокрема, в 2008 р. виробництво товарів і послуг досягло 87,2 %, а природної 

сировини – 54,9 % від рівня 1990 р. Це означало, що на одиницю 

перероблених природних ресурсів було вироблено продукції в 1,6 раза 

більше, ніж у 1990 р. Проте зростання економічної ефективності 

відбувалося нерівномірно: в 2000–2004 рр. вона збільшувалася прискорено, 

з 2005 р. – уповільнено, а з 2011 р. – не збільшувалася взагалі. Ці тенденції 

неможливо пояснити коливаннями впливу, наприклад, технологічного 

прогресу. Їх існування свідчило про високу вірогідність перебігу циклу 

зростання, початок якому дали інституційні реформи 1997–1999 рр. Для 

його графічного зображення було використано показник ∆Q, який 

характеризує темп приросту виробництва. Результати моделювання 

перебігу циклу подано на рис. 5. 
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Рис. 5. Графічна модель циклу економічного зростання України, що 

відтворює динаміку приросту виробництва в 1991–2015 рр. 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України за відповідні роки.  

Іі Q – 

Іі Rn – 
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На рис. 5 за допомогою кривої D*E, що відображає в 1991–2015 рр. в 

Україні значення часового ряду показника ∆Q, зображено коливання темпів 

приросту вітчизняного виробництва. Їх аналіз дав змогу розпізнати та 

позначити за допомогою римських цифр фази перебігу циклу зростання, що 

змінювалися у такій послідовності: фаза І – «депресія» – виникла в 1997–

1999 рр., коли під дією інституційних реформ відбулася зупинка 

кумулятивного спаду виробництва; фаза ІІ – «прискорене зростання» – мала 

місце в 2000–2004 рр., коли приріст виробництва постійно наростав; фаза ІІІ 

– «стабільне зростання» – розгорталася в 2005–2007 рр., коли приріст 

виробництва стабілізувався; фаза VІ – «уповільнене зростання» – виникла в 

2008–2012 рр., коли приріст виробництва почав різко зменшуватися, в тому 

числі під дією світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр.; фаза V – 

«нульове зростання / рецесія» мала місце в 2013–2015 рр., коли виробництво, 

набувши нульових темпів зростання, увійшло в системну кризу. 

Графічне зображення циклу в проєкції, що відображає джерела 

зростання виробництва, показало, що він був зумовлений не випадковими 

подіями, а новими комбінаціями нематеріальних і матеріальних ресурсів 

економічного зростання. Результати моделювання таких комбінацій за 

допомогою показників ∆Q r та ∆Q р зображено на рис. 6. 
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Рис. 6. Графічна модель циклу економічного зростання України, що 

відтворює внесок матеріальних і нематеріальних ресурсів в приріст 

виробництва в 1991–2015 рр. 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України за відповідні 

роки.  

На рис. 6 за допомогою показників ∆Q p, ∆Q r створено графічну модель 

циклу економічного зростання України 1997–2015 рр. Її аналіз показав, що 

впродовж ІІ фази циклу джерелом приросту виробництва слугували 

переважно додаткові запаси нематеріальних ресурсів, упродовж ІІІ фази – 
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переважно заміщення нематеріальних ресурсів матеріальними, упродовж IV 

фази – переважно додаткові запаси матеріальних ресурсів.  

Доведено, що різні комбінації зазначених ресурсів були зумовлені 

змінами в ринкових інститутах. Їх вдосконалення під час реформ 1997–

1999 рр. спричинило в 2000–2004 рр. зростання рівня факторної мобільності 

в економіці та виникнення на її внутрішньому ринку сприятливої структурної 

циклічної кон’юнктури для розширення випуску нових видів продукції. У 

2005–2013 рр. ефективність ринкових інститутів почала поступово 

зменшуватися. Це призвело до зниження рівня факторної мобільності та 

виникнення на внутрішньому ринку спочатку сприятливої, а потім і 

несприятливої простої циклічної кон’юнктури для виробництва традиційних 

товарів і послуг. Під впливом останньої економіка втратила здатність до 

зростання та наблизилась до кризового стану. Встановлено, що в 2005–

2013 рр., через уповільнення факторної мобільності, ВВП України в 

середньому на рік втрачав близько 4,2 % потенціального приросту, який 

утворював втрати добробуту суспільства. 

Виявлені закономірності перебігу в Україні інституційно обумовленого 

циклу зростання відкрили шлях для дослідження його впливу на довгострокову 

економічну динаміку. Результат її моделювання поданий на рис.7.  
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Рис. 7. Коливання економіки України навколо траєкторії довгострокового 

зростання в 1997–2015 рр. 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України за відповідні роки.  

