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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
 

Актуальність теми. Нарощування в Україні економічної та соціальної 
напруги в умовах посткризової стабілізації економіки, поглиблення кризи 
державного та місцевого управління актуалізують потребу ефективного 
впровадження реформи децентралізації. Дослідження положень антикризового 
управління, відображених у Варшавській декларації, Стратегії розумного, 
стійкого та інклюзивного росту “Європа 2020”, Стратегії “Європа 2030” під час 
реалізації “Угоди про асоціацію Україна-ЄС” набуває особливої гостроти в 
Україні саме сьогодні. Перший етап реформи децентралізації, спрямованої на 
підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування та 
вдосконалення управління національною економікою, не дав бажаних 
результатів. Нині реформа в Україні перебуває на другому етапі, але має 
невисокі результати – на початок 2020 року об’єднано менше 43% всіх громад.  

Незважаючи на те, що пріоритетні напрямки децентралізації в Україні 
покладено в основу низки законодавчо-правових документів, питання 
антикризового управління національною економікою під час запровадження 
процесів децентралізації залишаються нереалізованими. Такий підхід 
обумовлює нестабільність розвитку економіки, появу кризових явищ, низьку 
результативність процесів господарювання. Виникає потреба вдосконалити 
механізм антикризового управління на основі запровадження оновлених 
підходів до реформи децентралізації, побудованих на досвіді економічно 
розвинутих країн. Успішним прикладом цього слугує Європейський Союз, де 
положення антикризового управління економікою в умовах децентралізації є 
результативними та більш досконалими. Механізм превентивного виявлення 
криз і захисту від їх наслідків і залучення принципів сталості в економіку 
України дають змогу реалізувати реформу децентралізації на основі 
запровадження положень антикризового управління. 

Питанням антикризового управління на макроекономічному рівні 
присвячено праці як закордонних науковців: І. Ансофа, Г. Атаманчука, 
Л. Бурмистрової, І. Євграфової та Є. Краснікової, Г. Іванова, Д. Жовтуна, 
О. Іллічової та А. Михайлової, Є. Короткова, Т. Сааті, так і вітчизняних 
фахівців: В. Авер’янова, О. Адамської, В. Апопія, В. Бакуменка, В. Василенко, 
О. Вовчак, Н. Голіяд, В. Єлейко, В. Загорського та С. Телешуна, Т. Желюк, 
К. Линьової, М. Карліна, О. Карпенка, М. Лизуна, І. Малого, Б. Мізюка, 
А. Олешко, І. Петрука, О. Редькіна, О. Раєвнєвої, Н. Сапи, Ю. Сафонова, 
І. Свидрук, Л. Ситник, А. Ходжаян, З. Холод, Т. Черничко та ін.  

Незважаючи на значний вагомий доробок учених, засади розвитку 
антикризового управління національної економіки в умовах децентралізації 
залишаються недостатньо опрацьованими в теоретико-методологічному та 
прикладному плані.  

Відсутність логічно впорядкованого та цілісного механізму 
антикризового управління національною економікою з погляду на потребу 
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вектору реформи децентралізації обумовили актуальність дослідження, його 
мету, завдання та зміст.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 
результати, здобуті під час виконання дисертаційної роботи, використані в 
процесі науково-дослідної діяльності кафедри міжнародних економічних 
відносин та управління проектами Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, зокрема в науково-дослідних роботах 
“Трансформація зовнішньоекономічної діяльності України в умовах реалізації 
європейського вибору” (державний реєстраційний номер 0109U000580), де 
дисертантка розкрила стратегічні напрямки розвитку територій в умовах 
децентралізації; “Єврорегіон Буг: ринкова трансформація в умовах 
міжрегіональної інтеграції” (державний реєстраційний номер 0111U002147), де 
авторка визначила чинники, що впливають на розвиток територій і 
проаналізувала розвиток національної економіки в умовах децентралізації; 
“Інноваційні форми активізації бізнесу в умовах європейської інтеграції” 
(державний реєстраційний номер 0115U002350) – обґрунтовано запровадження 
організаційно-економічного механізму розвитку національної економіки в 
умовах поглиблення європейської інтеграції; “Регіональні ринки в умовах 
європейської інтеграції: механізми конкуренції та конвергенції” (державний 
реєстраційний номер 0118U001094) – запропоновано антикризові підходи до 
розвитку регіонів в умовах проведення реформ в Україні. Під час виконання 
науково-дослідної теми “Теоретико-методологічне забезпечення сталого 
розвитку територіальних громад” (державний реєстраційний номер 
0119U102147) ураховано авторський підхід до інтегрального оцінювання 
фінансової стійкості бюджетів на макро- й мезорівнях і пропозиції до 
розроблення антикризових стратегій та інструментарію управління економікою 
в умовах децентралізації. 

Мета і завдання роботи. Мета дисертаційного дослідження – 
обґрунтувати теоретико-методологічні засади і концептуальні підходи щодо 
вдосконалення механізму антикризового управління національною економікою 
та визначити основні шляхи його впровадження в умовах децентралізації. 

Для досягнення мети дослідження поставлено такі завдання:  
− визначити теоретико-методологічні засади антикризового управління 

національною економікою в умовах децентралізації; 
− розробити концептуальні положення антикризового управління 

національною економікою в умовах децентралізації; 
− удосконалити понятійно-категорійний апарат; 
− обґрунтувати науковий підхід до оцінки довгострокових перспектив 

сталого розвитку та визначити пріоритетні напрямки для вдосконалення 
антикризових стратегій з метою ухвалення оптимальних управлінських рішень; 

− діагностувати й оцінити чинники антикризового управління 
національною економікою України під впливом процесів децентралізації і на 
основі цього вдосконалити методичний підхід до формування територіальних 
кластерів; 
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− обґрунтувати методичний підхід до оцінювання фінансової стійкості 
бюджету на мезо- і макрорівнях; 

− розробити інструментарій антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації; 

− обґрунтувати підходи до децентралізації на основі технології 
антикризового управління фінансовими потоками; 

− сформувати механізм антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації; 

− обґрунтувати науковий підхід до формування інституційного 
середовища антикризового управління економікою в умовах децентралізації; 

− визначити особливості запровадження державно-приватного 
партнерства (далі – ДПП) під час антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації та впровадження положень сталого 
розвитку; 

− схарактеризувати та вдосконалити антикризові стратегії управління 
національною економікою; 

− сформувати дорожню карту впровадження антикризового управління 
економіки в умовах децентралізації; 

− запропонувати шляхи реалізації механізму антикризового управління в 
умовах децентралізації для об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ). 

Об’єкт дослідження – процес антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації як механізм реалізації цілей сталого 
розвитку економіки.  

Предмет дослідження – теоретико-методологічні аспекти, методичні 
положення та практичні підходи до антикризового управління в умовах 
децентралізації, побудовані на принципах сталості. 

Методи дослідження. З огляду на актуальність проблеми, стан її 
розроблення в галузі управління національним господарством, методичною 
основою слугували теоретичні й емпіричні методи досліджень. Теоретичний 
аналіз наукових джерел економічного, соціального й екологічного спрямувань 
зумовив міждисциплінарний підхід до дослідження криз як періодичної 
частини історичного циклу розвитку будь-якої системи та їх подолання завдяки 
розробленню механізму антикризового управління. Соціально-історичний 
аналіз сприяв виявленню особливостей формування організаційних структур в 
антикризовому управлінні в контексті територіального розвитку; системний 
підхід – дослідженню антикризових підходів як механізму реалізації цілей 
управління в умовах децентралізації. Методи індукції та дедукції дали змогу 
спрямувати логіку пізнання особливостей і прогнозних тенденцій розвитку 
кризових явищ від найбільш загальних (наднаціональних) до конкретних – 
регіональних (територіальних), а також виявити зв’язки між процесами 
формування антикризових підходів. Також застосовано методи аналізу і 
синтезу, узагальнення, компаративно-історичний метод, методи статистичної 
обробки. 
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Інформаційну базу дослідження становили: офіційні дані Державного 
комітету статистики України, дані Світового банку і Європейського банку 
реконструкції та розвитку, законодавчі акти Верховної Ради України, укази 
Президента, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи, 
офіційні сайти, монографічні дослідження та ін. Аналітичні огляди та наукові 
публікації з питань розвитку національної економіки, державного управління та 
децентралізації авторка зібрала, опрацювала й узагальнила особисто.  

Наукова новизна здобутих результатів. Сформульовані й обґрунтовані 
в дисертаційній роботі основні положення, висновки та рекомендації є новим 
розв’язанням важливої науково-прикладної проблеми – розроблення теоретико-
методологічних засад антикризового управління національною економікою в 
умовах децентралізації. 

