Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2014. Т. 19. Вип. 3/1

РОЗДІЛ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
І М ІЖ НАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
УДК 339.9
Бондарець М. В.
Інститут, всесвітньої історії
Н аціональної академ ії наук У країни

АНТИКРИЗОВА К О Н Ц Е П Ц ІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМ ІЧНОЇ
М ОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ: П РІО РИ ТЕТИ РЕФОРМ
У статті розглянуто антикризові концепції та відповідні стратегії модернізації провідних країн та У країни.
Акцентовано увагу на практичних стратегіях реформування соціально-економічного розвитку та дослі
дж енні їх ефективності у практи ц і державного антикризового менеджменту. Доведено, що модернізація
економіки У країни повинна відповідати пріоритетам концепцій сталого та людського розвитку.
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А ктуальність проблеми. П ісля набуття н еза
леж ності в У країні ф актично не було прийнято
узгодженої концепції та відповідної стратегії н а
ціонального розвитку, що призвело до відсутності
ефективної держ авної соціально-економічної полі
тики , відчуженню політичної еліти від інтересів
суспільства, непрофесійності та корумпованості
політиків, держ авних службовців та судової в л а
ди. Глобальна фінансова кри за, я к а розпочалася у
2008 р., загострила проблему невідповідності соціально-економічної політики держ ави реаліям гло
бального розвитку. Ц я проблема набула ще біль
шої актуальності у зв ’язк у з евро інтеграційним и
прагненням У країни, зворотна ринкова трансфор
м ація якої від тотально-державної економіки до
ринкової економ іки в результаті вкрай слабкого
стратегічного менеджменту на рівні держ ави, ре
гіонів і корпорацій відкинула У країну з числа
надрозвинутих індустріально-аграрних держ ав
в число країн-деградантів, країн з найбільш им
населенням в Європі. В умовах системної кризи
У країна повинна зробити свій остаточний страте
гічний вибір на користь європейської інтеграції,
підвищ ення міжнародної конкурентоспромож нос
ті, збалансованого та сталого інноваційного розви
тку, розробити власну концепцію антикризового
соціально-економічного розвитку та м одернізації
економіки.
А наліз дослідж ень і публікацій. Протягом
останніх років проблемам модернізації економіки
присвячено д екілька досліджень і опубліковано
ряд наукових праць, що стосуються я к загал ь
них закономірностей і тенденцій розвитку світо
вої економіки в умовах глобалізації, так і власне
аспектів інноваційного розвитку, антикризового
управління та напрям ам підвищ ення конкуренто
спроможності економ іки. В у країн ській економ іч
ній літературі цим проблемам присвячені роботи
О. Білоруса, А. К інаха, В. Гееця та ін. Серед зару
біж них дослідників можна виділити М. Любушина, М. Д елягіна, С. Губанова, А. Амосова, С. Кигельмана.
Проблеми формування еф ективних стратегій
безпечного соціально-економічного розвитку к р а 
їн з транзитивною економікою (в тому числі України) у своїх п рац ях виріш ую ть В. Геєць,
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А. Гальчинський, В. Семиноженко, А. Ф іліпенко, С. Ю рій, Є. Савельєв, В. Будкін, М. Д удчен
ко. Структурну та інвестиційну-інноваційну по
літи ку в рам ках стратегій модернізації економік
перехідного періоду досліджую ть А. Задоя та В.
Б ілоц ерківець.
Імперативи безпечного соціально-економічного
і гуманітарного розвитку, структурної і інституціональної модернізації російської економіки, вибо
ру посткризової концепції розвитку досліджено в
працях російських вчених В. Губанова, В. Наймуш ина. Глибокий аналіз концепцій промислової по
л іти ки та її складової — неоіндустріалізації зд ій 
снено російськими дослідникам и О. Романовою та
Ю. Лавриковою.
Вченими ІСЕМВ НАН У країни, зокрем а О.Г. Б і
лорусом, О.В. Зернецькою , Т .І. Пергою, М.В. Б он
дарець, В.М. Литвиненком та інш ими, сформова
но оригінальні стратегічні концепції підвищ ення
міжнародної та глобальної конкурентоспром ож 
ності У країни в єдиному взаємопов’язаном у ком п
лексі економічного, соціального, екологічного, ін 
формаційно-комунікаційного напрям ів розвитку,
інституційної і структурної модернізації та кон ку
рентної інтеграції економіки країни в європейські
системи і структури та в глобальну економіку.