На рис. 7 у вигляді кривої D*E подано часовий ряд індексу І Q, який 

відображає коливання виробництва в Україні відносно 1990 р. (І Q = 100 %). 

Рівень виробництва в 1990 р. зображений штриховою лінією. Водночас у 

вигляді висхідної прямої лінії E*F поданий часовий ряд індексу І Q(lg), який 

відображає уявну траєкторію зростання виробництва в 1997–2015 рр., що не 

зазнала впливу негативних і позитивних економічних шоків. За її допомогою 

встановлено, що в 1997–2015 рр. економіка України, набувши власної 

траєкторії довгострокового зростання, здійснила відхилення від неї: у 2004–

Іі Q – 

Іі Q (lg) – 
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2008 рр. – коли рівень виробництва перевищив довгострокові параметри 

через сприятливу кон’юнктуру на зовнішніх ринках; у 2014–2015 рр. – коли 

рівень виробництва зменшився відносно довгострокових параметрів через 

початок системної економічної кризи. 

У п’ятому розділі – «Державна політика щодо започаткування в 

Україні нового циклу зростання економіки» – розкрито прогнозні 

можливості прикладної моделі інституційно обумовленого циклу зростання. 

Зокрема, за її допомогою встановлено, що в 2005 р. в Україні набула 

розвитку політика стимулювання споживчих та інвестиційні витрат за 

рахунок запозичень на міжнародних фінансових ринках. У 2005–2013 рр. в 

економіку було залучено 111,43 млрд дол. США. іноземних кредитних 

ресурсів. Унаслідок цього в 2013 р. вітчизняний зовнішній борг збільшився 

до 142,08 млрд дол. США, що становило 77,5 % порівняно з ВВП. Виплати 

на його обслуговування та повернення досягли 65,85 млрд дол. США, тобто 

майже 80 % валютних надходжень від експорту. За цих обставин Україна 

наблизилася до дефолту і була здатна виконувати власні боргові зобов’язання 

лише за рахунок нових запозичень на міжнародних ринках.  

Негативні наслідки державної політики 2005–2013 рр. пояснюються тим, 

що утворений за рахунок запозичень надлишковий попит на внутрішньому 

ринку підприємці почали задовольняти шляхом нарощування не додаткових 

обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, а її імпорту. Розрахунки 

свідчать, що кожний запозичений 1 дол. США, який надходив в економіку і 

збільшував у ній сукупний попит, стимулював приріст виробництва на 

0,4 дол. США, а імпорту на 0,6 дол. США. Причиною наведеної тенденції 

були недосконалі ринкові інститути, які в сфері розподілу регулювали 

процес формування доходів учасників ринку, у сфері обміну – 

опортуністичну активність. З одного боку, норми цих інститутів давали 

підприємцям змогу перерозподіляти факторні доходи на власну користь 

шляхом підтримання заниженого рівня оплати праці найманих 

працівників. З іншого – робили інвестиційну діяльність щодо випуску нової 

продукції занадто ризикованою через неспроможність унеможливити 

випадки порушення прав власності інвесторів на активи та малоприбутковою 

порівняно з діяльністю підприємців, які примножували свої доходи за 

рахунок створення корупційних схем у сферах сплати податків і митних 

платежів, державних закупівель та державної допомоги, переходу в тіньовий 

сектор економіки, прихованого погіршення властивостей продукції.  

Перерозподільча та опортуністична активність значної частини бізнесу 

перетворилися на чинники, що збільшували невизначеність очікувань 

споживачів щодо можливості розширення витрат на придбання нової 

дорожчої продукції та підприємців щодо доцільності її виведення на ринок. 

Унаслідок цього працівники почали масово мігрувати в інші країни, а 

частина підприємців вивела свої активи за кордон або спрямувала на 

здійснення надмірних споживчих витрат, пов’язаних із придбанням дорогої 

нерухомості (у тому числі закордонної) та предметів розкоші, що призвело 

до зупинки процесу технологічного оновлення економіки. 
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Досвід 2005–2013 рр. показав, що в Україні політику стимулювання 

сукупного попиту доцільно замінити політикою, спрямованою на 

розширення пропозиції вітчизняної продукції, збільшення ефективності її 

виробництва за рахунок виводу на ринок нових видів товарів і послуг. Метою 

такої політики доцільно обрати прискорення динаміки економіки в межах 

нового інституційно обумовленого циклу зростання, цілями – вирішення 

трьох масштабних проблемних питань, пов’язаних із низькою купівельною 

спроможність населення, незадовільним рівнем нецінової конкуренції на 

внутрішньому ринку та відсутністю у підприємців довготривалих стимулів 

щодо інвестування у випуск нової продукції. Досягнення поставленої мети та 

визначених цілей потребує розроблення комплексу заходів державної 

політики. Окремі рекомендації щодо їх формування можна сформулювати 

так.  

