напрямую связанное с осуществлением структурных преобразований экономики и, как следствие, подготовка стратегически важных специалистов. Что безусловно, потребует поддержки тех
вузов страны, которые будут осуществлять их подготовку. Как
правило, эти профессионалы способны поднимать и развивать 6
и 7 экономические уклады.
В среднесрочном периоде необходимо поддержать тот реальный сегмент экономики, который составляет ядро экономики в
настоящее время и будет востребован еще какой-то период времени. Очень важно сохранить на таком производстве кадровый
потенциал, с тем, чтобы не утратить возможности его дальнейшего функционирования. В краткосрочном периоде нужна селективная финансовая поддержка и увеличение объемов общественных работ. Важно сохранить занятость, не допустить разрушения
человеческих судеб.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ
ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ
На порядку денному у розвитку економіки України актуальним постає питання взаємозв’язку стратегії інноваційного розвитку економіки країни та практики антикризового управління. Досвід розвинутих країн показує, що активне використання
інноваційного потенціалу в умовах економічної кризи стали нормою сучасного економічного життя.
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Необхідність переходу української економіки на інноваційних
шлях, особливо під час кризи, є предметом постійного обговорення
урядовцями, науковцями і громадськості. Адже на сьогодні ситуація, що склалася в інноваційній сфері України, сама по собі є кризовою. З одного боку, вона характеризується низкою проблем (застарілі технології, невідповідна інфраструктура, домінування низько
технологічних галузей виробництва т.д.), а з іншого — відсутністю
механізму ефективного державного управління та стимулювання
розвитку. Крім того, в сучасній Україні інноваційні процеси в економіці відбуваються не надто масштабно: 1) у 2012 році інноваційну діяльність здійснювало лише кожне шосте підприємство (тобто
17,4 % [1] від загальної кількості), тоді як частка інноваційноактивних підприємств в різних країнах світу сягає 30—50 % (у Німеччині — більше 70 %, Люксембурзі — понад 60 %, Бельгії, Португалії та Ірландії — більше 50 %, в Угорщині, Литві та Болгарії —
близько 30 %, у Польщі — понад 25 % [2]); 2) частка підприємств,
що впроваджують інновації, протягом останніх років знаходиться
на рівні 12—14 % [1] від загальної кількості підприємств, що менше
в 3–4 рази, ніж в інноваційно розвинутих економіках; 3) частка реалізованої продукції інноваційними підприємствами складає останнім часом 3—5 % [1].
За різними оцінками в міжнародних рейтингах Україна займає
місце в останній четверті та крім того, за результатами розрахованих міжнародних індексів, відноситься до країн з нестабільними умовами введення бізнесу, несприятливою ситуацією в бюджетно-податковій ы кредитно-фінансовій сферах1.
Аналіз показує, що інноваційна сфера в силу відомих причин
до теперішнього часу не змогла адаптуватися до нових економічних умов, чому сприяла загальна політична нестабільність, непослідовність у проведенні реформ, несприятливий інвестиційний
клімат, неефективна податкова політика та інші макроекономічні
фактори, тому назріла нагальна необхідність у зламі негативних
тенденцій, що склалися в інноваційній сфері та максимальне використання інноваційного потенціалу на шляху виходу України з
кризових потрясінь. Важливо не просто розробити ефективні заходи антикризового управління для інноваційного розвитку, а
зробити так, щоб ці заходи перетворилися на скоординовану про1
Індекс конкурентоспроможності за даними показників інноваційного потенціалу,
європейський інноваційний індекс, який розраховується на основі системи індикаторів
науково-технічного розвитку — Європейського інноваційного табло, індекс легкості ведення бізнесу, глобальний інноваційний індекс і т.д.
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граму, що заснована на успішному діалозі між суб’єктами господарювання, органами державної влади та громадськості.
Схема розробки механізму антикризового управління інноваційного потенціалу національної економіки повинно включати
поетапне аналітичне дослідження стану в національній та світовій економіках, прогнозування кризи, розробку антикризової
стратегії та імплементацію її загальних положень у антикризових
програмах і стратегії економічного розвитку. Сама ж стратегія
інноваційного розвитку має бути тісно пов’язана з антикризовою
програмою, стратегією соціально-економічного розвитку країни
та зі здійснюваними економічними реформами. Основними елементами державної політики розвитку інноваційного потенціалу
на основі антикризового управління має бути 1) приведення у
відповідність нормативно-правової бази, на яку спирається інноваційна діяльність; 2) законодавчо визначена частка національного доходу на інноваційну діяльність; 3) вдосконалення механізму
державно-приватного партнерства; 4) податкові/кредитні стимули та пільги; 5) створення належної інфраструктури.
Величезні потужності науки, освіти, підприємницького потенціалу, технологій та інформації України у поєднанні з ефективним комплексом управлінських заходів здатні стати міцним фундаментом у відновленні і розвитку економіки України.
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СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
В РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ
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