
Потреба у відході України від 
сировинної моделі економіки, наро-
щу ванні виробництва продукції з ви-
со кою часткою доданої вартості, ім-
пор ті новітніх технологій, створенні 
власних технологій обумовлює необ-
хідність проактивної державної еко-
но мічної політики. Особливої ваги 
на бу ває промислова політика, яка 
дасть змогу розкритися потенційно 
сильним галузям індустрії. Значною 
є потреба становлення в Україні нової 
моделі регіональної політики, яка 
сформована відповідно до глобальних 
трендів економічного зростання та 
євроінтеграційних настанов і до зво-
ляє локалізувати суттєві зав дан ня 
промислового розвитку.

Наразі украй потужний вплив 
на такий розвиток чинить руйнація 
економічної системи найпотужніших 
у минулому промислових областей 
України  –  Донецької  та  Луганської. 
Це висуває на перший план перед 
суспільством і державою необхідність 
вирішення застарілих економічних 
та структурних проблем Донбасу, які 
тепер у рази ускладнено на слід ками 
збройного конфлікту. На ко пи чені 
проблеми регіону повинні ви рі шу-
ватись без відриву від загально ук ра-
їнських реформ, у контексті онов-
лення промислової і становлення 
«но вої» регіональної політики та ма-
ти спрямованість на подолання струк-
турних суперечностей економіки ре гі-
ону на засадах впровадження єв ро пей-
ської моделі регіонального розвитку.

Бачення шляхів вирішення цих 
завдань викладено у новому моно-
графічному дослідженні доктора 
еко номічних наук, професора, ака-
де міка  НАН  України,  завідувача 
ка федри регіоналістики і туризму 
ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима 
Гетьмана» Б. М. Данилишина та 

кандидата економічних наук, стар-
шого наукового співробітника ДУ 
«Інститут економіки та прог но-
зування НАН України» О. Ю. Снігової 
«Формування моделі економічного 
роз вит ку Донбасу в умовах станов-
лення нової регіональної політики»�.

Монографія складається з чоти-
рьох розділів. Першій розділ, присвя-
чений проблемам побудови сучасної 
економічної політики України в 
умо вах зміни моделі економічного 
роз витку, містить оцінку стану та 
вста новлює характерні особливості 
еко номічного розвитку країни. На 
за садах визначених тенденцій та оз-
нак економічної моделі автори дово-
дять необхідність трансформації про-
мисловості як ключового елементу 
економічних трансформацій та вста-
новлюють основи зміни моделі еко но-
мічного розвитку України.

На окрему увагу заслуговує ви-
кладений у монографії світовий дос-
від реіндустріалізації, впрова дже-
ння якого в Україні потребує кон-
кретизації дій на засадах формування 
стратегічного бачення економічного 
розвитку та побудови економічної 
моделі країни, коректного вста нов-
лення вихідного стану, прогнозної 
оці нки перспективних напрямів роз-
витку світової економіки й техно-
логічних інновацій.

Загалом перший розділ має чи-
мале значення з точки зору фор му-
вання комплексного бачення шляхів 
подолання проблем економічного 
відновлення та розвитку Донбасу, що 
підіймаються у наступних розділах 
монографії.

У другому розділі авторами вияв-
ляються характерні риси та проблеми 
економічного розвитку Донбасу. Ви-
зна чено основні характеристики та 
суперечності розвитку цього регі-
ону, оцінено наслідки збройного 
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кон ф лікту та встановлено сучасні 
еко  но мічні тенденції. Значну увагу 
при ді лено виявленню перспектив і 
перешкод для відновлення та роз вит-
ку економіки Донецької та Луганської 
областей в нових економічних і по-
літичних умовах.

Беззаперечним здобутком моно-
графії є розкриття можливостей по-
до лання актуальних регіональних 
проблем Донбасу, що мають старо-
промисловий характер, на основі 
усу нення протиріч між застарілою 
па ра дигмою регіональної політики 
та сучасними викликами цілісності 
соціально-економічного розвитку 
кра їни. У третьому розділі монографії 
роз гля нуто проблеми економічного 
від нов лення Донбасу в контексті 
впро ва дження європейської моделі 
ре гіо нальної політики. З цією ме тою 
обґрунтовано завдання та на пря ми 
еко номічного відновлення Дон ба су, 
висвітлено нормативно-пра вові засади 
врегулювання проблем від нов лення 
економіки Донецької та Луганської 
областей на засадах дивер си фі-
кації та подолання тенденцій ста ро-
промислового характеру їх розвитку.

У четвертому розділі запро по-
но вано програмні механізми впро-
ва дже ння нової моделі регіо на ль-
ної політики в Донецькій та Лу-
ган сь кій областях в процесі їх 
економічного відновлення та роз-
витку. Реалізація цих мо де лей 
передбачає удосконалення нор ма-
тив но-правових засад регулювання 
проб лем економічного відновлення 
та розвитку Донбасу, з акцентом на 
Державній цільовій програмі від нов-
лен ня та розбудови миру в східних 
регіонах України, а також програмах 
економічного та соціального розвитку 
Донецької та Луганської областей.

Чималий  інтерес  становить  за-
про понований у монографії план від-
нов лення економіки Донецької та 
Луганської областей, який може бу ти 
покладений в основу реалізації дер-
жав ної цільової програми відновлення 
та розбудови миру в східних регіонах 
України. План має забезпечити як 

ста білізацію соціально-економічної 
си туації на перших етапах, так і зміну 
структури економіки Донецької та 
Луганської областей на інноваційну 
при здійснені подальших кроків що-
до відновлення економіки цих об-
лас тей. Його особливістю є спроба 
ор га нізації міжсекторальної та між-
ре гі ональної взаємодії в процесі еко-
но міч ного відновлення Донбасу, а 
також використання потенціалу ди-
вер си фікації, що є вкрай актуальним 
з огляду на гостроту економічних 
проб лем регіону.

Високо оцінюючи монографію, 
не  об хідно наголосити на значній ак-
ту альності висвітлених у ній проб-
лем, підкреслити новизну та об ґрун-
тованість сформульованих наукових 
по ложень, висновків і пропозицій, 
що є вагомим внеском у вирішення 
вкрай актуальної проблеми сучасної 
України  –  економічного  відновлення 
Донбасу в умовах гострої необхідності 
зміни моделі економічного розвитку 
нашої країни та впровадження євро-
пей ської моделі регіональної політики.

Рецензоване видання має високу 
наукову та практичну цінність, є 
ори гінальним дослідженням, у якому 
за про поновано новий погляд на проб-
лему економічного відновлення Дон-
басу в умовах становлення нової ре-
гіо нальної політики, враховуючи 
вирі шення загальнодержавних зав-
дань з європейської інтеграції.

Підкреслює чималу практичну 
зна чимість результатів дослідження, 
викладених в монографії, можливість 
їх широкого використання органами 
державної влади при формуванні, 
удос коналенні та реалізації кон цеп-
цій, стратегій, програм і планів за-
хо дів щодо їх реалізації у процесі 
відновлення економіки східних регі-
онів України, враховуючи вимоги 
«но вої» регіональної політики.

Монографія становить значний 
ін терес для фахівців з регіональної 
проб лематики, політиків, пра ців ни-
ків органів влади та органів міс це во-
го самоврядування, студентів, ас пі-
рантів і практиків-економістів.
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