Проте ц я тем атика розробляється здебільшого
за окремими, загальним и напрям ам и. Разом з тим
бракує ком плексних досліджень щодо держ авно
го антикризового управління та концептуальних
засад модернізації та реформування національних
економік, зокрема У країни, в умовах глобальної
системної кризи.
Метою статті є виокремлення антикризових
стратегічних концепцій та дослідж ення їхньої
ефективності у практи ці державного антикризово
го менеджменту для обґрунтування концептуаль
них засад модернізації та реформування У країни.
Виклад основного м атеріалу. В умовах глобаль
ної системної кризи провідні країн и, країни, що
розвиваю ться і є трансформаційними, та інш і гру
пи країн на держ авному рівні прагнуть розробити
антикризову концепцію та стратегії її реалізації,
що дозволить і в кризових умовах здійсню вати,
хоча і повільний, соціально-економічній розви
ток. Особливістю сучасної кри зи є те, що провідні
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та транзитивні країн и нерівномірно входять і ви
• кредитування фірм та ком паній з метою
ходять з системної кризи: транзитивні країни пер проведення Н Д Д КР, пов’язаних з розробкою й
ш им и входять і останніми з неї виходять [1, с. 5]. опануванням нових технологій та забезпечення
Я кщ о нам агатися спрогнозувати наслідки нової їхнього доступу до держ авно регульованих ринків
х вилі фінансово-економічної кри зи д ля світової збуту продукції;
економ іки, то ним и м ож ливо будуть: знецінення
• забезпечення доступу суб’єктів господарю
значної частки фінансового кап італу, девальвація вання до науково-технічної інф ормації, що від
долару і втрата їм полож ення єдиної світової ре носиться до сфери новітніх технологій та нового
зервної валю ти, регіональна ф рагм ентація світо технологічного укладу.
вої валютно-фінансової системи [2]. П ісля струк
При розгортанні нових сценаріїв системної
турної перебудови світової економ іки на основі глобальної кри зи соціально-економічний розвиток
нового технологічного укладу відбуватиметься У країни залеж атим е я к від зовніш ніх факторів,
перетік фінансових кош тів у виробництва та тех так і від еф ективної внутріш ньої політики. При
нології нового укладу. Д ля того щоб відставання плануванні антикризової політики треба приділи
від світових лідерів не стало ще більш им, У країні ти особливу увагу подальш ому розвитку інтелек
в кризових умовах треба продовж увати структур туального потенціалу суспільства я к головному
не реф ормування та модернізацію економ іки на фактору, що визначатиме науково-технічний про
основі стратегії довгострокового соціально-еконо- грес, та підвищ енню якості людського капіталу,
мічного розвитку.
на розвиток якого в провідних країн ах спрямову
Однією з головних стратегій (концептуальних ється значна ч астка національного доходу.
полож ень), спрям ованих на подолання системної
Д ля реалізації модернізаційної стратегії ство
фінансової кри зи в У країні, має стати стратегія рення ядра нового технологічного укладу в У к раї
формування національної інвестиційної системи, ні вже є наявним и ряд важ ливи х передумов:
яка повинна забезпечити ф інансування позабю
• високий рівень освіти населення;
дж етних держ авних цільових програм, кредиту
• розвинутий науково-технічний потенціал;
вання перспективних підприємств промислової
• значний кадровий потенціал в науково-техсфери та аграрного сектору, що опановують та нічний сфері;
втілюють технології і виробництва нового техно
• існування виробничо-технологічних струк
логічного укладу. Д ля цього має бути створена тур з д еяк и х напрям ів сучасного і новітнього тех
система цільового управлінн я грошевої пропози нологічних укладів, наявність власних передових
цією , при формуванні яко ї м ож на скористатися наукових ш кіл , унікальної науково-експеримен
досвідом провідних та трансформ аційних країн. тальної бази;
Н априклад, через здійснення ем ісії під векселя
• наявність потуж них фінансових ком паній,
виробничих підприємств ш ляхом реф інансування я к і зацікавлен і у диверсиф ікації діяльності через
ком ерційних банків, я к це відбувалося у післяво вихід на глобальні рин ки високотехнологічних то
єнний період в країн ах Західної Європи, або у К и  варів та послуг;
таї - емісії держ авних банків під узгодж ені п ла
• формування усталених наукових ко л ек ти 
ни щодо модернізації виробничих підприємств. вів, що мають системний досвід розробки склад
М ожна також запозичити досвід фінансового п л а них науково-технічних виробів відповідної якості;
нування Індії і провести емісію під пріоритетні
• активн а участь вітчи зняних вчених в м іж 
напрям и соціально-економічного розвитку, або народному науково-технічному співробітництві,
досвід управління кредитними потоками Я понії що забезпечує ш ирокий доступ до новітніх дослі
д ля здійснення ем ісії під держ авні пріоритети.