1. Збільшення купівельної спроможності населення. Заходи в цьому 

напрямі мають передбачати реальний перерозподіл доходів бізнесу на 

користь домогосподарств. До складу таких заходів варто включити: 

зменшення тіньового сектора в економіці та корупційної складової її 

функціонування, прогресивне оподаткування підприємницьких наддоходів, 

унеможливлення їх виведення без оподаткування в інші країни (офшорні 

зони), припинення зловживань на митниці (заниження вартості імпорту), 

контрабанди та діяльності конвертаційних центрів тощо. Водночас для 

перерозподілу на користь домогосподарств власних доходів держава має 

поетапно зменшувати квазіфіскальні субсидії для державного сектора 

економіки та відновити практику відшкодування населенню інфляційних 

втрат шляхом індексації його доходів. Крім того, органам державної влади 

варто і надалі підвищувати соціальні стандарти, збільшуючи мінімальні 

розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної 

допомоги інших видів виплат, які забезпечують рівень життя, не нижчий від 

прожиткового мінімуму. Причому при визначенні останнього варто 

орієнтуватися на постсоціалістичні країни, які є членами ЄС.  

В Україні маркером поступального вирішення проблеми низької 

купівельної спроможності населення може слугувати факт зменшення 

відмінності (диференціації) у матеріальних статках різних його верств. На наш 

погляд, за цим показником Україна тяжіє до Чилі, де він становить 26,5 разів, 

Мексики – 25,1 раза. Водночас у постсоціалістичних країнах, які набули 

членство в ЄС, такі доходи відрізняються, наприклад, у Чехії в 5,4 раза, 

Словаччині – 5,7 раза, Угорщині, Польщі – 7,3 раза, Естонії – 9,6 раза. 

2. Підвищення рівня нецінової конкуренції в економіці. Заходи в цьому 

напрямі доцільно спрямувати на стимулювання виробництва нових 

якісніших товарів і послуг та усунення переваг виробників традиційної 

продукції щодо її збуту та отримання додаткових доходів. Для скорочення 

таких переваг органам державної влади варто переорієнтувати систему 

державних закупівель на придбання найнижчих за ціною, але найбільш 

якісних товарів і послуг, а систему державної допомоги – на підтримку 

тільки тих підприємств, які мають наміри вивести на ринок зразки винятково 
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інноваційної та якіснішої продукції, митну службу – на захист внутрішніх 

ринків від імпорту низькоякісної дешевої продукції, що не відповідає 

вимогам вітчизняного законодавства у сфері технічного регулювання. Крім 

того, в  економіці варто створити систему податкових стимулів щодо 

здійснення науково-технічної та інноваційної діяльності, запровадити 

порівняльну рекламу, що дає інформацію про властивості продукції відносно 

її аналогів та посилити ринковий нагляд за рівнем безпечності продукції. 

В Україні маркером посилення нецінової конкуренції на ринку може 

слугувати факт перетворення поодиноких випадків збільшення доходів 

підприємств за рахунок виробництва та експорту нових зразків продукції в 

масову практику господарювання, що зумовить зростання обсягів 

виробництва на одиницю перероблених природних ресурсів.  

3. Формування у підприємців довготривалих стимулів щодо 

інвестування у випуск нової продукції. Заходи в цьому напрямі мають 

передбачати розроблення середньо-та довгострокових державних проєктів з 

випуску нових видів товарів і послуг, які варто сконцентрувати за такими 

пріоритетними напрямами: а) імпортозаміщення. У його межах проєкти 

доцільно спрямувати на найбільші ринки імпортної продукції, яку можуть 

виробляти вітчизняні підприємства і на закупівлю якої витрачаються великі 

обсяги іноземної валюти. Вивчення цих ринків показало, що 

імпортозаміщення варто розпочати з розширення випуску якісно кращих 

зразків легкових автомобілів, міських автобусів, трамваїв, тролейбусів, 

станків та обладнання, електропобутових приладів, електроінструментів, 

будівельних матеріалів, фармацевтичних і полімерних виробів, одягу та 

взуття; б) розширення асортименту та обсягу  випуску товарів і послуг за 

рахунок глибшого перероблення наявних запасів природних ресурсів. 

