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СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА 

ОСНОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  
(НА ПРИКЛАДІ КРАЇН G8 ТА УКРАЇНИ) 

 
Вступ. Світова економічна криза, що розпочалась у 2007 році в США, 

зачепила в тій чи іншій мірі економіки більшості країн світу. У тому числі 
наслідки кризи відчутні і в Україні. Виникнення фінансової та економічної 
криз в Україні стало очевидним восени 2008 року після погіршення низки 
економічних показників і повідомлень про фінансові проблеми провідних 
комерційних банків країни. Так, ЗМІ повідомляли про істотне скорочення 
попиту на залізо та сталь, що призвело до зменшення обсягів експорту та 
надходження валюти до бюджету держави [1]. Восени та на початку зими 
2008 року ціни на нерухомість знизилися на 25%, було призупинено понад 
80% будівельних проектів [2]. У процесі розвитку глобальної економічної 
кризи спостерігалося падіння показників низки економічних індикаторів по 
всьому світу. Розпочавшись з банкрутства великих фінансових установ у 
США, вона швидко розрослась у глобальну кризу. 

Ключові слова: світова економічна криза, економічне зростання, 
фондові ринки, рецесія, ВВП. 

Постановка задачі. На основі побудови сценаріїв динаміки обсягів ВВП 
країн G8 та України проаналізувати причини виникнення та характер 
розвитку світової економічної кризи та її наслідки.  

Методологія. Теоретичну основу дослідження складає системний підхід 
до аналізу процесів, що проходять у світовій економіці та їх вплив на 
макроекономічні показники. Методологічну основу становлять методи 
системного та порівняльного аналізу, дослідження ретроспективи розвитку, 
статистичного дослідження, логічного узагальнення. 

Аналіз останніх досліджень. Світовій економічній кризі присвячені 
статті відомих економістів, політиків і фінансистів України. Це статті 
П. Гайдуцького,  В. Пинзеника, С. Тигіпка. Проте кожен з них розглядає лише 
вплив кризи на окремий сектор економіки України. Узагальнюючого аналізу 
впливу кризи на економіку в системному аспекті не здійснювалося. 

Результати дослідження. Макроекономічний аналіз для визначення 
рівня соціально-економічного розвитку країни використовує кілька груп 
показників-індикаторів. ВВП являється одним із основних індикаторів, який 
відображає стан національної економіки [3]. Для аналізу причин виникнення і 
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сценаріїв розвитку світової економічної кризи розглянемо динаміку зміни 
обсягу ВВП у країнах G8 за 2000-2008 рр., що наведена у відсотках на рис. 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Динаміка зміни обсягу ВВП у країнах G8 за 2000-2008 рр. 
 
Проаналізувавши вище зображену діаграму, можна дійти висновку, що у 

всіх країнах G8 спостерігається досить значне зниження обсягу ВВП у 2001-
2002 рр. Зниження темпів зростання світової економіки в 2001 р. обумовлено 
змінами макроекономічних показників економіки США.  

Розглядаючи поквартальні дані зазначимо, що у Ι кварталі 2001  р. 
реальний ВВП США збільшився, в ΙΙ кварталі темпи економічного зрос тання 
країни різко знизилися (1,9% порівняно з аналогічним періодом 2000 р.), а в 
ΙΙΙ кварталі обсяг реального ВВП почав зменшуватися (1,5% порівняно з 
аналогічним періодом 2000 р.). Сповільнення темпів зростання і подальший 
спад обумовлені зменшенням валового накопичення та зниженням темпів 
зростання витрат на споживання. У листопаді 2001 р. Національне бюро 
економічних досліджень констатувало, що в березні 2001 р. економіка США 
пройшла найвищу точку ділової активності (2,5% порівняно з аналогічним 
періодом 2000 р.) [4].  