дж ень та розробок.
Отже, в умовах кри зи У країні необхідно скон
Д ля подальш ої реалізації цих передумов з метою
центрувати зусилля на розш иренні внутріш нього здійснення модернізації держ ава повинна сформу
ринку (над цією проблемою працює сьогодні К и  вати і проводити ефективну науково-технічну, інтай), структурній перебудові економ іки на основі ституціональну, фінансову, інформаційну і струк
нового технологічного укладу, створенні самодос турну політику. Розглянемо ці складові окремо.
татньої інвестиційної системи, що має спиратися
Н ауково-технічна політика держ ави вклю чає
на внутріш ні дж ерела грошевої пропозиції. При вибір пріоритетів, розробку і реалізацію цільових
цьому необхідним стає формування держ авної со програм для їх досягнення. Інституціональна по
ціально-економ ічної політики, спрямованої на ф і л іти ка полягає у створенні необхідних правових,
нансову підтрим ку пріоритетних галузей, малого організаційних і ціннісних структур, що підтри
підприєм ництва, стим улю вання попиту на товари мують інвестиційну активність та забезпечують
внутріш нього виробництва, створення системи сприятливі умови для нововведень. Д ля органі
реф інансування ком ерційних банків під кред ит зації вітчизняного науково-виробничого потенці
ні зобов’язан н я виробничих підприємств. Більш алу в конкурентоспромож ні структури необхідно
конкретно у руслі цього напрям у держ аві необхід проводити активн у держ авну політику підтрим ки
но створити умови, за я к и х буде здійсню ватися:
ф ормування високотехнологічних суб’єктів госпо
• довгострокове кредитування підприємств, дарю вання. Це потребує відновлення довгих техно
що працюють над розробкою та опануванням но логічних ланцю гів з розробки та виробництва навітніх технологій в перспективних напрям ах еко укоємної продукції. Д ля ріш ення даного завдання
номічного зростання;
необхідно, з одного боку, здійснити возз’єднання
• ф інансування науково-дослідницьких інсти технологічно спряж ених виробництв, що були
тутів та колективів, працю ю чих над створенням розірвані приватизацією або створити нові техно
нових технологій та їх практичною реалізацією ;
логічні ланцю ги, я к і були втрачені при розпаді
• необхідне та достатнє ф інансування вузів, союзної держ ави. З інш ого боку, потрібно стим у
що готують спеціалістів відповідного профілю та лю вати розвиток нових наукоєм них ком паній, що
колективів вчених, я к і працю ю ть в клю чових н а є конкурентоспром ож ним и, ш ляхом застосування
прям ах становлення нового технологічного у к л а  різном анітних інструментів промислової політи
ду, д ля реалізації їх творчого та освітнього потен ки : пільгових кредитів, держ авних закупівель,
ціалу;
субсидування науково-дослідних робіт тощо.
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До фінансових умов акти візац ії розвитку н а
уково-виробничого потенціалу, що має втілю ва
ти держ ава, варто віднести: створення інститутів
довгострокового кредитування розвитку вироб
ництва та механізм ів проектного ф інансування
перспективних, але ризикових науково-технічних
проектів, звільнення інноваційної діяльності від
оподаткування, активне держ авне стимулю вання
проривних напрям ів НТП, що передбачає ф інансу
вання ф ундаментальних та часткове ф інансування
прикладних досліджень, венчурне фінансування
новітніх розробок через різном анітні фінансові ін 
ституції.