До вагомих результатів дослідження, що відображають наукову новизну, 
розкривають зміст дисертаційної роботи і винесені на захист, належать: 

уперше: 
− обґрунтовано теоретико-методологічні засади антикризового 

управління національною економікою в умовах децентралізації, які полягають у 
формуванні наукового підґрунтя триєдиної дії держави, територіальної громади 
і підприємницьких структур у процесах забезпечення рівноваги щодо реалізації 
антикризових заходів з метою сталого розвитку через застосування принципів, 
методів та інструментів соціо-еколого-економічного спрямування, що 
сприятиме використанню чинників для перспективного розвитку, 
упровадженню системи оптимальних заходів з передбачення кризових явищ, 
забезпеченню зниження негативних наслідків прояву криз; 

− розроблено концептуальні положення антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації на основі теорії сталого 
розвитку, теорії національної економіки, менеджменту та економічної теорії; 
запропонована концепція передбачає етапність становлення антикризового 
управління із застосуванням превентивних заходів запобігання кризам на 
основі систематизації теоретико-методологічних напрацювань, законодавчо-
нормативних положень і вдосконалення економічного, організаційного й 
інституційного забезпечення, що дозволяє побудувати механізм антикризового 
управління та сформулювати антикризову стратегію розвитку національної 
економіки в умовах децентралізації; 

удосконалено: 
− понятійно-категорійний апарат щодо антикризового управління 

національною економікою в умовах децентралізації: кризова ситуація, кризове 
явище, криза, економічна криза в державі, децентралізація, антикризове 
державно-приватне партнерство, антикризове управління національною 
економікою в умовах децентралізації. Останнє, на відміну від наявних, 
розглянуто як процес запобігання, виявлення та подолання кризових явищ і 
криз і реалізовано за допомогою системи заходів з діагностики, нейтралізації, 
недопущення криз і їх причин, некерованих процесів чи проблем, що виникли в 
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результаті неефективного розподілу повноважень між органами управління під 
час упровадження децентралізації;  

− механізм антикризового управління національною економікою в 
умовах децентралізації, який, на відміну від наявних, постає відкритою, 
динамічною інтегрованою системою взаємодії суб’єктів, об’єктів і цільових 
орієнтирів управління та за допомогою інструментарію і дотримання 
концептуальних принципів надає змогу досягнути цілісного ефекту задля 
підтримання стабільного стану й самоорганізації систем, здатності 
оптимального плину процесів у межах підсистем і своєчасної реакції на запити 
зовнішнього середовища; 

− науковий підхід до формування інституційного середовища 
антикризового управління економіки в умовах децентралізації, який, на відміну 
від інших, передбачає систематизацію базових інституцій, що покликані 
узгодити соціо-еколого-економічні інтереси стейкхолдерів, та доповнення їх 
чинниками, які забезпечують упровадження соціально-екологічних інновацій, 
формування умов для інвестицій, керування фінансовим складником на мезо- і 
макрорівнях; 

− системні складники вибору оптимальних антикризових заходів та 
виявлення провідних блоків відповідних дій (інноваційні напрямки розвитку 
економіки; вибір актуалізованої ідеї розвитку економіки; розроблення 
положень про впровадження антикризового управління економіки; формування 
програми розвитку; ухвалення стратегії розвитку); визначення механізмів їх 
реалізації, об’єднання для розроблення дорожньої карти впровадження 
антикризового управління економіки в умовах децентралізації; 

набули подальшого розвитку: 
− науковий підхід до оцінки довгострокових перспектив сталого 

розвитку й виявлення технологічних проривів, здатних позитивно впливати на 
економіку і суспільство для реалізації цілей антикризового управління 
економікою в умовах децентралізації, що базується на форсайт-методах і дає 
змогу розробляти стратегічні програми та сценарії розвитку, формувати 
довгострокові прогнози, визначати пріоритетні напрямки та розробляти 
конкретні шляхи на основі вибору пріоритетів з метою ухвалення оптимальних 
управлінських рішень через урахування ресурсної витратності й економічної 
ефективності; 

− методичний підхід до формування територіальних кластерів, що, на 
відміну від наявних, базується на врахуванні положень антикризового 
управління, принципах сталості та специфічних особливостях децентралізації 
влади. Реалізація цього підходу дає змогу розробити оптимальну схему 
функціювання територіального кластера, ураховуючи зацікавленість 
стейкхолдерів, а також надає можливість побудувати модель виявлення 
кризового стану територій в умовах децентралізації; 

− методичний підхід до оцінювання фінансової стійкості бюджету в 
умовах децентралізації, який сприяє комплексному управлінню регіональними 
та місцевими фінансами, що, на відміну від відомих, базується на системі 
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показників оцінювання ресурсного складника бюджетів і надає можливість: 
об’єктивно оцінити дохідну частину місцевих бюджетів; дослідити стан 
правового й інформаційного забезпечення формування фінансово стійких 
бюджетів; надати оцінку діяльності інститутів у сфері формування бюджету; 
з’ясувати причиново-наслідкові зв’язки між окремими економічними явищами, 
процесами та статтями бюджетів; визначити рівень можливостей наповнення 
бюджетів; розробити пропозиції для зростання дохідної частини місцевих 
бюджетів, що вагомо в умовах децентралізації; 

− теоретико-методичні положення використання інструментарію 
антикризового управління національною економікою в умовах децентралізації, 
що, на відміну від наявних, передбачають використання кластерної матриці й, у 
подальшому, моделі виявлення кризового стану територій на основі соціально-
економічних показників, визначення припустимого обсягу фінансування під час 
упровадження антикризових заходів і в подальшому – побудови прогнозу 
розвитку територій в умовах децентралізації; 

− теоретико-методологічні положення антикризового державно-
приватного партнерства в умовах децентралізації, орієнтоване на забезпечення 
сталого розвитку шляхом модернізації економіки; запровадження інноваційно-
інвестиційних, соціальних та екологічних заходів надає можливість кожному із 
суб’єктів розпоряджатися власними ресурсами, зокрема й фінансовими, що 
дозволить вирішувати проблемні питання та запобігати прояву кризових явищ і 
криз, а також підвищити конкурентоспроможність, розширюючи обсяги бізнесу 
та залучивши фандрайзинг, щоби покращити господарювання на мезо- і 
макрорівнях; 

− науковий підхід до децентралізації на основі технології антикризового 
управління фінансовими потоками, який, на відміну від наявних, дає змогу 
ефективно вирішити слабкоструктуровані проблеми й завдання у сфері 
управління, під час дослідження й удосконалення організаційних структур, 
розвитку галузей тощо, а також за допомогою застосування методу дерева цілей 
зумовлює взаємозв’язок антикризових стратегій, заходів і ресурсів для 
перспективного сталоорієнтованого розвитку; 

− сутність антикризових стратегій сталого розвитку в умовах 
децентралізації, що, на відміну від чинних, мають комплексне спрямування під 
час виходу з кризового стану або розроблені для запобігання прояву кризових 
явищ і криз у конкретних соціально-економічних умовах, завдяки залученню 
інструментарію антикризового управління, що дозволяє окреслити 
господарську ситуацію та розробити перспективні шляхи розвитку на мезо- і 
макрорівнях;  

− наукові заходи практичної реалізації механізму антикризового 
управління в умовах децентралізації для кластерів та об’єднаних 
територіальних громад, які базуються на здатності відновлювати ефективну 
діяльність громади як соціо-еколого-економічної системи, підтримувати 
внутрішній стабільний стан і динамічне оточення, а також обґрунтовано 
організацію системи формування та вибору оптимальних антикризових заходів, 
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що, на відміну від наявних, генерує антикризовий складник, прискорює перехід 
від невизначеності до радикальних дій, сприяє активізації бізнес-середовища та 
надходження інвестицій і буде використана під час розроблення стратегій і 
дорожніх карт, що важливо для подальшого розвитку об’єднаних 
територіальних громад. 

Практичне значення здобутих результатів полягає в розширенні й 
поглибленні наявних уявлень про можливості механізму антикризового 
управління національною економікою в умовах децентралізації. Результати 
дослідження можуть бути використані для ефективного процесу взаємодії 
держави, суспільства, об’єднаних територіальних громад в економічному, 
соціальному, екологічному аспектах, а також для засвоєння моделі реалізації 
антикризового управління як інструменту запобігання кризовим явищам і 
кризам та їх подолання, що сприятиме розв’язанню нагальних соціо-еколого-
економічних проблем і сталому розвитку. 

Матеріали дисертації використовують у поточній роботі Рівненської 
обласної державної адміністрації (довідка № 586 від 03.04.2018 р.) для 
формування ефективної системи управління регіоном у межах реформи 
децентралізації та адміністративно-територіального устрою; ураховано під час 
розроблення та впровадження стратегії розвитку та визначення фінансової 
стійкості бюджету Бугринської ОТГ Гощанського району Рівненської області 
(довідка № 035 від 12.04.2018 р.); пропозиції з залучення інвестицій на основі 
технології антикризового управління фінансовими потоками для 
Старокривинської сільської ради Славутського району Хмельницької області 
взяті до впровадження (акт № 79 від 05.03.2018 р.); пропозиції для місцевих 
бюджетів та ідеї подальшого розвитку Хмельницької області для Хмельницької 
обласної державної адміністрації враховано під час розроблення проєкту 
Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021–2027 роки 
(довідка № 99/06.29-1846/20/2019 від 03.04.2019 р.). Положення дисертаційної 
роботи розкрито в межах виконання національної стипендійної програми 
Словацької Республіки (Лист нагороди від 11.02.2015 р.) та стажування за 
програмою імені Івана Виговського під почесним патронатом Президента 
Республіки Польща (Лист нагороди від 12.04.2018 р.). 

Основні результати дисертації впроваджено в освітній процес кафедри 
економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Методичні підходи до 
антикризового управління, викладені в роботі, використано під час розроблення 
навчально-методичних комплексів із дисциплін “Глобальна економіка”, 
“Міжнародна економіка”, “Міжнародні економічні відносини”, “Управління 
проектами” (довідка № 03-28/01/2586 від 02.10.2019 р.). Основні наукові 
дослідження та висновки направлені для використання у роботі профільними 
комітетами Верховної Ради. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, у якій дисертантка особисто розробила 
теоретичні положення, методологічні підходи та практичні рекомендації до 
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обґрунтування антикризового управління національною економікою в умовах 
децентралізації. Наукові положення, висновки і рекомендації, винесені на 
захист, здобувачка одержала самостійно, що відображено в наукових 
публікаціях. Особистий внесок авторки в наукових працях, опублікованих у 
співавторстві, зазначено у списку публікацій. Матеріалів і висновків 
кандидатської дисертації в роботі не використано.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та розробки, 
сформовані за результатами дослідження, обговорено на 23 науково-
практичних конференціях, з-поміж яких: “Young V4 Science 2013” 
(м. Братислава, Словаччина, 2013 р.), “Перспективи розвитку економіки 
України: теорія, методологія, практика” (м. Луцьк, 2016 р.), “Економіка та 
управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи” 
(м. Одеса, 2016 р.), “Актуальні питання економіки, управління та права” 
(м. Полтава, 2018 р.), “Сучасні виклики науки ХХІ століття” (м. Вінниця, 
2018 р.), “Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій 
економіки України і регіонів” (м. Запоріжжя, 2018 р.), “Інновації в управлінні 
соціально-економічним розвитком” (м. Харків, 2018 р.), “Інновації і сучасні 
бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики)” (м. Суми, 
2018 р.), “Business Education in the 21st Century” (м. Тетово, Македонія, 2018 р.), 
“Innovative approaches to the development of science” (м. Дублін, Ірландія, 
2018 р.), “The impact of industry 4.0 on job creation” (м. Тренчянське Теплице, 
Словацька Республіка, 2018 р.), “Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів 
для об’єднаних територіальних громад” (м. Рівне, 2018 р.), “Zarządzanie 
przedsiębiorstwem: teoria i praktyka” (м. Краків, Польща, 2019 р.) та ін. 

Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковано в 
60 наукових працях, із яких 47 одноосібні, з-поміж них: 2 одноосібні 
монографії, 6 колективних монографій, 24 статті в наукових фахових виданнях 
України (з них 15 – у виданнях, унесених до міжнародних наукометричних баз), 
23 – публікації апробаційного характеру в українських та іноземних збірниках, 
5 публікацій – в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить  
168,72 друк. арк., з них особисто здобувачу належить 66,3 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел (371 найменування на 37 
сторінках), 12 додатків; містить 37 таблиць (7 таблиць займають площу всієї 
сторінки) та 54 рисунки (7 рисунків займають площу всієї сторінки). Основний 
текст дослідження викладено на 367 сторінках. Загальний обсяг роботи 
становить 457 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі розкрито сутність і стан наукової проблеми; обґрунтовано вибір 
та актуальність обраної теми; висвітлено ступінь її наукової розробленості, 
визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження; схарактеризовано 
елементи наукової новизни здобутих результатів, їх теоретичне та практичне 
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значення та особистий внесок здобувача; наведено дані щодо апробації 
результатів дослідження й публікацій за темою.  

У першому розділі “Теоретичні основи дослідження антикризового 
управління національною економікою” розглянуто теоретичні підходи та 
удосконалено дефініції під час розкриття проблеми антикризового управління 
національною економікою; набуло подальшого розвитку положення системи 
формування та вибору оптимальних антикризових заходів; досліджено 
еволюцію поглядів на підходи в антикризовому управлінні; проаналізовано 
світовий досвід антикризового управління економікою, унаслідок чого 
виокремлено етапи впровадження антикризових заходів та доповнено чинники, 
які визначають ефективність антикризового управління. 

Досліджено наукові підходи до визначення поняття “криза” та доведено, 
що ця дефініція є однією зі стадій історичного циклу розвитку держави. 

Побудовано логічний ланцюг взаємозв’язку: кризова ситуація → кризове 
явище → криза, за яким простежено закономірності між наявними дефініціями. 
Кризову ситуацію виділено як сукупність умов і обставин, що створює 
нестабільне становище та викликає зміни в соціально-економічних системах. 
Кризові явища – це дія, факт чи процес, що передує настанню кризи та 
виявляється в змінах, реакціях або інших перетвореннях. Констатовано, що 
ухвалення рішень і вжиття заходів щодо запобігання криз і впровадження 
антикризового управління найбільш ефективно саме на рівні прояву кризового 
явища. Підкреслено, що криза – це періодична частина історичного циклу 
розвитку будь-якої держави, а її подолання активізує подальший розвиток 
економіки й суспільства.  

Досліджено суть і природу кризи та запропоновано твердження: 
економічна криза в державі – це її стан, який має важкопрогнозовані наслідки 
як позитивного, так і негативного характеру, сильні коливання її параметрів, 
стійких, повторюваних, обмежених у часі і які переважно виникають внаслідок 
різкої втрати здатності швидко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі 
на мезо- і макрорівнях через порушення взаємозв’язків між окремими 
елементами всієї системи управління. Підкреслено, що економічна криза в 
державі провокує прояв інших видів криз.  

Розроблено системний підхід для виходу з криз, що поєднує методи і 
принципи певних дій, дає змогу вирішувати кризові ситуації, передбачати та 
розробляти шляхи усунення негативних наслідків, який отримав назву 
“антикризове управління”. Аналіз сучасних наукових поглядів на зміст 
антикризового управління констатував, що вони передбачають не лише 
напрямки виходу з кризи, а й заходи запобігання кризовим явищам. Відповідно 
до результатів узагальнення та систематизації поглядів учених, визначено, що 
антикризове управління – це процес запобігання, виявлення та подолання 
кризових явищ та криз, який триває постійно. Поглиблено завдання 
антикризового управління, спрямоване на виявлення та врахування зовнішніх і 
внутрішніх обмежень (некерованих процесів чи проблем), що вирішуються 
природним шляхом або опосередкованими діями. Підкреслено, що групи 
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обмежень постійно перебувають у змінному середовищі з різною імовірністю 
настання криз.  

Обґрунтовано процес керування, оснований на підходах масштабності 
прояву та запропоновано класифікацію видів антикризового управління 
національною економікою.  

Доведено, що антикризове управління має специфічну технологічну 
схему, яка відображає особливості технологій та їх застосування і містить такі 
чинники, як: обмеженість у часі, імовірний конфлікт інтересів, високий ступінь 
невизначеності та ризику, тиск зовнішнього середовища, утрата балансу 
внутрішнього середовища, інфляція, зниження якості життя населення, 
розбалансування державних структур. Застосування технологій антикризового 
управління дало змогу втілити комплекс послідовних заходів, що реалізуються 
для передбачення, профілактичних дій і подолання кризи.  

В умовах реформування національної економіки доповнено чинники, які 
визначають ефективність антикризового управління: професіоналізм і 
залучення до різних видів керування (обов’язковість застосування); мистецтво 
управління (реалістичність); розроблення та впровадження ризикованих рішень 
(якість); науковий підхід до аналізу ситуації та прогнозування тенденцій змін 
(результативність); прогресивне лідерство (високоефективність); 
корпоративність (командний підхід); оперативність, компетентність і гнучкість 
в управлінні; стратегічний підхід до антикризових програм; людський чинник; 
система моніторингу й аналізу кризових ситуацій; прогноз.  

На основі вивчення історичного досвіду розвинутих країн, які подолали 
наслідки економічних криз, подано основні етапи впровадження антикризових 
заходів: початковий, регуляторний та етап структуризації (рис. 1).  

Доведено, що результуючий вплив антикризового управління на розвиток 
національної економіки має позитивний характер та є необхідним детермінантом 
виходу країни з кризи в сучасних умовах.  

У другому розділі “Теоретико-методологічні аспекти антикризового 
управління національною економікою в умовах децентралізації” проаналізовано 
теоретичні засади й удосконалено підходи до розкриття поняття децентралізації як 
чинника розвитку національної економіки; окреслено детермінанти формування 
антикризового управління під час упровадження процесів децентралізації; 
проаналізовано концептуальну базу антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації та розроблено відповідні концептуальні 
положення; виокремлено орієнтири становлення децентралізації на основі 
технології антикризового управління.  

На основі опрацювання теоретичних і практичних розробок у сфері 
антикризового управління з’ясовано, що одним із головних антикризових заходів є 
децентралізація. Запропоновано авторське бачення децентралізації як процесу, що 
завдяки передаванню прав і повноважень від центральних до місцевих органів 
влади дозволяє покращити рівень господарювання, обумовити перспективи 
розвитку на основі застосування антикризового управління й раціонального 
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використання наявних ресурсів, окреслити місцеві потреби та забезпечити 
стабільну діяльність економічних суб’єктів у державі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Основні етапи впровадження антикризових заходів  
 
Обґрунтовано можливі небезпеки, які можуть виникнути під час 

упровадження реформи децентралізації. Виявлено позитивні та негативні 
впливи, економічні й організаційні ризики на процес реформування та 
запропоновано шляхи їх запобігання. Це стає можливим завдяки системі 
механізмів, підходів, інструментів, які розробляють, упроваджують і реалізовують 
під час управління.  

Доведено взаємозв’язок між антикризовим управлінням і 
децентралізацією, що дає змогу шукати та впроваджувати заходи щодо 
уникнення небезпек і виходу з ризикових ситуацій (рис. 2). Висвітлено, що 
взаємозв’язок між антикризовим управлінням і децентралізацією 
розпочинається зі спільної мети, яка дала змогу виявити загальні аспекти 

- обмеження зростання витрат; 
- обов’язковість звітів державних секторів; 
- жорстке стратегічне планування та податкова політика;  
- розширення державного сектора в базових галузях; 
- монетарна реформа; 
- обґрунтування економічного механізму;  
- посилення контролю з боку держави; 
- збільшення частки державного сектора в економіці. 

Адміністративні заходи Початковий етап  

- концепція планової товарної економіки; 
- стратегічне планування;  
- середньо- і довгострокове прогнозування;  
- розвиток внутрішнього ринку;  
- децентралізація державного управління;  
- стимулювання інвестиційної діяльності; 
- становлення державно-приватного партнерства. 

- модернізація та реіндустріалізація економіки;  
- реформування галузей;  
- комплексна стратегія розвитку;  
- податкова, соціальна, екологічна, пенсійна та інші реформи; 
- реформування економічної структури; 
- стратегія сталого розвитку; 
- активізація інвестиційної політики; 
- обмежувальна кредитно-грошова політика; 
- регулювання діяльності фінансових інститутів; 
- державна підтримка вітчизняного виробника. 

Регуляторні заходи Регуляторний етап  

Партнерські заходи Етап структуризації 
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впливу цих важелів на економіку країни та доводить потребу формування 
механізму антикризового управління національною економікою в умовах 
децентралізації, який призводить до кінцевого результату.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Взаємозв’язок антикризового управління та децентралізації 

 
Виокремлено переваги реалізації антикризового управління на всіх рівнях 

економіки, щоб виявити некеровані процеси чи проблеми, які перебувають у 
нестабільному стані, зокрема за рахунок неефективного розподілу повноважень між 
органами управління. Доведено вагомість упровадження антикризового 
управління в умовах реформування для нейтралізації наявних загроз. 

