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ВСТУП
Криза є невід'ємною складовою безперервного проце�

су суспільного розвитку та рушієм еволюційних і революц�
ійних змін у соціальному, науково�технічному, економічно�
му, духовному житті людства. Залежно від різновиду, типу,
природи походження, масштабів та особливостей протікан�
ня, криза має певний ступінь керованості. Зазначене зумов�
лює необхідність впровадження ефективного механізму
антикризового регулювання.

Проблематика державного регулювання економіки Ук�
раїни в умовах кризи та посткризової депресії дос�
ліджувалась у роботах таких відомих українських вчених,
як А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гриценко, М. Денисенко,
Я. Жаліло, І. Жиляєв, В. Кузьменко, Б. Маліцький, А. Сухо�
руков, Ю. Пахомов, В. Федоренко.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Від моменту зародження як складової державного ре�

гулювання (основоположник — Дж. М. Кейнс у період Ве�
ликої депресії (1929—1933 роки)) антикризове регулюван�
ня суттєво трансформувалось у напрямі зміни масштабів,
сфери регулюючого впливу, інструментарію макроеконом�
ічного регулювання та його взаємодоповнюваності тощо. В
економіці України трансформаційні зміни виявились у кон�
тексті розробки і реалізації антикризових заходів у період
криз 1991—1999 років та 2008—2009 років.

Метою статті є розробка концептуальних засад та ме�
ханізму антикризового регулювання національної економ�
іки, впровадження якого забезпечуватиме посилення анти�
кризового потенціалу, підвищення стійкості національної
господарської системи до зовнішніх збурень на імперати�
вах сталого економічного розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Антикризове регулювання національної економіки — це

процес цілеспрямованого впливу органів державного управ�
ління на упередження, недопущення та мінімізацію негатив�
них наслідків кризових явищ з метою забезпечення сталого
економічного розвитку [1, с. 287].

Антикризове регулювання розглядається у двох аспек�
тах:

1) як складова державного регулювання економіки, що
являє собою сукупність методів, форм та засобів впливу
держави на соціально�економічну систему з метою реалі�
зації макроекономічних цілей;

2) як функція державного управління, що реалізується
через проведення антикризової політики, спрямованої на
вирішення проблем економічного розвитку.

Система антикризового регулювання національної еко�
номіки формується, з одного боку, під впливом обраної дер�
жавою моделі державного регулювання економіки, з іншо�
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го — підпорядкована загальним імперативам антикризової
політики національного та наднаціонального (міждержав�
ного) рівня. Національні держави в умовах глобалізації об�
межені у свободі вибору антикризових важелів, особливо,
протекціоністського характеру, що вимагає взаємоузгод�
ження національних інтересів із зобов'язаннями, що вини�
кають внаслідок участі держави у міжнародних фінансово�
економічних, торговельних та інших організаціях.

Концептуальна схема розробки механізму антикри�
зового регулювання національної економіки передбачає
поетапне аналітичне дослідження світової та національ�
ної економік, прогнозування кризи, розробку антикри�
зової стратегії та імплементації її положень у антикри�
зових програмах (планах) і стратегії економічного роз�
витку (рис. 1).

Механізм антикризового регулювання національної
економіки включає сукупність елементів, що мають усталені
зв'язки (рис.2), та формується відповідно до обраної моделі
державного регулювання економіки.

У сучасних умовах виділяємо дві моделі державного
регулювання економіки — неоліберальну та кейнсіанську.
Обравши неоліберальну модель, держава реалізує економ�
ічну політику на основі використання ідей монетаризму, що
передбачає обмеження набору антикризових інструментів
монетарними та, як доповнюючими, бюджетно�податкови�
ми. Загальна неефективність цієї моделі доведена у прак�
тиці подолання глобальної фінансово�економічної кризи
2008—2009 років.

Кейнсіанська модель парадигмально передбачає актив�
не антикризове регулювання із застосуванням широкого
спектра методів та інструментів і, насамперед, регулюван�
ня заощаджень та інвестицій, зайнятості, інноваційного роз�
витку, податкового стимулювання підприємницької діяль�
ності.