Інф ормаційні передумови акти візац ії наукововиробничого і інтелектуального потенціалу поля
гають у формуванні відкритої інформаційної інф 
раструктури, що забезпечує доступ до сучасних
наукових знань та технічних досягнень, ф ункці
онуванні системи оцінки та вибору пріоритетних
напрямів НТП. Т ака система має допомагати я к
держ аві, так і приватним організаціям та грома
дянам у правильному визначенні перспективних
напрямів розвитку з метою ефективного викорис
тання наявних ресурсів.
Важливою передумовою успішного подолання
системної кризи має стати науково обґрунтована
стратегія розвитку нового технологічного укла
ду, я к а має поєднувати стратегію лідерства у тих
напрям ах, де український науково-промисловий
комплекс має наукові та технологічні переваги,
стратегію наздоганяючого розвитку у напрям ах, де
наявне відставання, та стратегію випереджаючого
розвитку ком ерціалізації за інш ими напрямами.
А нтикризова політика, що проводилася в У кра
їні після 2008 р., була спрямована здебільшого на
стабілізацію фінансового сектора, і знайш ла свій
прояв в рефінансуванні ком ерційних банків дер
ж авним кош том з можливістю їх подальшого ви
купу.
У більшості розвинутих та трансформаційних
країн антикризова стратегія полягала у виділенні
кош тів на підтрим ку модернізації та інноваційної
активності економ іки. Т ак, частка витрат на роз
виток передових технологій з метою м одернізації
енергетичної, транспортної і житлово-комунальної інф раструктури в антикризової програмі Кореї
склала 8 0,5% , в К итаї - 3 7 ,8 % , в країнах ЄС 5 8 ,7 % , але в Росії —не більш я к 1 ,5 % , при тому,
що у світі в цілому - 15,6% [3].
Н а сучасному етапі багато кр аїн працюють
над створенням нової моделі антикризового н а
ціонального і глобального розвитку, головними
рисам и яко ї є усталеність, більш повна ко р ел я 
ц ія та врахування економ ічних, соціальних та
екологічних ф акторів. В аж ливи м и завдан ням и,
що сприятим уть усталеному розвитку тако ї еко
ном іки, є:
- пріоритетний розвиток наукоєм них, високотехнологічних, обробних та інф раструктурних га
лузей, я к і мінімально впливаю ть на навколиш нє
середовище;
- забезпечення екологічних умов ж и ття насе
лення;
- втілення еф ективних заходів щодо скоро
чення забруднення довкілля;
- зменш ення частки сировинного сектору в
економіці;
- підвищ ення ефективності використання при
родних ресурсів та їх економ ія, що має призвести
до суттєвого скорочення затрат природних ресур
сів і обсягів забруднень на одиницю кінцевого ре
зультату (зниж ення показників природоємності).
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Д ля досягнення параметрів сталого розви
тку вочевидь необхідно компенсувати вичерпан
ня природного кап італу за рахунок збільш ення
інвестицій у лю дський та ф ізичний кап італи.
В практичному плані доцільно суттєве збільш ен
ня інвестицій в науку, освіту, охорону здоров’я,
інноваційний розвиток.
У зв ’я зк у з переходом до нової моделі еконо
мічного розвитку у світі відбувається формування
нового економічного (зеленого) курсу, основні еле
менти якого були запропоновані в ініціативі Про
грами ООН з охорони навколиш нього середовища
(UNEP) у 2008 р.
Вже сьогодні обсяг випуску глобальної еко
логічної індустрії у світі складає більш н іж 600
млрд дол. на рік. Р еал ізац ія нового зеленого курсу
передбачає мінім ізацію використання невідновлювальних корисних копалин для виробництва ел ек
троенергії за рахунок інвестицій у відновлювальні
енергоносії, а також запровадж ення обов’язкового
енергозбереж ення. Н а сучасному етапі глобальні
інвестиції в екологічно чисті енергоносії досягли
160 млрд дол. і продовжую ть зростати [4]. Все це
дозволяє суттєво знизити попит та затрати на ви 
робництво електроенергії, а також її вартість.