Обґрунтовано теоретичні засади антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації, які полягають у формуванні наукового 
підґрунтя триєдиної взаємодії держави, територіальної громади і підприємницьких 
структур у процесах забезпечення рівноваги національної економіки для сталого 
розвитку через упровадження системи заходів з передбачення кризових явищ і криз 
та зниження негативних наслідків.  

Досліджено концептуальну базу антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації, які беруть початок із теорії сталого розвитку, 
теорії національної економіки, менеджменту та економічної теорії, що уможливило 
розробити відповідні положення. 

Антикризове управління Децентралізація 

Мета – поліпшити рівень господарювання на засадах сталого розвитку, удоско-
налити економічну політику, посилити стабільність соціально-політичної 
ситуації. 

Загальне в застосуванні: 
- причини виникнення; 
- елементи та суб’єкти структури управління; 
- методи управління; 
- форми організаційної влади; 
- способи регулювання дієвим процесом; 
- інструменти ефективності реалізації. 
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В
иникнення небезпек, невизначеності 

й ризикованих ситуацій 

Формування механізму антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації 

Результат: 
- поширення процесів децентралізації для забезпечення своєчасного реагування на 
проблеми, що виникають; 
- реформування місцевого управління; 
- забезпечення економічного розвитку економіки на мезорівні; 
- стабілізація соціо-еколого-економічних систем; 
- підвищення рівня конкурентоспроможності територій; 
- територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток; 
-  управління із залученням положень сталого розвитку. 
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Запропоновано концепцію, яка передбачає етапність становлення 
антикризового управління із застосуванням превентивних заходів запобігання 
кризовим ситуаціям (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Концепція антикризового управління національною економікою в 
умовах децентралізації 

 
У процесі дослідження систематизовано теоретико-методологічні 

напрацювання, законодавчо-нормативні положення та вдосконалено економічне, 
організаційне та інституційне забезпечення антикризового управління. 
Підкреслено, що реалізація антикризового управління національною 

Об’єкт: нестійкі соціально-
економічні системи, які через 

управлінські рішення 
потрапляють у кризовий стан. 

Предмет: 
прояви 

сукупності 
загострення 
суперечок в 

умовах 
кризи і 

реального 
стану. 

Завдання: 
- стратегічне спрямування; 
- програмний підхід; 
- інтеграція концепцій сталого 
розвитку; 
- розроблення антикризових 
заходів; 
-  прогнозування виникнення 
криз; 

і і

Методи: 
- прямого та 
непрямого впливу; 
- аналітичні, 
комплексні, 
розрахункові; 
- форсайт-метод; 
- прогнозування і 
моделювання. 

Суб’єкт: носії, виразники та 
виконавці економічних 
(господарських) інтересів, інші 
стейкхолдери. 

Принципи: 
відповідності, системності, 
динамічності, адекватності, 
комплексності, етичності, 

мотиваційності, 
ефективності, 

збалансованості, 
партнерства, контролю та 

моніторингу. 

Мета антикризового управління – досягнути стану економіки, 
спрямованого на комплексне забезпечення сталого розвитку запланованих 

цілей соціо-еколого-економічного розвитку за умов децентралізації. 

Інструменти: 

Описово-
аналітична 

частина (профіль 
системи) 

Діагностика 
системи 

Аналіз та оцінка 
SWOT-аналіз 

  

Стратегічне 
бачення розвитку 

системи (місія, 
пріоритети, 

сценарії) 

Стратегічний 
план дій 

(стратегічні цілі 
й оперативні 

завдання)  

Механізми та 
процедури 
реалізації   

Індикатори  

Очікувані результати:  розвиток національної економіки на засадах сталості; посилення 
важелів управління на мезо- і макрорівнях; оптимізація шляхів децентралізації. 

Антикризова стратегія розвитку 
національної економіки в умовах 

децентралізації 

Механізм антикризового управління 
національною економікою в умовах 

децентралізації 
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економікою в умовах децентралізації має базуватися на комплексному та 
системному підходах.  

Доведено, що в складних сучасних екологічних економічних і соціальних 
умовах одним із найбільш оптимальних шляхів утілення в життя проєктів 
антикризового управління є державно-приватне партнерство. Потреба його 
запровадження в антикризовому управлінні національною економікою в умовах 
децентралізації обумовлена всеохопним характером та орієнтацією на 
впорядкування економічних, фінансових, організаційних процесів.  

Обґрунтовано трактування антикризового державно-приватного партнерства, 
яке визначено як форму антикризової співпраці між державним, суспільним і 
приватним секторами, основану на визнанні факту, що всі сторони отримують 
вигоди від об’єднання ресурсів, новацій та управлінських рішень заради реалізації 
антикризових принципів і сталого розвитку. Доведено, що запровадження 
інноваційно-інвестиційних, соціальних та екологічних заходів додає можливості 
кожному із суб’єктів розпоряджатися власними ресурсами, зокрема й фінансовими, 
що дозволить вирішувати проблемні питання та запобігати прояву кризових явищ і 
криз, а також підвищити конкурентоспроможність і розширити обсяги бізнесу.  

Окреслено загрози недосконалості інституційної регламентації діяльності 
держави і приватного бізнесу, що ускладнює розвиток національної економіки.  

На основі дослідження доведено перспективу застосування фандрайзингу для 
реалізації антикризових проєктів і програм, який містить не тільки залучення 
фінансів, але й пошук інших ресурсів: інтелектуальних, наукових, рекламних, 
що особливо актуально для ОТГ.  

Обґрунтовано думку про важливість об’єднання двох видів партнерства – 
в економічній діяльності та в соціоекологічному спрямуванні в антикризовому 
управлінні в умовах децентралізації, що надає змогу реалізувати стратегічний 
напрямок і підвищити ефективність реалізації інноваційних проєктів і програм. 

У третьому розділі “Науково-методичні підходи до оцінювання 
антикризового управління національною економікою в умовах децентралізації” 
висвітлено методи антикризового управління національною економікою; 
обґрунтовано методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості бюджету в 
умовах децентралізації та методичний підхід до формування територіальних 
кластерів і вдосконалення побудови моделі виявлення кризового стану 
територій в умовах децентралізації.  

Дослідження наукових трактувань антикризового управління 
національною економікою та врахування різних методів уможливило 
виокремити основні ознаки та переваги їх застосування в кризових ситуаціях і в 
кризових умовах.  

Доведено переваги застосування форсайт-методів, які допомагають 
розробляти стратегічні програми та сценарії розвитку, формувати 
довгострокові прогнози, визначати пріоритетні напрями та розробляти 
конкретні напрямки на основі вибору пріоритетів для ухвалення оптимальних 
управлінських рішень через урахування ресурсної витратності й економічної 
ефективності.  
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Обґрунтовано наукові підходи до оцінки антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації, що містять принципи 
довгострокових перспектив сталого розвитку, технологічні прориви і які 
позитивно впливають на економіку та цілі антикризового управління. Вони 
полягають у збалансованому визначенні показників і положень наукастингу, що 
дає змогу оцінювати цілісність розвитку економічної системи та визначати її 
перспективи в майбутньому.  

Запропоновано інструментарій антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації, використання якого залежить від стадії 
розвитку кризи, підвидів антикризового управління та запровадження 
децентралізації. Він передбачає формування кластерної матриці та моделі 
виявлення кризового стану територій на основі соціально-економічних 
показників. Цей підхід дає можливість визначити припустимий обсяг 
фінансування для впровадження антикризових заходів та побудови прогнозу 
результатів децентралізації антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації.  

Запропоновано методичний підхід до оцінювання фінансової стійкості 
бюджету в умовах децентралізації, який сприяє комплексному управлінню 
регіональними та місцевими фінансами. Сюди входить система показників 
оцінювання ресурсного складника бюджетів (потенціалу природних, трудових, 
фінансових ресурсів, що дозволяє вирішити завдання оцінки сукупного 
потенціалу прямим способом), що дає можливість: об’єктивно оцінити дохідну 
частину місцевих бюджетів; дослідити стан формування фінансово стійких 
бюджетів; надати оцінку діяльності інститутів у сфері формування бюджету; 
з’ясувати причиново-наслідкові зв’язки між окремими економічними явищами, 
процесами та статтями бюджетів; визначити рівень можливостей наповнення 
бюджетів; розробити пропозиції для зростання дохідної частини місцевих 
бюджетів, що вагомо в умовах децентралізації. Використання запропонованого 
підходу дозволяє визначити фінансову залежність місцевих бюджетів від 
зовнішніх коштів та оцінити власні можливості.  

Для вдосконалення розрахунку фінансової стійкості додано інтегральний 
показник, що дав змогу узагальнити складники дохідної частини бюджету 
завдяки використанню методу відстаней. Сумарний інтегральний показник (Іт) 
визначено за допомогою лінійної зваженої згортки: 

                                      �
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,                                    (1) 

де w – значення узагальненого показника для всіх груп показників i-ї 
групи в оцінці бюджетного потенціалу, m-й період часу, i = 1, 2, ..., k; m = 1,  
2, ... t. Передбачено, що ваговий коефіцієнт незмінний для всіх періодів.  

Основними перевагами інтегрального показника визначено синтез впливу 
показників і коефіцієнтів та економічну інтерпретацію здобутих результатів.  

За рахунок запропонованого підходу визначення фінансової стійкості 
бюджетів територіальних громад досягнуто об’єктивності здобутих результатів 
оцінки місцевих бюджетів, а також досліджено чинники, які на них впливають. 
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Запропоновано посилити ефективність антикризового управління в 
умовах децентралізації за рахунок збільшення рівня фінансової стійкості, яка 
передбачає: 1) ефективне управління державними та місцевими коштами; 
2) посилення відповідальності за дотримання законодавства; 3) упровадження 
єдиної методики до оцінювання фінансової стійкості бюджетів територіальних 
громад; 4) зростання ролі місцевих податків і зборів шляхом скасування старих 
і запровадженням нової, економічно ефективної податкової бази; 
5) перерозподіл доходів між місцевими бюджетами шляхом удосконалення 
податкового та бюджетного законодавства, зокрема зарахування податку з 
доходів фізичних осіб до бюджетів територіальних громад; 6) посилення 
зацікавленості органів місцевої влади щодо підвищення рівня власної дохідної 
бази за рахунок обсягу інвестицій, рівня доходів населення; 7) скорочення 
централізованого фінансування; 8) стимулювання інвестиційної активності 
шляхом урахування наявного потенціалу.  