Найбільшим проєктом у цьому напрямі могла би стати програма 

поглиблення переробки пшениці та соєвих бобів у борошно, білкові 

продукти, глютен, цукрові сиропи, амінокислоти та органічні кислоти, а 

також програма розвитку тваринництва, в межах якої частина фуражного 

зерна перероблялася б у корми, для подальшого виробництва більших обсягів 

м’ясних і молочних продуктів. Не менш важливими проєктами могли би 

стати програми енерго- і тепло збереження та переробки побутових відходів 

у комунальному господарстві, скорочення витрат пального у сфері 

транспортних послуг, споживання природного газу в промисловості; в) 

збільшення випуску високотехнологічної продукції з інноваційними 

властивостями. Такими проєктами в Україні могли би стати: виробництво 

військової техніки, високоточної зброї, легкових електромобілів, 

пасажирських і транспортних літаків, космічних ракет багаторазового 

використання, програмного забезпечення. 

В Україні маркером виникнення у підприємців довготривалих стимулів 

щодо інвестування у виробництво нової продукції може слугувати факт 

урівноваження на внутрішньому ринку динаміки споживання з 

виробництвом вітчизняних товарів і послуг. 
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На прикладі економіки України підтверджено, що прикладна модель 

інституційно обумовленого циклу зростання спроможна виконувати прогнозну 

функцію та слугувати інструментом розроблення заходів державної політики. 

Результати апробації моделі стали додатковим свідченням на користь 

безпомилковості гіпотези про існування інституційно обумовлених циклів 

зростання економік.  

ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано нове вирішення важливої наукової 

проблеми – теоретичне обґрунтування інституційної обумовленості 

циклічності економічного зростання країн та основних засад державного 

регулювання їхньої економічної динаміки. Це дало можливість 

сформулювати низку узагальнень та висновків, які відображають результати 

дослідження відповідно до визначених мети і завдань. 

1. Результати дослідження історії науки про економічні цикли свідчать, 

що вона розвивалася на основі продовження та доповнення ідей 

попередників, поступового і послідовного нагромадження наукових 

досягнень. Кумулятивна модель розвитку знань зумовила появу в економістів 

єдиних дослідницьких методологічних підходів, які передбачають, що 

фундаментальність теорії економічних циклів полягає в пошуку 

першопричини коливань економічної активності та рушійних сил, які їх 

підсилюють. Різні напрями науки про цикли сформувалися внаслідок 

висунення та перевірки нових гіпотез про їх утворення. Зокрема, нова 

класична теорія економічних циклів у ролі чинників циклоутворення 

розглядає технологічний прогрес і зумовлену ним сукупну продуктивність 

праці та капіталу, зміни в якій можуть підсилювати зовнішньокон’юнктурні, 

фіскальні, монетарні, інвестиційно-технологічні, інформаційні, секторальні 

шоки. Водночас нова кейнсіанська теорія зараховує до таких чинників 

інвестиційні витрати та зумовлену ними граничну ефективність капіталу, 

зміни якої можуть підсилювати норма позичкового відсотка, коливання 

схильності населення до споживання («психологічний закон»), інституційні 

правила та неповна інформація. 

2. Сучасну теорію економічних циклів запропоновано доповнити 

методологічним положенням про те, що економічна активність в економіці 

стримується не лише природними обмеженнями, які можна зменшити за 

допомогою досягнень технологічного прогресу, чи технічними – які можна 

частково усунути шляхом нарощування інвестиційних витрат, а й 

соціальними – які суспільство має змогу регулювати за допомогою 

інститутів. Таке доповнення, з одного боку, відкрило шлях до формування 

інституційного напряму досліджень у сучасній теорії економічних циклів, а з 

іншого – розширило її можливості для пояснення зібраних численних 

емпіричних спостережень про те, що в країнах, де існують великі соціальні 

обмеження для розвитку економічної активності, не виникають умови для 

формування циклів під впливом додаткових інвестиційних витрат або 

досягнень технологічного прогресу. 
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3. В основу інституційного напряму досліджень економічних циклів 

покладено методологічне положення, що економіки функціонують в умовах 

нестабільної мобільності факторів виробництва (праці, землі, капіталу). Їх 

нове комбінування для випуску нових видів продукції стримується 

природними обмеженнями, які пов’язані з дією сил природи, та технічними – 

які виникають при організації виробництва. На основі застосування 

теоретичних здобутків ряду вчених у сфері дослідження сутності соціальних 

обмежень, а саме: Ф. Найта (концепції невизначеності та прибутку), 

Г. Саймона (концепції обмеженої раціональності), Р. Коуза (теорії 

трансакційних витрат) – надано теоретичні та емпіричні докази, що соціальні 

обмеження факторної мобільності пов’язані з невизначеними очікуваннями, 

які виникають в учасників ринку, коли вони через обмежені когнітивні 

здібності (обмежену раціональність) та брак інформації не можуть оцінити 

ризик втрати майбутніх доходів і результативність інвестиційних та 

споживчих витрат, пов’язаних з виробництвом і придбанням нової продукції.  