В антикризових програмах багатьох розвину
тих країн чільне посідають заходи щодо модерні
зації екологічної компоненти. Н априклад, у СІЛА
відповідно до плану Б. Обами виділено більш е 50
млрд дол. на екологізацію економіки, я к и й перед
бачає створення новітніх «зелених» технологій,
заходи щодо енергозбереж ення, нові робочі місця
у перспективних з екологічної точки зору видах
діяльності та інш і. С кандинавські країни зд ій 
снюють реструктуризацію економіки на користь
галузей, я к і виробляють нові екологічно сумісні
технологій, продукти та послуги. В умовах гло
бальної кризи така реструктуризація відбувається
за рахунок держ авної підтрим ки екологічно пере
дових видів діяльності за м інім альної підтрим ки
традиційних виробництв.
Великий вплив на модернізацію глобальної
економіки чинить боротьба з глобальною зміною
клім ату та підвищ ення її енергоефективності.
П рагнення країн ЄС скоротити до 2020 р. викиди
парникових газів на 20% , підвищ ити енергоефективність на 20% і довести долю відновлю вальних
дж ерел енергії до 20% (план 20:20:20) радикально
змінить економіку Європи. З інш ого боку, СІЛА
заявляю ть про амбітні плани щодо скорочення ви 
кидів на 50% до 2050 p., а потім і до 80% до
2080 p., що спричинить великі структурні зміни
в ам ериканський економіці та зростання темпів її
інноваційного розвитку. Вже сьогодні клю човим
визначенням еф ективної економіки стає «низьковуглеводна економіка», головними характерис
тикам и якої є висока енергоефективність та м ін і
м альний вплив на д овкілля.
Економічний м еханізм інноваційної економі
ки через систему податків, позик, пільг, спри ят
ливого інвестиційного клім ату і т. ін. стимулює
створення і використання знань для забезпечен
ня зростання та стримує види діяльності, що ви
снажую ть природний кап італ та забруднюють до
в кіл л я. Н а сучасному етапі розвитку в провідних
країнах ш ироко застосовують м еханізми стиму
лю вання «низьковуглеводної» економіки.
Отже, реалізація енергетичних і клім атичних
пріоритетів розвинутими країнами означає і зн а
чне скорочення екологічного тиску через щ ільну
кореляцію величин енергоспож ивання, викорис
тання природних ресурсів, викидів парникових
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газів і об’ємів забруднень. Все це означає, що у
найближ чі десятиріччя в розвинутих країн ах буде
побудована сучасна модель економ іки з новою ін 
новаційною і технологічною основою, н ай важ л и 
вішою характеристикою яко ї буде м інім альний
вплив на д овкілля. Ц і зм іни призведуть до зм ен
ш ення обсягів спож ивання країн ам и природного
газу та наф ти, а відтак, таким великим експорте
рам енергоресурсів, я к Росія, також варто поду
м ати про модернізацію власної економіки і пере
ходу від експортно-сировинної моделі розвитку до
інноваційної.
П ереходячи до практичних завдань антикризової соціально-економічної модернізації У кра
їни та запровадж ення відповідних реформ, тре
ба зауваж ити, що це означає виріш ення трьох
взаємопов’язаних проблем, а саме: м одернізація
держ авної економічної політики, м одернізація ви 
робничо-технологічної бази економ іки, м одерніза
ц ія системи соціального захисту населення [5].
Інструментом соціально-економічної модер
нізац ії є здійснення реформ, спрям ованих на з а 
провадж ення найбільш еф ективних стратегій та
м еханізм ів управління соціально-економічними
процесами в країн і. При цьому безумовним ім 
перативом має стати практи чн а реалізація моде
л і сталого розвитку, що забезпечує інтегральне
поєднання економічної ефективності, соціальної
справедливості, ресурсної збалансованості та екобезпеки.
М одернізація ф іскальної політики вимагає
перегляду чинних, законодавчо затвердж ених,
зобов’язань держ ави з точки зору їх фінансового
забезпечення з метою приведення у відповідність з
ф інансовими м ож ливостям и країн и, запровадж ен
ня середньострокового бюджетного планування,
п ри йняття зм ін до Податкового кодексу. П ерш о
черговими завданням и цієї сфери є:
- розробка політики оподаткування малого біз
несу на найближ чі 5-7 років та її законодавчого
супроводження;
- розш ирення бази оподаткування ш ляхом за 
провадж ення нових податків та модернізації вже
існую чих, наприклад, податку на нерухомість, де
позити тощо;
- п ри йняття закону про єдиний соціальний
внесок, я к и й має визначити єдину систему збору,
обліку внеску, надання права контролю та про
ведення перевірок одній установі. Д ля осіб, я к і
обрали спрощ ену систему оподаткування, він має
бути встановлений на м інім альном у рівні.