Обґрунтовано методичний підхід до формування територіальних 
кластерів, який ураховує стан антикризового управління, принципи сталості й 
особливості децентралізації влади. Домінантою цієї методики є узагальнення 
всіх даних за обраними перевагами в кластері, сформованому у вигляді 
матриці, де окремий рядок – вектор переваг варіанта конфігурації, 
координатами якого виступають значення сукупних результатів. Для кожного 
територіального об’єднання виявлено норматив ефективності, що має 
диференційований характер і обумовлений структурними відмінностями в 
компонентному складі сукупного потенціалу території. Обґрунтовано джерела 
виникнення кластерної диференціації витрат суспільної праці й умови 
проведення кластерних порівнянь, що приведені до єдиної основи, базою якої 
використано структуру загального потенціалу національної економіки країни.  

Розроблено оптимальну схему функціювання територіального кластера, у 
якій ураховано наявність потенціалу і зацікавленість стейкхолдерів.  

Обґрунтовано, що зростання ризиків виникнення кризових ситуацій для 
України передбачає застосування особливих технологій під час планування та 
здійснення цілей антикризового управління національною економікою.  

Удосконалено модель виявлення кризового стану територій в умовах 
децентралізації, що враховує наявність ресурсного потенціалу, соціальний, 
екологічний і економічний складники розвитку територій та містить коефіцієнт 
ризику настання економічних криз (Kp) і коефіцієнт децентралізації (Кd):  

                                       .s dpi KKdEN ���� � ,                                (2) 
де N – показник виявлення кризового стану територій в умовах 

децентралізації; Еу
s – сукупний показник використання потенціалу;                 

di – таксонометричний показник досліджуваної конфігурації кластера.  
Для визначення соціального, екологічного й економічного складників 

розвитку територій виокремлено чотири групи показників, об’єднаних у 
підгрупи: 1) показники економічного розвитку територій (виробничо-
економічні, структурні, інвестиційні, інституційних перетворень, 
зовнішньоекономічні, науково-інноваційні); 2) показники соціального розвитку 
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(життєвого рівня населення, соціальної забезпеченості, демографічної ситуації, 
стану трудових ресурсів); 3) показники екологічного розвитку (забруднення 
водних об’єктів, обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу, наявність 
промислових токсичних відходів, витрати на капітальний ремонт основних 
засобів природоохоронного призначення, поточні витрати на охорону природи); 
4) показники складу та структури місцевих бюджетів (доходи, видатки).  

Вихідними значеннями коефіцієнта децентралізації слугували відомості 
оцінювання фінансової спроможності та показники, що відображають: власні 
доходи на одного мешканця; рівень дотаційності бюджетів (питома вага 
базової/реверсної дотації в доходах); питома вага видатків на утримання 
апарату управління (без трансфертів із державного бюджету); капітальні 
видатки на одного мешканця. Показник виявлення кризового стану територій в 
умовах децентралізації дає змогу оцінити сучасну ситуацію та окреслити 
вагомість заходів антикризового управління.  

Запропоновано підхід до групування регіонів за рівнем соціо-еколого-
економічного розвитку територіальних громад (СЕЕРТГ), за яким 
ідентифіковано групи регіонів за ознаками соціальних, економічних та 
екологічних процесів і сформовано кластери. Унаслідок побудовано комплексні 
рейтинги регіонів залежно від оцінки результату дієвості антикризових заходів. 
Проведено кластерні порівняння, інноваційність яких реалізовано завдяки 
співучасті інтересів провідних інституційних секторів (влади, громади, 
бізнесу), що стало підґрунтям для виявлення кризового стану територій в 
умовах децентралізації.  

У четвертому розділі “Діагностика та оцінка антикризового 
управління національною економікою України в умовах децентралізації” 
проаналізовано динаміку показників розвитку національної економіки України, 
що дало змогу провести діагностику кризових явищ і криз; здійснено 
інтегральне оцінювання фінансової стійкості бюджетів; обґрунтовано переваги 
антикризового ДПП на мезорівні; структуровано цілі антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації.  

На основі аналізу статистичних показників розвитку економіки України 
визначено її негативну тенденцію, що постає передумовою проявів кризових 
явищ і криз. Виявлено причини економічної, соціальної та екологічної криз, до 
яких належить: розмитість мети, стратегії і тактики розвитку крани; 
неефективне державне управління; непродумана приватизація; застарілі 
підходи в державному управлінні; зростання державного боргу через 
лобіювання приватних інтересів; нестабільність фінансової та банківської сфер; 
несприятливий інвестиційний клімат; утрата суверенності держави; розвиток 
тіньової економіки; демографічні втрати, зокрема через міграцію; надмірне 
забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель; нагромадження у 
великих кількостях шкідливих, зокрема високотоксичних, відходів 
виробництва.  

Розроблено підходи до антикризового управління в умовах 
децентралізації на основі врегулювання організаційно-економічних заходів у 
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разі прояву кризових явищ. Унесено пропозиції вдосконалити міграційну 
ситуацію в державі завдяки створенню достовірної статистичної бази обліку 
міграційних процесів і впровадженню ефективного механізму вільної 
циркуляції мігрантів, зокрема, перетворення незворотної еміграції в тимчасову.  

Обґрунтовано впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 
національної економіки, завдяки якій під час поєднання фінансових ресурсів та 
інструментів і наявного потенціалу відбувається посилення функцій 
державного й місцевого бюджету.  

На основі аналізу динаміки доходів бюджетів простежено чинний 
розподіл доходів та видатків; виявлено нестабільну тенденцію динаміки 
місцевих доходів, пов’язану з недосконалістю антикризового управління, а 
також доведено залежність місцевих бюджетів від запозичених коштів. 
Розраховано коефіцієнти формування фінансово стійких бюджетів національної 
економіки України (табл. 1).  

Таблиця 1 
Результати розрахунків коефіцієнтів формування фінансово стійких 

бюджетів національної економіки України 
Коефіцієнт 

Роки  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Фінансової залежності  0,22 0,25 0,24 0,25 0,22 0,55 0,56 0,55 0,54 
Бюджетного покриття 1,00 1,01 1,04 1,01 1,07 3,08 0,87 1,04 1,02 
Забезпеченості доходів 
податковими надходженнями 

 
0,81 

 
0,82 

 
0,83 

 
0,82 

 
0,84 

 
0,82 

 
0,86 

 
0,82 

 
0,86 

Автономії 0,30 1,52 0,26 0,27 0,25 0,23 0,28 0,25 0,27 
Забезпечення поточних і 
капітальних витрат власними та 
закріпленими доходами 

 
0,47 

 
0,51 

 
0,40 

 
0,42 

 
0,40 

 
0,44 

 
0,05 

 
0,03 

 
0,04 

Податкового навантаження 0,42 0,38 0,42 0,43 0,56 1,08 1,57 1,02 0,57 
(Джерело: розрахувала авторка за статистичними даними). 

 
Простежено тенденції збільшення фінансової залежності й коливання 

інших коефіцієнтів за роками, що свідчить про складність під час формування 
економічно стійких бюджетів.  

Науково обґрунтовано підхід до децентралізації на основі технології 
антикризового управління фінансовими потоками, спрямований на ефективне 
вирішення слабкоструктурованих проблем і завдань у царині менеджменту, під 
час дослідження та вдосконаленні організаційно-територіальних структур, 
розвитку галузей тощо. Антикризове управління фінансовими потоками в 
умовах децентралізації спрямоване на досягнення фінансової незалежності 
органів місцевого самоврядування та здійснення оптимального перерозподілу 
коштів відповідно до наявних потреб на місцевому рівні. З’ясовано, що 
передача управління фінансовими потоками для ОТГ вирішить комплекс 
проблем перспективного розвитку територій зі збереженням соціо-еколого-
економічного балансу, що поєднує показники сталого розвитку.  

Обґрунтовано розвиток партнерських відносин держави та бізнесу й 
перехід від державного управління національної економіки до антикризового 
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ДПП, передачу частини функцій громадам для підвищення їх ефективності. 
Цей перехід базується на логічному підході та передбачає застосування методу 
дерева цілей, що дозволяє простежити зв’язок антикризових стратегій, заходів і 
ресурсів для перспективного розвитку (рис. 4).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4. Дерево стратегічних цілей і завдань розвитку антикризового 
державно-приватного партнерства в умовах децентралізації для ОТГ 
 
На основі аналізу закордонного досвіду впровадження антикризових 

заходів доведено вагомість державної підтримки розвитку малого і середнього 
підприємництва шляхом запровадження антикризового державно-приватного 
партнерства. 

Пріоритетними напрямами стимулювання розвитку антикризового ДПП 
партнерства мають бути чинники, що сприяють залученню бізнес-структур в 
інноваційний процес, вирішенню фінансових проблем, підвищенню кваліфікації 
менеджменту і персоналу (рис. 5). Як удосконалення антикризового управління в 
умовах децентралізації запропоновано модернізацію стратегічних програм 
шляхом застосування форсайт-методу, сутність якого полягає в поєднанні 
наукового прогнозування з урахуванням трикутника “влада-бізнес-громада” та 
дієвого залучення стейкхолдерів (мережі Центрів форсайту). Це дозволить 
територіальним громадам скоординувати свою діяльність відповідно до 
наявних ресурсів та оптимізувати місцевий бюджет.  