4. Поява невизначеності в очікуваннях учасників ринку стосовно 

майбутніх доходів та можливостей їх використання призводить до зростання 

витрат обміркування рішень. У випадку, коли витрати обміркування 

починають перевищувати можливі очікувані вигоди підприємців, 

раціональним стає рішення останніх про відмову від подолання природних і 

технічних обмежень мобільності факторів виробництва у процесі їх нового 

комбінування для випуску нових видів продукції. Внаслідок цього в 

економіці витрати робочого часу на випуск одиниці нової продукції 

збільшуються до величини, яку неможливо компенсувати за рахунок 

доходів від її продажу.  

5. В економіках для зменшення природних і технічних обмежень 

факторної мобільності використовуються нематеріальні ресурси, які 

утворюють людський, соціальний, інформаційний і правовий, організаційний 

капітал та капітал організаційної культури, а соціальних обмежень – 

інституційний капітал. Регуляторні норми, що його утворюють, дають змогу 

учасникам ринку отримати інформацію про обмеження та стимули, здійснити 

достатньо точні передбачення стосовно майбутніх подій в економіці, оцінити 

пов’язані з ними ризики та прийняти раціональні рішення. Залежно від 

досконалості інституційних норм такі рішення можуть як підсилювати, так і 

послаблювати економічну активність учасників ринку.  

5. Рівень досконалості інститутів в економіці є змінною величиною, 

тому їх вплив на зростання економіки теж змінюється. Це положення 

підтверджено при перевірці основної гіпотези дисертації про те, що 

інститути чинять нелінійний вплив на поведінку учасників ринку, їхню 

економічну активність і спроможні зумовлювати інституційно обумовлені 

цикли зростання. Результати модельного аналізу впливу інституційних змін 

на економічне зростання засвідчили, що інститути, регулюючи економічні 

очікування, періодично створюють в економіці умови для зростання 

факторної мобільності та виникнення сприятливої кон’юнктури стосовно 

купівлі-продажу нової продукції. Відтак до причинно-наслідкових чинників 
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циклоутворення зараховано: інститути, економічні очікування, факторну 

мобільність та циклічну кон’юнктуру.  

7. Модельний аналіз чинників циклоутворення дав змогу розширити 

зміст окремих економічних понять. Зокрема, запропоновано застосовувати 

поняття: а) «мобільність факторів виробництва» для характеристики не лише 

можливостей різних видів ресурсів змінювати сферу свого застосування, а й 

швидкості утворення нових факторних комбінацій, яка визначає в економіці 

рівень витрат робочого часу щодо виведення на ринок нової продукції; б) 

«кон’юнктура» – для характеристики не лише умов, подій, обставин на 

ринку, а й пріоритетів вибору покупців і продавців щодо обсягу та структури 

товарообмінних операцій; в) «нематеріальні ресурси економічного 

зростання» – для узагальнення тих видів нематеріальних ресурсів, які 

економічні агенти можуть капіталізувати та використати для зменшення в 

економіці рівня природних, технічних і соціальних обмежень факторної 

мобільності; в) «ринок» – для означення не лише певного простору, де 

взаємодіють попит, пропозиція та формуються ціни, а й системи інститутів, 

які, змінюючи очікування підприємців і споживачів щодо майбутніх доходів і 

витрат, впливають на структуру попиту та пропозиції. 

8. Понятійний апарат, методологія та методика аналізу процесу 

циклоутворення становили основу для розроблення алгоритму дослідження 

реальних інституційно обумовлених циклів зростання у формі прикладної 

моделі. Результати її апробації засвідчили, що в економіці України мав місце 

інституційно обумовлений цикл зростання. Він був започаткований 

реформами 1997–1999 рр., які покращили очікування підприємців і 

споживачів щодо майбутніх доходів і витрат. Перебіг циклу відбувався в 

такій послідовності: у 1997–1999 рр. він перебував у фазі I «депресія»; в 

2000–2004 рр. – у фазі II «прискорене зростання»; в 2005–2007 рр. – у фазі III 

«стабільне зростання»; в 2008–2012 рр. – у фазі IV «уповільнене зростання»; 

в 2013–2015 рр. – у фазі V «нульове зростання / рецесія». Під впливом 

інституційно обумовленого циклу економіка України набула власної 

довгострокової траєкторії зростання. 

