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Формування системи антикризового регулювання економіки України в умовах поширення
епідемії коронавірусу
Розгортання нової світової фінансово-економічної кризи відбувається під впливом шоків поширення епідемії
коронавірусу, скорочення сукупної пропозиції, ескалації торгівельних воєн та відпливу капіталів з країн з
ринками, що формуються. Це вимагає від національних органів макроекономічного регулювання здійснення
виважених кроків для захисту національних економік від дестабілізуючих зовнішніх чинників. Тому метою
статті є обґрунтування та розробка першочергової системи заходів стабілізаційної політики та антикризового
регулювання для протидії поширенню зовнішніх шоків в національній економіці, її стабілізації та
формування передумов подальшого відновлення і стійкого економічного зростання. Для досягнення
поставленої мети було систематизовано наявні теоретичні джерела, консультативні і дослідницькі матеріали
міжнародних організацій, узагальнено законодавчу і нормативно-правову базу в Україні, а також застосовано
статистичні методи, історичний метод, методи аналізу і синтезу. В результаті проведеного дослідження
розкрито канали впливу зовнішніх шоків на економіку України, ідентифіковано сфери внутрішньої
вразливості національної економіки, які можуть мультиплікувати негативні ефекти зовнішніх шоків.
Отримані знання стали основою для формулювання концептуальних напрямів антикризового регулювання
та розробки системи заходів з протидії кризовим явищам, які містять у собі інструменти монетарної політики
Національного банку України, структурної та фіскальної політики Уряду, а також політики банківського
регулювання та контролю за рухом капіталів.
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Формирование системы антикризисного регулирования экономики Украины в условиях
распространения эпидемии коронавируса
Рост нового мирового финансово-экономического кризиса происходит под влиянием шоков распространения
эпидемии коронавируса, сокращения совокупного предложения, эскалации торговых войн и оттока капиталов с
рынков стран с формирующимися экономиками. Это требует от национальных органов макроэкономического
регулирования осуществления взвешенных шагов для защиты национальных экономик от дестабилизирующих
внешних факторов. Поэтому целью статьи являются обоснование и разработка первостепенной системы
мероприятий стабилизационной политики и антикризисного регулирования для противодействия
распространению внешних шоков в национальной экономике, ее стабилизации и формирования предпосылок для
дальнейшего восстановления и устойчивого экономического роста. Для достижения поставленной цели били
систематизированы существующие теоретические источники, консультативные и исследовательские материалы
международных организаций, обобщена законодательная и нормативно-правовая база в Украине, а также
применены статистические методы, исторический метод, методы анализа и синтеза. В результате проведенного
исследования раскрыты каналы влияния внешних шоков на экономику Украины, идентифицированы сферы
внутренней уязвимости национальной экономики, которые могут мультиплицировать негативные эффекты
внешних шоков. Полученные знания стали основой для формулирования концептуальных направлений
антикризисного регулирования и разработки системы мероприятий по противодействию кризисным явлениям,
включающих инструменты монетарной политики Национального банка Украины, структурной и фискальной
политики Правительства, а также политики банковского регулирования и контроля движения капиталов.
Ключевые слова: экономический кризис, фискальные стимулы, монетарная политика, стабилизационная
политика
Классификация JEL: H12, E58, E61, E62
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение
и воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответственной ссылки на оригинальную
версию статьи.