Забезпечити розвиток ОТГ шляхом модернізації економіки; запровадження 
інноваційно-інвестиційних, соціальних та екологічних заходів 

Створити і забезпечити техніко-
технологічну структуру галузевої системи, 

що відповідає потребам територіальної 
громади, масштабам і динаміці 

Забезпечити досягнення сталості та 
збалансованості компонентів функціювання 
соціально-економічної системи, у межах якої 

існують територіальні громади завдяки 
поєднанню зусиль держави, громад і бізнесу 

Забезпечити широкомасштабне оновлення 
основних фондів в економіці, упровадження 

світових інновацій і стандартів   

Забезпечити реальну диверсифікацію сфер 
антикризового ДПП, підвищення їх 

ефективності для подальшого розвитку 

Створити систему моніторингу умов і 
результатів діяльності антикризового ДПП,  

організацію управління проєктами 

Створити й забезпечити розвиток 
інноваційної системи, що функціюватиме на 

мезорівні; упровадити наукові новації  
 

Зміцнити інститути розвитку, акумулюючи 
державні та приватні інвестиції для 
підтримки інноваційних проєктів 

 

Утворити на базі антикризового ДПП 
розвинуту інфраструктурну систему, що має 

поєднувати окремі складники та цілі ОТГ  
 

Забезпечити структурну єдність організації, 
що надають певні послуги; сформувати 
єдину базу даних всіх складників єдиної 
системи господарювання та ресурсного 

потенціалу  

Підвищити рівень різноманітності форм і 
інструментів антикризового ДПП, зокрема на 

основі використання досягнень світової практики 
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Рис. 5. Інтеграція держави, ОТГ, бізнесу і науки на базі антикризового 
державно-приватного партнерства 

 
У п’ятому розділі “Механізм антикризового управління національною 

економікою в умовах децентралізації” обґрунтовано переваги вдосконалення 
сучасного механізму антикризового управління національною економікою в 
умовах децентралізації; оцінено дієвість для ОТГ антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації; запропоновано 
антикризові стратегії сталого розвитку територій в умовах децентралізації; 
апробовано теоретико-методологічні пропозиції для регіонів та територіальних 
громад України.  

Доведено потребу вдосконалення механізму антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації. Обґрунтовано вагомість 
ланцюга взаємозалежних економічних, соціальних та екологічних проявів і 
кризових явищ, що дозволило обумовити хід антикризового управління. 
Виокремлено поетапне аналітичне дослідження національної економіки; 
можливості передбачення кризових явищ і прогнозування кризи; переваги 
антикризової стратегії сталого розвитку та конкретних напрямів, що мають 
бути в антикризових програмах (планах) залежно від соціо-еколого-
економічних особливостей територіального розвитку України.  

На основі опрацьованих теоретичних і практичних матеріалів розроблено 
механізм антикризового управління національною економікою в умовах 
децентралізації (рис. 6). Механізм антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації – це відкрита, динамічна інтегрована система 
взаємодії суб’єктів, об’єктів і цільових орієнтирів управління.  

Держава + територіальна громада + бізнес 

- упровадження інновацій в різні види господарювання; 
- створення та управління суспільно значущими об’єктами на основі стратегічних 
програм і проєктів; 
- створення та управління інноваційною інфраструктурою.  

 
АНТИКРИЗОВЕ  

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ 
ПАРТНЕРСТВО  

Держава 
- преференції і пільги; 
- субсидування відсоткової 
ставки за кредитами; 
- сплачування частини 
орендної плати; 
- компенсації витрат на 
випуск інноваційної 
продукції; 
- вилучення з 
оподатковуваної бази на 
прибуток витрат і 
підготовку кадрів. 

Бізнес 
- професіоналізм; 
- висока ефективність 
використання ресурсів; 
- націленість на результат; 
- схильність до ризику; 
- інноваційність; 
- креативність; 
- творчість. 

Держава + наука + бізнес  
- дослідження та розробки, що мають інтерес для бізнесу, територіальних 
громад; 
- розвиток освіти і науки для формування фахівців для територіальних 
громад і бізнесу, створення консалтингових центрів. 
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За результатами розрахунків побудовано рейтинг можливих конфігурацій 
та складено територіальні кластери. Для кожного утворення норматив 
ефективності має диференційований характер, обумовлений структурними 
відмінностями в компонентному складі сукупного потенціалу території, що 
дозволяє означити можливість прояву кризових явищ і настання криз.  

Розроблено та побудовано класифікаційну матрицю, на основі якої 
запропоновано розподіл регіонів на групи за значеннями згідно з моделлю 
виявлення кризового стану територій в умовах децентралізації (табл. 2).  

Таблиця 2 
Кластерне ранжування областей України 

Кластери Області 
Розрахункові величини Показник виявлення 

кризового стану територій 
в умовах децентралізації 

(N) 
Ey

s di Kp Kd 

 
 

V 

Луганська* 0,02 0,1 0,02 0,02 0,16 
Рівненська 0,03 0,1 0,02 0,02 0,17 
Тернопільська 0,04 0,1 0,02 0,02 0,18 
Хмельницька 0,05 0,1 0,02 0,02 0,19 
Чернівецька 0,08 0,1 0,02 0,02 0,22 

ІV Кіровоградська 0,06 0,1 0,02 0,05 0,23 
Херсонська 0,07 0,1 0,02 0,05 0,24 
Черкаська 0,07 0,1 0,04 0,06 0,27 

 
ІІІ 

Чернігівська 0,09 0,1 0,07 0,09 0,35 
Волинська 0,03 0,2 0,07 0,06 0,36 
Житомирська 0,06 0,2 0,08 0,08 0,42 
Івано-Франківська 0,08 0,2 0,10 0,10 0,48 
Миколаївська 0,13 0,2 0,12 0,13 0,58 

 
 
 

II 

Донецька* 0,14 0,3 0,11 0,12 0,67 
Закарпатська 0,16 0,3 0,14 0,14 0,74 
Київська 0,16 0,3 0,15 0,15 0,76 
Львівська 0,17 0,3 0,15 0,16 0,78 
Одеська 0,16 0,3 0,16 0,17 0,79 
Полтавська 0,17 0,3 0,16 0,17 0,80 
Сумська 0,16 0,3 0,17 0,17 0,80 
Харківська 0,18 0,3 0,17 0,17 0,82 

I Запорізька 0,18 0,4 0,14 0,12 0,84 
Дніпропетровська 0,20 0,4 0,19 0,17 0,96 

*Дані наведено без урахування статистики з тимчасово окупованих територій та анексованої АР Крим.  
 
Унаслідок кластерного ранжування, в основу якого покладено рівень 

факторних макроекономічних показників і коефіцієнтів формування фінансово 
стійких бюджетів, для областей України отримано п’ять кластерів. Найближчі 
до еталону – адміністративні області І кластера, найгірші показники кризового 
стану територій в умовах децентралізації виявлено в V кластері. Області  
V кластера (Луганська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та 
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Чернівецька) перебувають у критично кризовому стані. Доведено, що в такій 
ситуації терміново потрібні заходи, побудовані на положеннях антикризового 
управління в умовах децентралізації. Для розкриття проблеми проведено 
SWOT-аналіз, досліджено динаміку розвитку економіки та визначено 
пріоритетні напрямки антикризової стратегії для V кластера. 

На основі кластерного аналізу спрогнозовано коефіцієнт децентралізації 
антикризового управління національною економікою на основі ймовірного 
настання трьох сценаріїв розвитку. За результатами побудови прогнозних 
розрахунків коефіцієнта децентралізації за трьома сценаріями визначено 
вагомість антикризового управління для розвитку економіки України.  

Апробовано теоретико-методологічні напрацювання, а для ОТГ 
Рівненської та Хмельницької областей розраховано показник кризового стану 
територій в умовах децентралізації (рис. 7).  
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Рис. 7. Показник виявлення кризового стану в умовах децентралізації для 

ОТГ Рівненської та Хмельницької областей 
(Джерело: розрахувала авторка за статистичними даними) 

 
Результати розрахунків виявили значний відсоток ОТГ, які перебувають у 

кризовому стані. Суттєвим недоліком у їхньому управлінні постає відсутність 
антикризових програм і неефективне оцінювання криз і кризових явищ на 
території ОТГ. Визначено, що об’єднані територіальні громади в багатьох 
областях, формуючи свій бюджет, орієнтуються на державні дотації та наявні 
ресурси, залишаючи поза увагою імовірність наростання кризового стану в разі 
недоотримання одного з елементів розвитку.  

Виділено кластери ОТГ Рівненської (Р1, Р2, Р3) і Хмельницької (Х1) 
областей та побудовано графічну матрицю визначення антикризової стратегії 
сталого розвитку децентралізації (рис. 8). Графічний метод зонування показав, 
що об’єднанні територіальні громади Р2 і Р3 знаходяться в межах активних зон 
С і D.  

Відповідно, для обрання антикризової стратегії доведено врахування меж 
активних зон від А – небезпечна зона до F – безпечно-врівноважена зона. Це 
підтверджує реальність та важливість впровадження антикризових стратегій та 
потребує незначних фінансових витрат.  
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Рис. 8. Графічна матриця визначення антикризової стратегії сталого 
розвитку в умовах децентралізації 

(Джерело: побудовано та розраховано авторкою за статистичними даними) 
 
Графічний метод зонування показав, що об’єднанні територіальні 

громади Р2 і Р3 знаходяться в межах активних зон С і D. Відповідно, для 
обрання антикризової стратегії доведено врахування меж активних зон від А – 
небезпечна зона до F – безпечно-врівноважена зона. Це підтверджує реальність 
та важливість впровадження антикризових стратегій та потребує незначних 
фінансових витрат. 

На основі розрахунків для ОТГ Рівненської та Хмельницької областей 
розроблено антикризові стратегії та дорожні карти. Це дозволило збалансовано 
підійти до формування перспективних планів розвитку та сприятиме 
запровадженню засад сталості в умовах децентралізації на мезо- та 
макрорівнях.  

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та подано нове 
вирішення наукової проблеми – обґрунтування і розроблення теоретичних, 
методологічних і науково-методичних засад антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації в Україні.  