9. У 2005–2013 рр. зміна фаз циклу відбулася внаслідок вичерпання 

потенціалу реформ і зменшення ефективності ринкових інститутів. Їхні 

норми, з одного боку, давали підприємцям змогу перерозподіляти факторні 

доходи на власну користь шляхом підтримання заниженого рівня оплати 

праці, а з іншого – перетворювали інвестиційну діяльність на занадто 

ризиковану через неспроможність унеможливити випадки порушення прав 

власності інвесторів на активи та малоприбуткову порівняно з діяльністю 

власників бізнесу, які примножували свої доходи за рахунок створення 

корупційних схем у сферах сплати податків і митних платежів, державних 

закупівель та державної допомоги, прихованого погіршення властивостей 

продукції. Така перерозподільча та опортуністична активність на ринку 

змусила частину працівників стати трудовими мігрантами та спонукала 

частину підприємців вивести свої активи за кордон або спрямувати на 

здійснення надмірних споживчих витрат, пов’язаних із придбанням дорогої 
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нерухомості та предметів розкоші. Внаслідок цього в 2005–2013 рр. ВВП 

України в середньому на рік втрачав близько 4,2 % потенційно можливого 

приросту, що становив втрати добробуту суспільства. 

10. У 2014–2015 рр. економіка Україна перебувала в стані системної 

кризи. Однак вихід з неї відбувся переважно завдяки не інституційним 

реформам, а зростанню цінової конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції, спричиненої інфляційним знеціненням факторів виробництва 

(праці, землі, капіталу). У 2016 р. зменшення витрат на їх закупівлю дало 

підприємцям змогу отримати додаткові доходи, започаткувати інвестиційні 

проєкти та підвищити рівень заробітної плати. Проте цінові переваги, що 

набула вітчизняна продукція на ринках, були недостатньою умовою для 

початку прискореного зростання економіки в межах нового циклу. 

11. На сучасному етапі в Україні прискорене економічне зростання в 

межах нового інституційно обумовленого циклу може розпочатися за умови 

зменшення соціальних обмежень факторної мобільності, спричинених 

переважно активною поведінкою бізнесу щодо перерозподілу факторних 

доходів на власну користь. Для започаткування циклу в економіці доцільно 

здійснити інституційні реформи, спрямовані на вирішення трьох масштабних 

завдань, а саме: перерозподіл доходів бізнесу і держави на користь 

домогосподарств для збільшення їхнього попиту на інноваційну та якіснішу 

продукцію; підвищення рівня нецінової конкуренції між підприємцями; 

створення для них тривалих стимулів щодо інвестування в оновлення 

випуску продукції. 

12. Гіпотеза про існування інституційно обумовлених циклів зростання 

дає змогу не лише аналізувати коливання економік у середньо- та 

довгостроковому вимірах, а й розширити науково-дослідні роботи за іншими 

напрямами. Перший з них може бути переважно прикладним і орієнтованим 

на подальшу перевірку гіпотези на прикладі інших, у тому числі розвинених, 

країн. Другий напрям досліджень може бути суто теоретичним і пов’язаним з 

новим синтезом сучасних монокаузальних теорій економічних циклів на 

основі методологічного положенням про існування природних, технічних і 

соціальних обмежень для розвитку економічної активності. Метою такого 

синтезу має стати формування в майбутньому єдиної теорії економічних 

циклів, яка буде спроможна пояснити різну дивергентну динаміку економік, 

у тому числі тих, що не входять до числа розвинених.  
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АНОТАЦІЯ 

Пустовойт О.В. Інституційна обумовленість циклів економічного 

зростання. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 

Київ, 2019. 

У дисертації запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми, 

пов’язаної з необхідністю теоретичного узагальнення тих емпіричних фактів 

про нерівномірне зростання економік, які неможливо пояснити за допомогою 

сучасної теорії економічних циклів. Для розширення її пізнавальних 

можливостей висунуто гіпотезу, що роль першопричини процесу 

циклоутворення можуть виконувати інститути, адже з часом вони втрачають 

ефективність і чинять нелінійний вплив на поведінку учасників ринку. 

Верифікація гіпотези здійснена шляхом теоретичного моделювання впливу 

інститутів на зростання економіки. Встановлено, що в економіках 

невизначені очікування учасників ринку стосовно майбутніх доходів та 

витрат виконують роль соціальних обмежень, які уповільнюють мобільність 

факторів виробництва (праці, землі, капіталу) у процесі їх нового 

комбінування для додаткового випуску продукції. Ці обмеження 

регулюються за допомогою окремого набору ринкових інститутів. Їх 

періодичне вдосконалення зумовлює зростання факторної мобільності та 

скорочує витрати робочого часу на випуск інноваційної та якіснішої 

продукції. Розширення виробництва такої продукції збільшує сукупну 

факторну продуктивність економіки, що свідчить про початок інституційно 

обумовленого циклу зростання. Періодичне переродження ринкових 

інститутів викликає зворотні процеси, що призводять до завершення циклу.  