Суб'єктами антикризового регулювання національної
економіки є органи державного управління:

— Верховна Рада України;
— Кабінет Міністрів України;
— Рада національної безпеки і оборони України;
— Міністерства, відомства та комітети (відповідно до

функціональних обов'язків;
— Національний банк України;
— Місцеві органи виконавчої влади та місцевого само�

врядування.
Слід зазначити, що первинними суб'єктами антикризо�

вого регулювання як складової державного регулювання
економіки є громадяни, що реалізують свої інтереси шля�
хом демократичного вибору, а також громадські та бізне�
сові об'єднання, які беруть участь у формуванні органів дер�
жавного управління на засадах соціального та економічно�
го діалогу.
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Діяльність суб'єктів спрямована на
регулювання агрегованого об'єкта анти�
кризового регулювання — економічної
кризи та чинників циклічності економі�
чного розвитку: заощадження та інвес�
тиції; фінансові (бюджетно�податкові,
грошово�кредитні, інфляційні); людсь�
кий капітал; інновації та науково�техн�
ічний прогрес; демографічні; інсти�
туційні; екологічні; нерівність доходів;
глобальної економічної динаміки.

Формулювання цілей розвитку
будь�якого економічного об'єкта (про�
цесу, явища) грунтується на критерії
економічної ефективності. Для анти�
кризового регулювання таким кри�
терієм є зменшення глибини падіння,
тривалості, масштабів та негативних
наслідків кризи і посткризової депресії.
При цьому більш конкретні параметри
ефективності встановити неможливо,
оскільки глибина падіння ВВП та інших
макроекономічних показників, набір
негативних наслідків визначаються спе�
цифікою, типом та видом кризи, а також
силою зовнішніх впливів.

Цілі антикризового регулювання
національної економіки поділяємо на
стратегічні і тактичні (рис. 3).

Стратегічна мета антикризового регулювання націо�
нальної економіки витікає з реалій та перспектив розвитку
світової економіки в умовах глобальної постіндустріалізації.
Це — формування антикризового потенціалу задля проти�
стояння зовнішнім і внутрішнім збуренням та стимулюван�
ня чинників економічного розвитку, спрямованих на побу�
дову постіндустріально�інформаційної господарської сис�
теми.

Тактичні цілі антикризового регулювання національної
економіки забезпечують реалізацію стратегічної мети, фор�
муються за сферами економічної діяльності і в загальному
вигляді спрямовані на упередження, захист та мінімізацію
негативних наслідків кризових явищ і процесів у секторах
національної економіки. Реалізація тактичних цілей анти�

кризового регулювання здійснюється синхронізовано у ме�
жах загальнодержавної стратегії економічного розвитку з
урахуванням процесів циклічності та взаємозв'язку кризо�
вих явищ різної етимології.

Сьогодні деформації господарської системи, накопи�
чені протягом років незалежності України, послаблюють
її антикризовий потенціал та є перешкодою до виходу на
траєкторію сталого економічного розвитку постіндустрі�
ально�інформаційного типу. Це зумовлює формування
тактичних цілей антикризового регулювання в площині
усунення проблем та активізації внутрішніх чинників еко�
номічного розвитку, а також посилення стійкості до
зовнішніх кризових процесів шляхом трансформації струк�
тури економіки (зовнішньоекономічної, технологічної, га�
лузевої).

Рис. 1. Концептуальна схема розробки механізму антикризового
регулювання національної економіки*

* Розроблено автором.

* Розроблено автором.
Рис. 2. Механізм антикризового регулювання національної економіки*
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Механізм антикризового регулювання національної
економіки грунтується на загальних принципах державно�
го регулювання економіки та специфічних — притаманних
тільки антикризовому регулюванню.

До загальних принципів державного регулювання еко�
номіки належать такі:

— ефективності, що передбачає позитивний кінцевий
економічний ефект;

— справедливості — держава шляхом перерозподілу
доходів коригує нерівність доходів населення;

— стабільності — забезпечує необхідний вплив на еко�
номіку з метою нівелювання економічних спадів, стриму�
вання безробіття, підтримки економічного розвитку;

— системності державного впливу — передбачає комп�
лексний, системний підхід до розв'язання проблем суспіль�
ного розвитку;

— адекватності — передбачає відповідність державних
регуляторів реаліям сучасного етапу соціально�економіч�
ного розвитку;

— оптимального поєднання адміністративних та еконо�
мічних важелів з метою збалансування масштабів втручан�
ня в економічні процеси;

— поступовості та етапності, що передбачає врахуван�
ня фактора часу;

— дотримання матеріально�фінансової збалансованості
з метою забезпечення ресурсного потенціалу суспільства,
регулювання фінансових потоків;

— наукової обгрунтованості — передбачає врахування
сучасних досягнень у теорії і методології при розробці та
впровадженні державних регуляторів;

— забезпечення єдності страте�
гічного і тактичного державного ре�
гулювання.