М одернізація монетарної політики передбачає
застосування наступних заходів:
- створення економ ічних та інституційних пе
редумов переходу до реж им у інф ляційного таргетування в середньостроковій перспективі. Це
означає, що НБУ за допомогою дисконтної став
ки буде ф актично регулю вати вартість грошей в
економіці та через м еханізм монетарної трансмісії
відповідно впливати на рівень інф ляції й темпи
економічного зростання;
- забезпечення незалеж ності Н БУ від політич
ного впливу. З цією метою варто реорганізувати
Раду Н БУ , відмовивш ись від квотного принципу
ф ормування та перетворити її на технічний орган.
П ри цьому слід також посилити відповідальність
НБУ за ефективність монетарної політики. Все це
може забезпечити п р и й н яття нового закону про
Н аціональний банк У країни.
У сфері регуляторної політики, приватизації та
захисту прав власності м одернізація має сприяти
виріш енню наступних завдань:

— забезпечення рівних умов ф ункціонування
держ авних та приватних підприємств;
—запровадж ення повідомлювального принципу
реєстрації суб’єктів підприєм ницької діяльності;
—спрощ ення м еханізмів виходу з ринку, зокре
ма процедури закри ття бізнесу без банкрутства та
суттєвого покращ ення процедури банкрутства;
—скорочення переліку об’єктів, що не п ід л яга
ють приватизації;
—забезпечення публічності передприватизаційної та післяпри ватизац ійної діяльності У ряду та
об’єкта, що підлягає приватизації;
— впорядкування відомостей щодо прав воло
діння м атеріальним и та нем атеріальним и а к т и 
вами (кадастр зем ельних д ілян ок, розвинута сис
тема депозитарних інституцій, бюро кредитних
історій, реєстри підприєм ців та компаній), ство
рення загальнонаціонального реєстру відомостей
про заставу, врегулю вання правил та процедури
доступу до вказан их даних та відповідного зак о 
ну. У цій сфері на законодавчому рівні важ л и ви 
ми також будуть м одернізація закону про держ ав
ні закупівлі, п ри йняття закону про статус Фонду
державного м айна, я к и й би покладав на ФДМУ
ф ункції управління об’єктам и держ авної влас
ності та забезпечення ефективності та прозорос
ті приватизаційного процесу, повноваж ення щодо
контролю за дотриманням виконання інвестицій
них зобов’язань.
У соціальній сфері м одернізація повинна за к р і
плю вати безумовне запровадж ення принципу фор
мування соціальних зобов’язан ь держ ави в рам ках
бюджетних можливостей, а соціальна допомога
має надаватися винятково на адресній основі, пе
реважно у грош овій формі. Бенеф іціарам и такої
допомоги мають бути лиш е домогосподарства, до
ходи яки х є ниж чим и за встановлений рівень бід
ності. Щ е одним кроком має стати упорядкування
категорій людей, що мають право на різного роду
соціальні пільги, а це вимагає заверш ення форму
вання реєстру пільговиків. Необхідно відмовитися
від практи ки надання пільг за професійною озна
кою, тоді я к пільги мають надаватися лиш е за од
ним статусом пільговиків. В аж ливим завданням
м одернізації соціальної сфери є продовж ення пен
сійної реформи, що вимагає здійснення наступних
заходів:
— перегляд системи надання пенсій пільговим
категоріям пенсіонерів з тим, щоб визначити м а к 
сим альний розмір пенсій та перейти до виплати
вищ их пенсій окремим професійним групам на
третьому рівні пенсійної системи;
—поступове підвищ ення віку виходу на пенсію
д ля ж інок та чоловіків, а також поступове підви
щ ення віку виходу на пенсію для окремих про
фесійних груп;
— запровадж ення другого рівня пенсійного за 
безпечення, розвиток регуляторного середовища
третього рівня пенсійного забезпечення. У хвален
ня законодавчих актів, я к і необхідні для запро
вадж ення другого та третього рівнів пенсійного
забезпечення.