Для збору емпіричних доказів на користь безпомилковості гіпотези було 

розроблено прикладну модель інституційно обумовлених циклів зростання. Її 

апробація дала змогу виявити, що в 1997–2015 рр. в Україні мав місце 

інституційно обумовлений цикл зростання. Він був започаткований 

реформами 1997–1999 рр., які зменшили в економіці соціальні обмеження 

факторної мобільності, спричинені переважно масовою опортуністичною 

поведінкою учасників ринку при здійсненні товарообмінів. Обґрунтовано, що 

прискорення динаміки української економіки в межах нового інституційно 
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обумовленого циклу зростання може розпочатися за умови створення 

інституційних передумов для вирішення трьох масштабних завдань: 

перерозподілу доходів бізнесу та держави на користь домогосподарств для 

збільшення їхнього попиту на інноваційну та якіснішу продукцію; 

підвищення рівня нецінової конкуренції між підприємцями; створення для 

них тривалих стимулів щодо інвестування в оновлення випуску продукції. 

Ключові слова: економічне зростання, цикли, очікування, 

невизначеність, обмежена раціональність, інститути, мобільність факторів 

виробництва, кон’юнктура, сукупна продуктивність факторів виробництва, 

державне регулювання. 

АННОТАЦИЯ 

Пустовойт О.В. Институциональная обусловленность циклов 

экономического роста. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.01 – экономическая теория и история экономической 

мысли». – Государственное учреждение «Институт экономики и 

прогнозирования НАН Украины», Киев, 2019. 

В диссертации предложено решение актуальной научной проблемы, 

обусловленной необходимостью теоретического обобщения тех 

многочисленных эмпирических фактов о неравномерном росте экономик, 

которые невозможно объяснить с помощью современной теории 

экономических циклов. С целью расширения ее познавательных 

возможностей выдвинута гипотеза, что роль первопричины процесса 

циклообразования могут выполнять институты, которые со временем теряют 

эффективность и оказывают нелинейное влияние на поведение участников 

рынка. Верификация гипотезы осуществлена путем теоретического 

моделирования влияния институтов на рост экономики. Установлено, что в 

экономиках неопределенные ожидания участников рынка относительно 

будущих доходов и расходов выполняют роль социальных ограничений, 

которые замедляют мобильность факторов производства (труда, земли, 

капитала) в процессе их нового комбинирования для дополнительного 

выпуска продукции. Эти ограничения регулируются с помощью отдельного 

набора рыночных институтов. Их периодическое совершенствование 

способствует росту факторной мобильности и сокращает затраты рабочего 

времени на выпуск инновационной и качественной продукции. Расширение 

производства подобной продукции увеличивает совокупную факторную 

производительность экономики, что свидетельствует о начале 

институционально обусловленного цикла роста. Периодическое 

перерождение рыночных институтов приводит к обратным процессам, 

которые способствуют завершению цикла. 

Для сбора эмпирических доказательств в пользу безошибочности 

гипотезы была разработана прикладная модель институционально 

обусловленных циклов роста. Ее апробация позволила выявить, что в 1997–

2015 гг. в Украине имел место институционально обусловленный цикл роста. 
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Начало ему было положено реформами 1997–1999 гг., которые уменьшили в 

экономике социальные ограничения факторной мобильности, 

сформированные преимущественно массовым оппортунистическим 

поведением участников рынка при осуществлении товарообменов. 

Обосновано, что ускорение динамики украинской экономики в рамках 

нового институционально обусловленного цикла роста может начаться при 

условии создания институциональных предпосылок для решения трех 

масштабных задач: перераспределения доходов бизнеса и государства в 

пользу домохозяйств для увеличения их спроса на инновационную и более 

качественную продукцию; повышения уровня неценовой конкуренции между 

предпринимателями; создания для них длительных стимулов для 

инвестирования в обновление выпуска продукции. 

Ключевые слова: экономический рост, циклы, ожидания, 

неопределенность, ограниченная рациональность, институты, мобильность 

факторов производства, конъюнктура, совокупная производительность 

факторов производства, государственное регулирование. 

ANNOTATION 

Pustovoit O.V. Institutional conditionality of growth cycles. – Manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Economics Sciences in specialty 08.00.01 – 

Economic Theory and History of Economic Thought». – State Institution «Institute 

for Economics and Forecasting of National Academy of Sciences of  Ukraine», 

Kyiv, 2019. 