Стосовно Європи, сповільнення економічного зростання в ЄС сприяло як 
погіршенню ситуації на фондових ринках, так і труднощам європейських 
компаній, засновників філій у США. Після закінчення зазначеного спаду 
світова економіка відносно швидко зростала (близько 5% щороку). Підвищена  
ділова активність в останні роки забезпечувалася, не в останню чергу, 
масовим переміщенням виробництва, головним чином, до країн Східної 
Європи. 

Скорочення обсягів ВВП країн G8 протягом двох останніх кварталів  
2008 р. є результатом кризи в кредитній сфері, а також високих цін на нафту 
та відносно високого курсу євро. Курс євро до долара підвищився в ΙΙΙ 



кварталі 2008 р. до рекордних 1,6 долара, інфляція – до максимального рівня 
за 16 років, а вартість нафти перевищила 147 доларів за барель [5]. У вересні 
послідували нові проблеми, виявлені після банкрутства американського 
інвестбанку Lehman Brothers, включаючи різке скорочення доступності 
кредитів, а також попиту на продукцію, експортуючу країнами євро зони [6]. 

Розглянемо динаміку зміни обсягу ВВП у країнах G8 за 2000-2008 рр., що 
наведена у млн. євро на рис. 2: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Динаміка зміни обсягу ВВП у країнах G8 за 2000-2008 рр.  

 
Спостерігаємо 3 сценарії розвитку динаміки обсягів ВВП  у країнах G8: 
Сценарій 1. У США, Канаді та Російській Федерації крива динаміки 

обсягу ВВП має періодичну, синусоїдну форму. На фоні послаблення в 2002 р. 
економічної кон’юнктури провідних країн Заходу Канада показувала високі 
показники економічного зростання, випереджаючи при цьому свого головного 
торгового партнера та одночасно конкурента – США (обсяг ВВП Канади в 
2002 р. збільшився близько на 3,5% порівняно з 2001 р.). В 2001 р. у США 
відбувалося зростання обсягу ВВП, пов’язане з рецесією в економіці. У 2001-
2002 рр. темпи зростання ВВП Російської Федерації на фоні американської 
рецесії та сповільнення світового зростання скоротилися порівняно з 2000 р. 
приблизно в 2 рази (з 10% до 5%).  Вплив рецесії 2001 р. на розвиток 
американської та світової економіки відчувалося також і в 2002-2003 рр. В 
2005-2007 рр. стабілізувалася позитивна динаміка зростання обсягу ВВП у 
цих країнах. Економіка США скоротилася в останньому кварталі 2008 р. на 
3,8% в річному вимірі. У цілому за рік обсяг ВВП США підвищився на 1,3% 
за рахунок підйому в першому півріччі, викликаного зростанням доходів від 
експорту та збільшенням державних витрат. Основний внесок у зниження 



загального показника ВВП здійснило падіння споживчих витрат, які 
знизилися на 3,5%. ВВП США знизилося другий квартал поспіль, виконавши 
умови для технічної рецесії. Національне бюро економічних досліджень 
констатувало офіційний початок рецесії в США в грудні 2007 р. [4]. 

Сценарій 2. У такій країні як Японія крива динаміки обсягу ВВП має 
спадний характер. Особливо це проявляється в 2001-2003 рр., проте за даними 
січня-вересня 2001 р. реальний ВВП країни дещо підвищився за рахунок 
суттєвого приросту, досягнутого в Ι кварталі цього року. Збільшення витрат 
на індивідуальне споживання перекривалося сповільненням інвестування у 
виробничий сектор, а також більш низькими темпами зростання державного 
споживання, зменшенням обсягу державних інвестицій та скороченням 
чистого експорту. Зниження схильності до споживання у зв’язку зі зростанням 
безробіття та неблагонадійні перспективи попиту на зовнішніх ринках 
призвели до спаду в економіці Японії також і в 2002-2003 рр. У 2004-2008 рр. 
динаміка обсягу ВВП Японії має більш стабільний характер. 

