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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: історичного – при визначенні хронології світових економічних криз;
генетично-структурного – при обґрунтуванні гносеологічних та онтологічних
підвалин національної економічної кризи; діалектичного – при розробці
пріоритетних напрямків посткризового розвитку економіки України.
Результати. Проаналізовано специфічні риси національної економічної
кризи, визначено економічний та цивілізаційний виміри її природи.
Доведено, що на зміну пануючим прозахідним ієрархічним і ринковоцентристським моделям управління повинні прийти принципово нові моделі
узгодженого

регулювання

глобальних,

цивілізаційних,

регіональних

і

національних аспектів сталого розвитку.
Обґрунтовано пріоритетні орієнтири виходу України зі стану системної
кризогенної неадекватності, складовими яких є українська демократія, свобода і
справедливість, домінування внутрішньої суспільної самоорганізації на основі
національної та цивілізаційної ідентичності, трансформація олігархічного
капіталізму в державний соціалізований лад.
Виявлено імперативну роль громадянських інститутів у розв’язанні питань
отримання громадянами України якісних освіти, медичного обслуговування,
екологічних умов їх життєдіяльності. Активність громадської думки стимулює
сумлінне виконання людиною своїх обов’язків, узгодження особистих і
суспільних

еколого-економічних

інтересів,

підвищення

рівня

самовідповідальності кожної окремої особистості.
Новизна. Визначено історичну хронологію, альтернативні теоретикометодологічні підходи до причин і природи світових економічних криз,
розроблено
економіки.

пріоритетні напрямки посткризового розвитку національної

Практична значущість. Запропоновано орієнтири виходу України зі стану
системної кризогенної неадекватності, трансформації моделі олігархічного
капіталізму в соціалізований державний лад, формування механізму успішного
подолання кризогенних нестабільностей, що поєднуватиме узгоджені дії органів
державної влади, ринкових структур і громадянських інститутів з метою
гармонізації відносин людини, суспільства і природи, збереження і відновлення
природного середовища.
Ключові слова: світові економічні кризи, причини і особливості
економічної кризи в Україні.
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