
Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ   17 жовтня 2018 року 

Збірник тез 
 

127 
 

УДК: 351:68:002.8 

 

Ортіна Г. В. 

д. держ. упр., доцент 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ 

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ 

 

Реалізація заходів щодо формування та реалізації антикризової стратегії 

вимагає також організації системи контролю за їхвиконанням. 

Слід підкреслити, що в умовах багатоукладної ринкової економіки, коли 

держава не може директивними методами спрямовувати діяльність всіх 

господарюючих суб'єктів реального сектора економіки, необхідне державне 

регулювання економіки, зокрема, шляхом впливу держави на макроекономічні 

параметри, цілеспрямованого регулювання структурних перетворень та 

грошово-фінансових потоків. 

Подальша розробка теоретичних і практичних питань вдосконалення 

механізму формування та реалізації антикризової стратегії повинна передбачати 

розробку системи заходів щодо створення умов для розвитку конкуренції: 

 формування структурної політики і пріоритетів національної 

економіки на основі вироблення спільних позицій держави, державних і 

місцевих органів влади та бізнес середовища з цієїпроблеми; 

 суттєве збільшення кількості малих і середніх підприємств 

реального сектора економіки; 

 розвиток ринку цінних паперів як інструменту стимулювання 

заощаджень населення і акумуляції коштів для здійснення інвестиційних 

проектів; 

 скорочення розриву між рентабельністю установ фінансово- 

банківської системи, торгівлі і галузей промисловості і сільського господарства; 

 розробка надійної законодавчої бази і надійних методів контролю за 

обґрунтованістю калькуляції витрат, що вимагає суттєвого підвищення якості 

бухгалтерського обліку та широкого розвитку аудиторськихслужб; 

 прийняття гнучкої антимонопольної політики, спрямованої на 

виявлення збільшення прибутку і рентабельності за рахунок порушення 

правилконкуренції; 

 побудова системи аналізу, прогнозування та регулювання всієї 

сукупності цін - від закупівельних і оптових доспоживчих. 

На наш погляд, державна економічна політика виявиться найбільш 

ефективною у разі, якщо буде виконуватись наступний алгоритм: 

 виявлення конкурентоспроможних або потенційно 

конкурентоспроможних підприємств – кластерів; 
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 ранжування виявлених кластерів з урахуванням інституційного 

чинника. Це відтворить вплив на конкурентоспроможність одних і тих же 

національних кластерів формальних і неформальних інститутів в різних країнах; 

 остаточне коректування з урахуванням національних інтересів і вибір 

пріоритетних для державної підтримки кластерів (політичнийфактор); 

 вироблення цілей, програми і механізму їхреалізації. 

Ключові завдання треба вирішити також в сфері структурної політики. 

Структурна деформація національної економіки, подальше посилення цієї 

несприятливої тенденції є фундаментальною загрозою безпеці реального сектора 

економіки України, оскільки вона є перманентною основою відтворення 

сформованих у минулому диспропорцій національної економіки і пов'язаних з 

цим труднощів. Сформована негативна структура економіки зумовлює і постійно 

відтворює сучасні проблеми, а можливості її зміни визначають майбутнє 

вітчизняної економіки, частку ринкових перетворень. 
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