Сценарій 3. У таких країнах як Німеччина, Великобританія, Італія та 
Франція крива динаміки обсягу ВВП має постійно зростаючий характер, проте 
з певними позитивними змінами. Постійне зростання обсягу ВВП на незначну 
величину в 2000-2006 рр. у цих країнах обумовлене, насамперед, підвищенням 
витрат на споживання. У 2001 р. найвищі серед розвинених країн темпи 
економічного зростання спостерігалися у Великобританії (близько 2,5% 
порівняно з аналогічним періодом 2000 р.). У 2007-2008 рр. спостерігаємо 
скорочення обсягу ВВП. Вперше за 16 років обсяг ВВП Великобританії в ΙΙΙ 
кварталі 2008 року знизився на 0,5% порівняно з ΙΙ кварталом, а в ІV кварталі 
– на 1,5%, що свідчить про наявність технічної рецесії. Головною причиною 
скорочення обсягу ВВП Великобританії стала світова фінансова криза, що в 
другій половині 2008 р. переросла в економічну. У 2008 р. обсяг ВВП 
Німеччини підвищився  всього на 1,3% порівняно з 2,5% у 2007 р. У 
Німеччині також спостерігається технічна рецесія. Світова фінансова криза 
особливо негативно вплинула на експорт країни. По результатам ΙΙΙ кварталу 
2008 р. обсяг ВВП Франції підвищився на 0,1% після скорочення на 0,3% 
кварталом раніше. Економіка Франції являлася однією з небагатьох, що 
уникнула  рецесії в 2008 р. [5]. 

Розглянемо динаміку зміни обсягу ВВП України в 2000-2008 рр., що 
наведена у млн. євро на рис. 3: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Динаміка зміни обсягу ВВП України в 2000-2008 рр. 

 
Економіка України значною мірою відновилася після кризи 1998-1999 рр.  

(в середньому зростання у період між 2000 і 2007 рр. становило більше 7%). 
Не дивлячись на поступове зниження темпів інфляції, реальний курс гривні 
зростав у 2001-2003 рр., що разом зі зниженням світових цін на сталь та 
суттєвим послабленням попиту в Російській Федерації знизило темпи 
розвитку вітчизняного експорту. Однак погіршення кон’юнктури зовнішніх 
ринків компенсувалося підвищенням внутрішнього попиту, що дозволило 
зберегти помірні темпи зростання обсягу реального ВВП в 2001-2003 рр. 
(близько 3% на рік). Різкому підвищенню рівня споживання сприяло швидке 
зростання заробітної плати як у державному, так і приватному секторах, а 
також стрімке збільшення пенсійних виплат та інших програм здійснення 
державних трансфертів. Інвестуванню стимулювало поглиблення фінансового 
сектора, покращення доступу до міжнародних ринків капіталу. Як наслідок, у 
2004-2007 рр. обсяги ВВП України зростали з більш високими темпами 
(близько 7% на рік). В 2008 р. національна економіка зазнала наслідків 
світової економічної кризи, про що свідчить зростання річних обсягів ВВП 
лише на 2% [7]. 

Висновки 
 Проаналізувавши вище зображені залежності, можна дійти висновку, що 

крива динаміки обсягу ВВП України має постійно зростаючий характер, що 
відповідає Сценарію 3. Показник обсягу ВВП України з 2000 р. щорічно 
поліпшується, не дивлячись на те, що Україна в 2007 р. зайняла 51 місце зі 183 
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у рейтингу найбільших економік світу, учасники якого визначались за рівнем 
ВВП [8]. Науковою новизною є використання сценарного підходу для 
вирішення задачі визначення подібності у розвитку економіки країни перед 
кризовим етапом економічного циклу за аналізом динаміки макроекономічних 
показників.  

Глобальний характер світової економічної кризи є ще одним доказом 
взаємозалежності та вразливості світової економічної системи. Подальших 
досліджень потребує порівняння динаміки макроекономічних показників 
України з країнами, що мають близький рівень розвитку економіки.  
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