Специфічні принципи витікають
зі сформованих теоретико�методоло�
гічних положень сутнісних характе�
ристик і тенденцій розвитку антикри�
зового регулювання національної
економіки. До них відносимо:

— принцип зорієнтованості регу�
лювання на досягнення стратегічних
цілей циклічного розвитку, що перед�
бачає пріоритетність забезпечення
сталого економічного розвитку на
довгострокову перспективу над ситу�
ативними вигодами короткостроко�
вого впливу;

— принцип підпорядкованості
стратегічним цілям суспільного роз�
витку — витікає із визначення анти�
кризового регулювання як складової
стратегічного державного регулю�
вання національної економіки;

— принцип прозорості і відкри�
тості прийняття та реалізації анти�
кризових заходів, що передбачає на�

явність гласних, загальних "правил гри" для всіх економіч�
них суб'єктів;

— принцип своєчасності прийняття антикризових за�
ходів — передбачає прогнозування, діагностику та опера�
тивне реагування на симптоми кризи з метою недопущення
кумулятивного накопичення кризового потенціалу;

— принцип узгодженості та скоординованості з міждер�
жавними антикризовими програмами — передбачає враху�
вання при виробленні національної антикризової стратегії
впливу антикризової політики країн — зовнішньоекономі�
чних партнерів та наднаціональних структур.

Реалізація цілей і принципів потребує визначення ме�
тодів антикризового регулювання національної економіки
(рис. 4).

Ступінь ефективності вирішення будь�якої проблеми
найбільшою мірою залежить від визначення комплексу ме�
тодів та засобів, застосування яких дає змогу досягти необх�
ідного кінцевого результату. Економічні й правові методи ре�
гулювання використовуються з метою створення сприятли�
вих умов для розвитку господарських одиниць усіх форм
власності, забезпечення інфраструктури, підтримки підприє�
мництва, стимулювання організації та ефективного функці�
онування ринкової ділової активності, створення умов мо�
тивації виробництва і недопущення його спаду, зміцнення
фінансово�кредитної системи, стимулювання науково�тех�
нічного прогресу, інвестицій, структурної перебудови тощо.

Адміністративні методи можуть застосовуватись у та�
ких сферах, які не охоплюються ринком, але залежать від
нього, або, коли економічні методи не дають необхідного
результату, наприклад, в умовах кризи.

Інституційні методи реалізуються в
рамках виконання інституційної місії
держави, яка виявляється у двох напря�
мах діяльності. По�перше, держава
надає економічним суб'єктам, населен�
ню особливий економічний і правовий
статус свободи, захищаючи їх у зовніш�
ньому та внутрішньому просторі за до�
помогою спеціальних структур. По�дру�
ге, держава залучає всіх членів сус�
пільства до суспільної відповідальності
шляхом здійснення нагляду, регулюван�
ня та контролю за їх поведінкою, утри�
мування від неадекватних вчинків [2, с.
172—173].

Важливість інституційного аспекту
визначається також тим, що діяльність
держави в сучасних умовах ураховує не
тільки економічний аспект, але й спіль�
ність морально�етичних норм, енергій�
ність нації, що витікає із традицій і зви�
чок суспільства.

За часом впливу виділено превентивні
та реактивні методи антикризового регу�
лювання національної економіки. Пре�
вентивні методи реалізуються на основі

Рис. 3. Цілі антикризового регулювання національної економіки*

* Розроблено автором.
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АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 

Стратегічна мета антикризового регулювання 
посилення антикризового потенціалу задля протистояння зовнішнім і внутрішнім 
збуренням  та стимулювання чинників економічного розвитку, спрямованих на 

побудову постіндустріально-інформаційної господарської системи. 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

* Розроблено автором.

Рис. 4. Методи антикризового регулювання національної економіки*
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1) загальнодержавні; 2) регіональні;  
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4) мікроекономічні; 5) локальні 

За рівнем впливу 
 

1) протекціоністські; 2) ліберальні 
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аналізу і прогнозування кризових явищ і вклю�
чають способи впливу держави на економічну си�
стему з метою формування антикризового по�
тенціалу, розробки заходів попередження та
мінімізації можливих негативних наслідків кри�
зи. Реактивні методи активно починають діяти
вже після того, як кризові явища набули загроз�
ливого для економічної стабільності характеру.