It is known that institutions are capable of influencing economic growth, but 

over time, their effectiveness decreases, whereas society has limited capacity to 

improve them quickly. These arguments were used to hypothesize the existence of 

economic cycles caused by the nonlinear influence of market institutions on 

aggregate demand and aggregate supply in the economy. The hypothesis assumes 

that periodic reformation of market institutions and their gradual erosion are 

capable of leading to institutionally driven cycles of growth.  

To prove the hypothesis, the mechanism of influence of market institutions on 

economic growth was modeled and described. This allowed gathering arguments 

that theoretically confirm the hypothesis. In particular, in conditions of imperfect 

competition, output of new products is proved to be constrained by the absolute 

mobility of factors of production (labor, land, capital) in the process of their new 

production combination. Factor mobility is constrained mainly by natural 

limitations related to the action of forces of nature, technical mobility is 

constrained-by the organization of production, and social mobility is limited with 

uncertain expectations of market participants on: 1) the risk of loss of future 

income due to opportunistic behavior of individuals, a new redistribution of factor 

and derivative incomes in favor of one of the owners of resources - employees, 

entrepreneurs or state; 2) the efficacy of future investment and consumer costs 

associated with output and the acquisition of new products, the assessment of 

which is complicated by the lack of information and cognitive abilities. 
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Intangible resources are used to regulate factor mobility restrictions. To 

reduce the level of natural and technical restraints of factor mobility are used the 

intangible resources, that are part of human, social, informational and legal, 

organizational cultural and organizational capital, of social restraints - intangible 

resources that are part of institutional capital. It has been established that 

institutional capital has the ability to create conditions for multiplying (decreasing) 

stocks of all other types of intangible capital. 

Market institutions, being intangible resources, make the basis of institutional 

capital. By learning about the constraints and incentives contained in their norms, 

market participants can make fairly accurate predictions about future developments 

in the economy, estimate their risks and make rational adaptive decisions. 

Moreover, depending on the flawlessness of institutional norms, such decisions can 

both enhance and weaken economic activity. 

The reforms which aimed on improving market institutions are capable to 

cause the increasing of the factor mobility in the economy to a level where the 

cost of working time for the production of one unit of new products is reduced 

to the amount that can compensate of its sales revenue. As a result, the market 

has a favorable conjuncture for the production of new products. Increasing its sales 

improve the efficiency of the economy and provides accelerated economic growth 

through total factor productivity. 

However, subsequently, the growth rate of output of new products begins 

to decrease due to the gradual erosion of market institutions, which transforms 

them into a tool of increasing the social restraints of factor mobility. Such 

changes in market institutions lead to reverse processes in the economy: 

reducing factor mobility, slowing down the release of new types of products and 

replacing them with traditional ones, reducing production efficiency and 

economic growth rate, and recession. 

The simulation of the impact of social restraints of factor mobility, market 

institutions and the conjuncture on economic activity in Ukraine has allowed the 

existence of the empirical evidence of institutionally driven growth cycles. In 

particular: 

- in 1997–2015, there proved to be an institutionally driven growth cycle, that 

was initiated by the economic reforms of 1997-1999, which reduced social 

restraints of factor mobility in the economy. Among the restraints the dominant 

ones were those caused by mass induced and conscious opportunistic behavior of 

market participants in the commencing of commodity exchanges; 

- in 2005–2013, a significant share of entrepreneurs proved to receive more 

and more illegal additional income from violation of investors’ rights on assets, the 

creation of corruption schemes in the areas of payment of taxes, public 

procurement and state aid, shadow schemes for wage payment, as well as through 

the hidden quality degradation of consumer properties of the product due to the 

imperfection of market institutes. Massive cases of opportunistic and redistributive 

behavior have discouraged market participants from overcoming natural and 

technical constraints on factor mobility to expand new product output. As a result, 
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Ukraine's GDP was loosing about 4.2% of the potential growth annually. It was a 

loss of well-being of society caused by a slowdown of production factors mobility; 

- the acceleration of the dynamics of the Ukrainian economy within the 

framework of a new institutionally driven growth cycle is substantiated to begin 

with the implementation of institutional reforms aimed at reducing the social 

restraints of factor mobility. The criteria to assess the success of reforms are 

proposed to be chosen a significant progress in solving three large-scale tasks: 

redistribution of business and state income in favor of households to increase their 

demand for innovative and higher-quality products; increase the level of non-price 

competition between commodity producers; creating for them long-term incentives 

to invest in product profile upgrades. 

Keywords: economic growth, cycles, expectations, uncertainty, bounded 

rationality, institutions, mobility of factors of production, conjuncture, total factor 

productivity, state regulation. 
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