
КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

ПОШ УК М ОДЕЛЕЙ ЕФ ЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ  ЕКОНОМІКОЮ  

ЗА УМ ОВ СУСПІЛЬНИ Х ВИКЛИКІВ

У 2017 році побачила св іт колективна монографія "Анти- 

кризове управління національною економ ікою " за загальною 

редакцією  доктора економічних наук, завідувача каф едри на 

ц іонально ї економ іки та публічного управління ДВНЗ "К и їв 

ський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана" І.Й. М алого1. За умов пош ирення невизначеності 

господарських перспектив, посилення глобальних викликів 

для розвитку національної економіки систем не дослідження 

держ авного антикризового управління суперечностей розвитку 

економіки України бачиться вельми корисним і своєчасним.

Монограф ія складається з чотирьох розділів, до п ідготов

ки яких було залучено широке коло фахівців. Окрім потужного 

осередку досвідчених спеціалістів (10 докторів та 8 кандида

тів економ ічних наук), у роботі взяли участь аспіранти і сту

денти, що надало можливість розглянути обрану проблему з 

р ізних ракурсів, очима різних поколінь.

Вагом ість зд ійснено ї наукової роботи обумовлю ється 

ш анобливим  ставленням до м етодологічної бази. На думку 

авторів, низка систем них суспільних трансф ормацій на рубе

жі XX-XXI століть потребує адекватного осмислення на таких 

м етодологічних засадах, які здатні долати лінійне мислення 

та лін ійну екстраполяцію  соціально-економ ічних тенденцій 

(с. 7). Становлення нової м етодології дослідники пов ’язують 

з творчим  розвитком синергетичного підходу, теоретичної 

спадщ ини німецької історично ї школи, концепції сталого ро з

витку, відповідних напрямів інституціональної економіки. Під

1 Антикризове управління національною економікою: монографія. За 
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час пошуку шляхів подолання гострих макроекономічних про

блем в Україні науковці замислилися про синтез досягнень 

політичної, правової, економічної, ф інансової, соціальної, 

управлінської, екологічної та психологічної наук на підґрунті 

екуменічного (м іж дисциплінарного) підходу, з урахуванням 

принципу верифікації. На основі здійсненої методологічної ро

звідки узагальнено моделі та інструменти державного управ

ління національною економікою (розділ 1).

З аслуговує на увагу виокремлення особливостей  д е р 

ж авного управління національною  економ ікою  за ум ов мак- 

роеконом ічно ї нестабільності (розділ 2). Автори роблять на

голос на монетарних важелях обмеження макроекономічної 

розбалансованості, еф ективному управлінні держ авним  б о р 

гом, застосуванні перевірених часом правил макроеконом іч

ної політики, обґрунтуванні стратегічних цілей і розробці про

гнозів усталеного регіонального розвитку.

Викликає інтерес аналіз трансф ормацій публічного сек

тора економіки як осередку ї ї  стабіл ізації (розділ 3). Станов

лення економіки знань і новітніх форм публічно-приватного 

партнерства, децентралізація публічних фінансів, залучення 

св ітового (на прикладі Китаю) досвіду трансф орм ації публіч

ного сектора, на думку фахівців, можуть сприяти озд оров

ленню  національної економіки і зм іцненню  ї ї  перед лицем 

глобальних викликів.

Пріоритетами антикризового управління українською  

економікою  (розділ 4) визначено вчасне реагування уряду на 

м ікросоціальні ризики нестабільності у контексті європейсько ї 

інтеграції, забезпечення належної якості життя для громадян, 

успіш ну адаптацію національної адм ін істративної моделі до 

кращ их світових стандартів, ефективне управління ресурсами 

у відповідь на ризики в різних секторах і галузях економіки.

Колективна наукова праця є інф ормаційно насиченою, 

м істить модельні розрахунки, багато статистичного і наочного 

граф ічного матеріалу. Все це пожвавлює сприйняття осн ов

них авторських ідей, додає тексту динамічності, іноді навіть 

емоційності. Втім, монографія значно б виграла, якби автори 

сф ормували і надали після кожного розділу стислі зм істовні 
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висновки за сутністю  проведеного дослідження. Відсутня і 

післямова, що створю є певну відкритість, незаверш еність 

р о зв ’язання проблеми ангикризового управління національ

ною економікою . Проте таке становищ е відповідає дійсності: 

пошуки моделі еф ективного антикризового управління еко

ном ікою  триваю ть, і проведена авторами наукова робота 

створю є підстави для ш ирокої суспільної дискусії. В цьому 

сенсі вона заслуговує на пильну увагу з боку представників 

р ізних суспільних кіл. Матеріали м онограф ії будуть вельми 

корисним и не тільки для науковців-економістів, фахівців пуб

л ічного управління та адміністрування, працівників державних 

і муніципальних органів управління, але й для студентів ви

щ их навчальних закладів, політичних діячів, представників 

гром адськості, всіх небайдужих до долі укра їнсько ї держ ав

ності на засадах усталеного економ ічного розвитку.
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