Протекціоністські і ліберальні методи є ан�
тагоністичними за своєю суттю. У сучасних умо�
вах протекціоністські методи застосовуються з
метою захисту внутрішнього ринку від зовнішніх
загроз і викликів глобальних кризових явищ.
Водночас національні держави вкрай обмежені
у їх застосуванні внаслідок взятих на себе зобо�
в'язань у рамках діяльності СОТ та інших орган�
ізацій. Ліберальні методи передбачають викори�
стання державного впливу через встановлення
загальних "правил гри", тарифного регулюван�
ня у рамках режиму найбільшого сприяння.

Означені методи грунтуються на викорис�
танні інструментів антикризового регулювання
національної економіки. Інструменти різних видів
державної політики (грошово�кредитної, бюд�
жетно�податкової, інвестиційної, інноваційної
тощо) застосовуються комплексно з урахуванням
можливості їх різнонаправленого впливу або си�
нергетичного ефекту. Вибір інструментарію анти�
кризового регулювання залежить від цілей, мето�
ду, виду, типу та фази розгортання кризи.

Особливе місце серед інструментів анти�
кризового регулювання належить прогнозуван�
ню, антикризовим програмам і планам.

Прогнозування криз включає ряд взаємо�
пов'язаних етапів (рис.5) і може здійснюватись
у рамках превентивного регулювання та як один
з етапів, що передує розробці програми (пла�
ну). Необхідність прогнозування криз визна�
чається їх невідворотністю та циклічністю еко�
номічного розвитку. Прогнозування є науковою
базою для подальшого вибору регуляторів щодо
мінімізації негативних наслідків кризових явищ.

Антикризові програми і плани є найважлив�
ішими інструментами реалізації антикризової
політики. Як показав досвід подолання глобаль�
ної фінансово�економічної кризи 2008—2009
років, антикризові програми високорозвинених
країн включали переважно заходи фінансового
регулювання і спрямовані на досягнення корот�
кострокових цілей [4]. Вони були розроблені на
1—2 роки. Нехтування довгостроковими цілями
розвитку та неусунення практики боргового фінансування
сукупного попиту стали основними причинами їх фіаско.

ВИСНОВКИ
Ефективність антикризового регулювання національної

економіки залежить від наступних трьох основних складових.
1. Інституційні умови розробки та реалізації антикри�

зових стратегій, програм, планів.
Ефективність інститутів визначається можливістю вре�

гулювання політичних розбіжностей, забезпеченням пол�
ітичної стабільності й передбачуваною державною політи�
кою, які в сукупності сприяють стійкості та формують підва�
лини динамічного розвитку економічної системи.

Для соціально�економічного розвитку України найбіль�
шу загрозу становлять ризики соціально�політичної неста�
більності, зміщення акцентів у прийнятті управлінських
рішень з системного на ситуативний підхід, прийняття за�
конодавчих актів, спрямованих на вирішення поточних про�
блем економіки. При цьому сильні інститути підвищують
можливості країни до врегулювання внутрішніх політичних
розбіжностей і, відповідно, встановлення політичної ста�
більності та послідовність проведення політики сприяють
стійкому економічному зростанню. Слабкі інститути утруд�
нюють адаптацію в умовах економічних шоків і підвищують
вірогідність переворотів і революцій.

2. Протистояння зовнішнім впливам, викликам глоба�
лізації та позиціонування України в процесах міждержав�
ного антикризового регулювання як активного учасника та
лоббі національних інтересів.

3. Методологічна та наукова основа антикризового ре�
гулювання національної економіки. Реалізація принципу

наукової обгрунтованості є нагальною необхідністю. Між
вітчизняною наукою та економічною політикою держави
існує величезна прірва. Переважна більшість концепцій,
стратегій, програм, розроблених науковими інститутами
та організаціями, не знаходить відображення в управлінсь�
ких рішеннях або набуває спотвореного впровадження.

Антикризове регулювання економіки здійснюється без�
перервно в усіх фазах економічного циклу в рамках еконо�
мічної стратегії держави. Недооцінка ролі антикризового
регулювання в економічній стратегії держави призводить до
безсистемності прийняття управлінських рішень, їх ситуа�
тивного та слабкого впливу на економіку.
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Рис. 5. Алгоритм прогнозування кризи*

* Узагальнено за [3].