На основі проведеного дослідження й узагальнення його результатів 
зроблено низку висновків та запропоновано рекомендації, які мають теоретичне 
і практичне значення. Здобуті наукові результати підтверджують гіпотезу, 
покладену в основу дослідження, а реалізована мета й завдання сукупно дають 
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змогу розглянути наукові проблеми, що мають важливе значення для 
антикризового управління. 

Результати дослідження є підставою для висновків: 
1. Дослідження теоретико-методологічних напрацювань у галузі 

національної економіки дає змогу констатувати, що в них недостатньо уваги 
звернено на антикризові заходи в умовах упровадження реформи 
децентралізації. На основі еволюції поглядів на антикризове управління 
переглянуто теоретичні засади антикризового управління національною 
економікою в умовах децентралізації, обґрунтовано його сутнісну 
характеристику; проведено ґенезу теорії децентралізації під час застосування 
антикризових заходів. Обґрунтовано теоретичні засади антикризового 
управління національною економікою в умовах децентралізації, які полягають у 
формуванні наукового підґрунтя триєдиної дії держави, територіальної громади 
і підприємницьких структур у процесах забезпечення рівноваги щодо реалізації 
антикризових заходів з метою сталого розвитку через застосування принципів, 
методів та інструментів соціо-еколого-економічного спрямування. Доведено 
вагомість системи формування та вибору оптимальних антикризових заходів, 
яка генерує антикризовий складник управління національною економікою в 
умовах децентралізації, прискорює перехід від невизначеності до радикальних 
дій, сприяє активізації розвитку бізнес-середовища та надходження інвестицій. 
Організацію системи спрямовано на підтримку використання чинників для 
перспективного розвитку, упровадження оптимальних заходів з передбачення 
кризових явищ, забезпечення зниження негативних наслідків прояву криз. 

2. Запропоновано концептуальні положення антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації як науково обґрунтовану 
систему, що містить набір структурованих, логічно вибудуваних підходів, 
положень і принципів із використанням математичних інструментів та 
алгоритмів. Мета концепції – підтримка сталості для стабілізації функціювання 
та розвитку територіальних утворень. Базуючись на положеннях теорії сталого 
розвитку, теорії національної економіки, менеджменту та економічної теорії, 
концепція передбачає етапи впровадження антикризового управління із 
застосуванням превентивних заходів запобігання кризам. Основа – це 
систематизація теоретико-методологічних напрацювань, законодавчо-
нормативних положень і вдосконалення економічного, організаційного та 
інституційного забезпечення. Результат – це побудова механізму антикризового 
управління та розроблення антикризової стратегії розвитку національної 
економіки в умовах децентралізації.  

3. Удосконалено понятійно-категорійний апарат щодо антикризового 
управління національною економікою в умовах децентралізації. Розглянуто 
підходи до визначення поняття “криза”, виявлено тенденцію до різного 
трактування цього визначення в науці, уточнено поняття “криза”, “кризова 
ситуація” та “кризове явище”. Запропоновано визначення понять: економічна 
криза в державі, антикризове управління національною економікою в умовах 
децентралізації, децентралізація, антикризове державно-приватне партнерство. 
Це дало змогу узгодити особливості застосування зазначених дефініцій, 
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відмежовуючи їх від інших, і врахувати такі чинники, як: адекватність, або 
понятійна точність; доречність, або відповідність сучасним умовам; 
удосконалення застосування та єдності під час використання; розвитку теорії 
національної економіки та теорії децентралізації. 

4. Обґрунтовано науковий підхід до оцінки антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації. Визначено, що він 
ґрунтується на принципах оцінки довгострокових перспектив сталого розвитку 
і виявленні технологічних проривів. Напрям базований на форсайт-методах і 
дає змогу розробляти стратегічні програми та сценарії розвитку, формувати 
довгострокові прогнози, визначати пріоритетні напрямки та розробляти 
конкретні шляхи на основі вибору пріоритетів для ухвалення оптимальних 
управлінських рішень через урахування ресурсної витратності й економічної 
ефективності. 

5. Удосконалено методичний підхід до формування територіальних 
кластерів, основою якого є концептуальні положення антикризового 
управління, принципи сталості та специфічні особливості децентралізації 
влади. Він спрямований забезпечити розвиток інтеграційних зв’язків між 
державою, підприємцями і територіальною громадою, ураховуючи 
зацікавленість стейкхолдерів. Положення методичного підходу до формування 
територіальних кластерів використано під час проведення діагностики та 
оцінки чинників антикризового управління національної економіки України в 
умовах децентралізації. Реалізація цього підходу дає змогу розробити 
оптимальну схему функціювання територіального кластера відповідно до 
потреб стейкхолдерів. Рекомендовано змінити зміст державної політики, 
спрямовуючи зусилля на розвиток системи взаємодій між суб’єктами 
господарювання в умовах децентралізації, базуючись на принципах сталості та 
враховуючи положення антикризового управління. 

6. Для оцінювання показників розвитку національної економіки 
вдосконалено методичний підхід до визначення фінансової стійкості бюджету 
на мезо- і макрорівнях в умовах децентралізації. Він базується на системі 
показників оцінювання ресурсного складника бюджетів і дає можливість: 
об’єктивно оцінити дохідну частину місцевих бюджетів; дослідити стан 
правового й інформаційного забезпечення формування фінансово стійких 
бюджетів; оцінити діяльність інститутів у сфері формування бюджету; 
з’ясувати причиново-наслідкові зв’язки між окремими економічними явищами, 
процесами та статтями бюджетів; визначити рівень можливостей наповнення 
бюджетів; розробити пропозиції для зростання дохідної частини місцевих 
бюджетів, що вагомо в умовах децентралізації, а також сприяє комплексному 
управлінню регіональними та місцевими фінансами. Результати розрахунків 
можуть бути враховані для розроблення напрямів підвищення ефективності 
антикризового управління в умовах децентралізації на мезо- і макрорівнях. 

7. Обґрунтовано теоретико-методичні положення застосування 
інструментарію антикризового управління національною економікою з 
урахуванням особливостей децентралізації, що передбачає побудову кластерної 
матриці. Запропоновано модель виявлення кризового стану територій, яка 
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враховує наявність потенціалу (ресурсного, трудового), соціальний, 
екологічний та економічний складник розвитку територій, коефіцієнт ризику 
настання криз і коефіцієнт децентралізації та дає змогу побудувати прогноз 
розвитку територій в умовах децентралізації. За результатами прогнозних 
розрахунків коефіцієнта децентралізації за трьома сценаріями визначено 
перспективи подальшого розвитку економіки України. 

8. Доведено потребу в структурі класифікацій стратегій виокремлювати їх 
підвиди: базові для виходу з кризи та базові для запобігання прояву кризових 
явищ і криз. Ці антикризові стратегії містять визначальні напрямки 
перспективного плану розвитку національної економіки в умовах 
децентралізації. Удосконалено змістовну частину антикризових стратегій, 
орієнтованих на сталий розвиток, які модернізують економіку під час 
застосування форсайт-методів, поєднуючи наукове прогнозування з 
урахуванням трикутника “влада-бізнес-громада” і дієвого залучення 
“стейкхолдерів” на основі партнерських відносин. Розроблено організаційно-
економічні напрямки з удосконалення реалізації антикризових заходів в умовах 
децентралізації в Україні на основі дослідження закордонного досвіду 
розв’язання соціальних та економічних проблем під час криз. Доведено, що в 
умовах децентралізації частина антикризових заходів перерозподіляється на 
територіальну громаду, зважаючи на зміст регіональних умов, потенціалу, 
вибору пріоритетів під час їх виконання. Для управлінської та організаційної 
підтримки запропоновано створити мережу консультативно-дорадчих структур 
– Центрів форсайту, що надаватимуть допомогу під час розроблення 
перспектив розвитку, формування стратегій, побудови дорожніх карт тощо. 

9. Запропоновано підхід до вдосконалення реформи децентралізації на 
основі технології антикризового управління фінансовими потоками, що 
дозволяє не тільки оцінити економічну стійкість бюджету окремих регіонів, а й 
ефективно вирішити слабкоструктуровані проблеми й завдання в царині 
управління, під час дослідження й удосконаленні організаційних структур, 
розвитку галузей тощо. Передача управління фінансовими потоками 
об’єднаним територіальним громадам дає змогу вирішити комплекс проблем 
перспективного розвитку територій за збереженням балансу “економіка-
суспільство-екологія”. Упроваджено підходи до антикризового управління 
фінансовими потоками та поліфункційного розвитку територіальних громад, 
що передбачають можливості кожному із суб’єктів розпоряджатися власними 
ресурсами, зокрема й фінансовими. За допомогою методу дерева цілей 
окреслено взаємозв’язок антикризових стратегій, заходів і ресурсів для 
перспективного сталоорієнтованого розвитку та визначено конкретні шляхи 
антикризового управління в умовах децентралізації. Виокремлено провідні 
завдання дій для ОТГ та цілі першого рівня антикризового управління 
національної економіки в умовах децентралізації. 

10. Удосконалено науковий підхід до формування інституційного 
середовища антикризового управління економіки в умовах децентралізації, 
яким передбачено систематизацію базових інституцій. Його мета – узгодити 
соціо-еколого-економічні інтереси стейкхолдерів та доповнити їх чинниками, 
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які забезпечують упровадження соціально-екологічних інновацій, формування 
умов для інвестицій, керування фінансовим складником на мезо- і макрорівнях 
та відрізняються особливостями для управління розвитком територіальних 
об’єктів. 