Враховуючи досвід провідних країн, невідклад
ним практичним завданням модернізації екологіч
ної сфери в У країні є вдосконалення інф орм ацій
них, інституціональних, правових, регуляторних
та економічних м еханізм ів екологічного управ
л ін н я та його інтеграція в усі сфери держ авної
політики та господарю вання. Одним з головних
принципів, якого повинні дотримуватися суб’єкти
виробничої діяльності, є принцип - «забрудню
вач повинен платити», через що забруднення чи
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х иж ацьке ставлення до природних ресурсів стає
невигідним за рахунок прогресивних ш трафів та
високих ставок за забруднення та природокорис
тування. Д ля забезпечення м одернізації екологіч
ної сфері конче потрібна розробка концепції ін 
тегрованого екологічного управління та власної
моделі розвитку зеленої економіки У країни.
Виходячи із вищ енаведеного, концептуальні
засади антикризового розвитку та м одернізації
У країни полягаю ть у випередж альному станов
ленні базисних виробництв нового технологічно
го укладу, створенні його ядра і несучих галузей,
що стане головним стриж нем концепції нової ін
дустріалізації та дозволить забезпечити високі
темпи соціально-економічного зростання. Ключо
вим фактором формування нового технологічного
укладу має стати розвиток нано-, біо-, еко- та ін 
формаційних технологій. Д ля цього держ аві необ
хідно сконцентрувати вкладення ресурсів в роз
виток перспективних виробничо-технологічних
ком плексів нового технологічного укладу, що в
свою чергу потребує створення системи цілеспря
мованого управління фінансами, я к а вклю чає від
повідні м еханізм и грош ово-кредитної, податковобюджетної і валютної політики. Д ля досягнення
синергетичного ефекту від втілення такої системи

потрібно забезпечити і комплексність формування
виробничих кластерів нового технологічного у к л а 
ду та погодження макроекономічної політики з
пріоритетами довгострокового науково-економіч
ного розвитку.
Висновки. У цілому стратегія антикризового
соціально-економічного розвитку У країни полягає
у створенні системи стратегічного планування, що
спроможна ви являти перспективні напрям и еко
номічного зростання та спрямовувати діяльність
держ авних інститутів на їх реалізацію ; формуван
ні схем ф інансування проектів щодо створення
та розвитку виробничо-технологічних комплексів
нового технологічного укладу та сфер спож иван
ня їхньої продукції; проведенні макроекономічної
політики, спрямованої на забезпечення спри ятли
вих умов щодо інноваційної діяльності.
М одернізація економіки У країни повинна від
повідати пріоритетам концепцій сталого та лю д
ського розвитку. В умовах глобальних викликів
У країна має здійснити реструктуризацію націо
нальної економ іки, перейти від експортно-орієнтованої моделі розвитку до інноваційно-інвести
ційної моделі, через розвиток людського капіталу
та заснованої на використанні найбільш потуж но
го відновлювального ресурсу людства - знаннях.
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А Н ТИ К РИ ЗИ С Н А Я К О Н Ц Е П Ц И Я СОЦ И А ЛЬН О-ЭКОНОМ И ЧЕСКОЙ
М О Д ЕРН И ЗА Ц И И УКРАИНЫ : П РИ О РИ ТЕТЫ РЕФОРМ
Резю ме
В статье рассмотрены антикризисны е концепции и соответствующ ие стратегии м одернизации ведущ их
стран и У краины . А кцентировано внимание на п рактических стратегиях реф ормирования социальноэкономического развити я и исследовании их эфф ективности в п ракти ке государственного менедж мента.
Д оказано, что модернизация экономики У краины долж на отвечать приоритетам концепций устойчивого
и человеческого развити я.
К лю чевы е слова: глобальны й системны й к ризис, м одернизация, ан тикри зисн ая к онц еп ци я, социальноэкономическое развитие, новый технологический уклад.
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ANTI-CRISIS CO N CEPTIO N OF COCIAL-ECONOMIC
M ODERNIZATION OF UKRAIN: PRIORITIES OF REFORMS
S um m ary

In the article was coincided the anti-crisis conceptions and appropriate strategies of modernization of leading
countries and Ukraine. Was accentuate attention on practical strategies of social-economic development and
researching of their effectiveness in practice of government crisis management. It is proved that modernization
of the economy of Ukraine has meet the priorities and concepts of sustainable and human development.
Key words: global systematic crisis, modernization, anti-crisis conception, social-economic development, new
technological structure.
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