11. На основі дослідження закордонного досвіду реалізації програм 
державно-приватного партнерства доведено вагомість чіткого інституційного 
законодавчо закріпленого узгодження інтересів усіх сторін. Окреслено 
недосконалість інституційної діяльності держави і приватного бізнесу в 
Україні, що загрожує розвитку партнерства та невиконанню суспільних запитів 
і вимог до національної економіки. Розроблено положення антикризового 
державно-приватного партнерства в умовах децентралізації, основане на 
принципах різних соціальних, економічних та екологічних напрямків. 
Антикризове державно-приватне партнерство, орієнтоване на забезпечення 
сталого розвитку шляхом модернізації економіки, запровадження інноваційно-
інвестиційних, соціальних та екологічних заходів, дає можливість кожному із 
суб’єктів розпоряджатися власними ресурсами, зокрема й фінансовими, що 
дозволить вирішувати проблемні питання та запобігати прояву кризових явищ і 
криз, а також підвищити конкурентоспроможність, розширюючи обсяги бізнесу 
та залучивши фандрайзинг, щоб поліпшити господарювання на мезо- і 
макрорівнях.  

12. Доведено важливість застосування механізму антикризового 
управління національною економікою в умовах децентралізації, базованого на 
принципах сталості й наявності ланцюга взаємозалежних соціальних, 
економічних та екологічних явищ. Такий механізм дозволив дослідити вихідні 
дані, під впливом яких починається проходження низки взаємозалежних 
процесів (без додаткового залучення фінансів), що обумовлюють дії 
антикризового стану. Механізм є відкритою, динамічно інтегрованою системою 
взаємодії суб’єктів, об’єктів і цільових орієнтирів управління. Використання 
інструментарію та дотримання концептуальних принципів, виокремлених у 
механізмі, дають змогу досягти цілісного ефекту задля підтримання стабільного 
стану й самоорганізації систем, здатності оптимального плину процесів у 
межах підсистем і своєчасної реакції на запити зовнішнього середовища. 
Реалізація механізму антикризового управління національною економікою в 
умовах децентралізації дозволить посилити координацію функційних аспектів 
діяльності соціо-еколого-економічної системи та сприятиме розвитку об’єктів 
господарювання. Обґрунтовано наукові заходи практичної реалізації 
запропонованого механізму для кластерів та об’єднаних територіальних 
громад. 

13. Розроблено дорожню карту впровадження антикризового управління 
економіки в умовах децентралізації. До неї внесено: визначення потенційності 
суб’єкта; установлення рівня залучення в разі узгодженої діяльності 
стейкхолдерів і фокусування у спільному, партнерському напрямку; визначення 
оптимізації процедур проведення антикризових заходів; формування 
підвищення рівня відповідальності; підвищення інформованості про способи і 
форми перспективного розвитку, публічність під час ухвалення господарських 
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рішень. Удосконалено системні складники вибору оптимальних антикризових 
заходів та виявлення провідних блоків відповідних дій (інноваційні напрямки 
розвитку економіки; вибір актуалізованої ідеї розвитку економіки; розроблення 
положень про впровадження антикризового управління економіки; формування 
програми розвитку; ухвалення стратегії розвитку та визначення механізмів їх 
реалізації. 

14. Науково обґрунтовано заходи практичної реалізації механізму 
антикризового управління в умовах децентралізації для об’єднаних 
територіальних громад, базовані на здатності відновлювати ефективну 
діяльність громади. Обґрунтовано організацію системи формування та вибору 
оптимальних антикризових заходів для ОТГ, що генерує антикризовий складник, 
прискорює перехід від невизначеності до радикальних дій, сприяє активізації 
бізнес-середовища та надходженні інвестицій, що важливо для їх подальшого 
розвитку.  

Основні результати дослідження впроваджено в діяльність Рівненської 
обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної державної 
адміністрації, Бугринської ОТГ Гощанського району Рівненської області, 
Старокривинської сільської ради Славутського району Хмельницької області. 
Наукові дослідження здобувача відзначено грантами від урядів Словаччини та 
Польщі, а також у навчальному процесі Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. Матеріали дослідження направлено для 
використання у роботі для комітетів (Комітет з питань бюджету, Комітет з 
питань економічного розвитку, Комітет з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування) 
Верховної Ради. 
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проаналізовано основні підходи до виконання вимог Європейським Союзом до 
України та Словаччини – 0,75 д.а.). 

 
АНОТАЦІЯ 

Антонюк Н. А. Антикризове управління національною економікою в 
умовах децентралізації. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено теоретико-методологічному дослідженню 
антикризового управління національною економікою в умовах децентралізації і 
вирішенню наукової проблеми шляхом розроблення концептуальних положень, 
методичних напрацювань і реалізації практичних заходів. На основі опрацювання 
наукових положень запропоновано визначення “антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації”. Розмежовано категорії 
“криза”, “кризове явище”, “кризова ситуація” та “економічна криза”. Описано 
теоретичні засади антикризового управління національною економікою в умовах 
децентралізації, які полягають у формуванні наукового підґрунтя триєдиної 
взаємодії держави, територіальної громади і підприємницьких структур у процесах 
забезпечення рівноваги національної економіки для сталого розвитку через 
упровадження системи антикризових заходів із передбачення та зниження 
негативних наслідків кризових явищ і криз. Розроблено концепцію антикризового 
управління національною економікою в умовах децентралізації, де антикризове 
управління розглянуто як важливий процес запобігання, виявлення та подолання 
кризових явищ і криз в умовах децентралізації, який триває постійно та постає 
позитивним важелем сталого розвитку національної економіки. 

Обґрунтовано методичні підходи до оцінки антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації, базовані на положеннях 
визначення довгострокових перспектив сталого розвитку та виявлення 
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технологічних проривів; оцінювання фінансової стійкості бюджету та формування 
територіальних кластерів. Запропоновано механізм антикризового управління 
національною економікою в умовах децентралізації. 

Ключові слова: національна економіка, антикризове управління, 
децентралізація, криза, сталий розвиток, об’єднані територіальні громади, 
партнерство, механізм, фінансова стійкість, стратегія. 

 
АННОТАЦИЯ 

Антонюк Н. А. Антикризисное управление национальной экономикой в 
условиях децентрализации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. 
Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2020. 

Диссертационная работа посвящена теоретико-методологическому 
исследованию антикризисного управления национальной экономикой в 
условиях децентрализации и решению научной проблемы путем разработки 
концептуальных положений, методических наработок и реализации 
практических мероприятий. На основе обработки научных положений 
предложено определение “антикризисного управления национальной 
экономикой в условиях децентрализации”. Разграничены категории “кризис”, 
“кризисное явление”, “кризисная ситуация” и “экономический кризис”. 
Обоснованы теоретические основы антикризисного управления национальной 
экономикой в условиях децентрализации, которые заключаются в 
формировании научной базы триединого взаимодействия государства, 
территориальной общины и предпринимательских структур в процессах 
обеспечения равновесия национальной экономики в целях устойчивого 
развития через внедрение системы антикризисных мер по предвидению и 
снижению негативных последствий кризисных явлений и кризисов. 
Разработана концепция антикризисного управления национальной экономикой 
в условиях децентрализации, где антикризисное управление рассматривается 
как важный процесс предупреждения, выявления и преодоления кризисных 
явлений и кризисов в условиях децентрализации, который продолжается 
постоянно и выступает положительным рычагом устойчивого развития 
национальной экономики. 

Обоснованы методические подходы к оценке антикризисного управления 
национальной экономикой в условиях децентрализации, которые основаны на 
положениях определения долгосрочных перспектив устойчивого развития и 
выявления технологических прорывов; оценивания финансовой устойчивости 
бюджета и формирования территориальных кластеров. Предложен механизм 
антикризисного управления национальной экономикой в условиях 
децентрализации.  

Ключевые слова: национальная экономика, антикризисное управление, 
децентрализация, кризис, устойчивое развитие, объединенные территориальные 
общины, партнерство, механизм, финансовая устойчивость, стратегия. 
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ABSTRACT 
Antoniuk N.A. Anti-Crisis Management of the National Economy under 

the Conditions of Decentralization. – Manuscript. 
Doctoral dissertation in the field of economic sciences in a specialty 08.00.03 – 

Economics and Management of National Economy. Lviv University of Trade and 
Economics, Lviv, 2020. 

The dissertation is devoted to theoretical and methodological research on anti-crisis 
management of national economy under the conditions of decentralization and finding a 
solution to a scientific problem related to the anti-crisis management of the economy of 
Ukraine under the conditions of decentralization via developing conceptual provisions, 
methodical exploratory studies and implementation of practical measures. 

It suggests interpretation of “anti-crisis management of the national economy under 
the conditions of decentralization.” It distinguishes between the applied categories of 
“crisis”, “crisis phenomenon”, “crisis situation” and “economic crisis”. It develops 
classification for the types of anti-crisis management of the national economy: according 
to the nature of action, reaction to the crisis, its volume and manifestation. It substantiates 
theoretical principles of anti-crisis management of the national economy under the 
conditions of decentralization, which deal with forming of the scientific basis for the three-
pronged interaction of the state, territorial community, and business structures in the 
processes of ensuring the balance of the national economy for sustainable development 
through introducing the system of anti-crisis measures to anticipate and reduce the 
negative consequences of crisis-like phenomena and crises. 

Based on the research, the paper offers and presents the concept of anti-crisis 
management of the national economy under the conditions of decentralization grounded 
on the following idea: anti-crisis management is viewed as an essential process of 
preventing, detecting and overcoming crisis-like phenomena and crises, which lasts 
constantly and acts as a positive lever for sustainable development of the national 
economy, which has a significant importance in the implementation of decentralization 
reform. 

It substantiates methodical approaches to the assessment of anti-crisis management 
of the national economy under the conditions of decentralization, based on the provisions 
of determining long-term prospects for sustainable development and identifying 
technological breakthroughs; assessment of financial stability of the budget; formation of 
territorial clusters, which is based on the dominants of management, sustainability and 
decentralization. 

It offers the mechanism of anti-crisis management of the national economy under 
the conditions of decentralization, which determines the course of anti-crisis management, 
and it substantiates the advantages of anti-crisis strategies of sustainable development of 
territories, developed to prevent crisis-like phenomena and crises under the conditions of 
decentralization for united territorial communities. 

Keywords: national economy, anti-crisis management, decentralization, crisis, 
sustainable development, united territorial communities, partnership, mechanism, 
financial stability, strategy. 
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