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РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ 

«Домінанти сталого розвитку регіонів України» 

Буркинського Б.В., Лайко О.І., Андрєєвої Н.М. та ін. 

За науковою редакцією академіка НАН України Буркинського Б.В. 

В умовах посилення дестабілізуючого впливу економічної діяльності 

суспільства на стан навколишнього природного середовища, активізації погроз 

економічній та екологічній безпеці України, неефективного використання її природно-

ресурсного потенціалу держави виникає необхідність в визначенні домінант сталого 

розвитку України. Її основу формує, з одного боку, система міжсекторального 

партнерства між державою, наукою, бізнесом та суспільством, з іншого, сталий, 

екологічно збалансований розвиток регіонів. Актуальність обраної теми дослідження 

обумовлена необхідністю розробки теоретико-методичного базису формування 

політики сталого регіонального розвитку в умовах системної екологічної, екологічної 

та політичних криз в державі. 

Монографія підготовлена за результатами виконання першого етапу двох НДР 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України: 

«Домінанти інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної 

економіки» та «Організаційно-економічний механізм підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності в Україні» в рамках бюджетної програми «Підтримка 

розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230). 

Наукове видання складається з шести логічно структурованих розділів. У 

першому розділі визначено перспективи сталого розвитку регіонів в сучасних 

трансформаційних умовах. У другому розділі авторами проведено глибинний аналіз 

пріоритетів та механізмів сталого відтворювального розвитку стратегічних 

агропродовольчих ринків регіонів України. Третій розділ присвячено формуванню 

наукових засад розвитку підприємницького сектору в регіональному розрізі. В 

четвертому розділі монографії авторами визначено домінанти екологізації розвитку 

економічних систем в  Українському Причорномор’ї, в п’ятому – напрями формування 

та використання природно-ресурсних активів в умовах сталого та інклюзивного 

розвитку регіонів, перспективи розвитку транспортних систем України у контексті 

регіональних викликів наведені в шостому розділі.  

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в розробці фундаментальних 

засад щодо формування домінант сталого розвитку регіональних соціо-еколого-

економічних систем в складі теоретико-методологічного базису, концептуальних основ, 

принципів та інституціональних складових, актуальних сучасним викликам і потребам 

в екологізації та збільшенні продуктивності національної та регіональної економіки. 
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Прикладне значення отриманих результатів комплексної оцінки визначається 

можливістю їх використання органами влади різних рівнів для обґрунтування 

стратегічних пріоритетів новітньої політики сталого розвитку регіонів, напрямів і 

заходів їх впровадження в практичну площину. 

Монографія, що рецензується, є завершеним науковим дослідженням, 

виконаним на актуальну тему, має теоретичну й практичну цінність, виконана на 

належному методологічному рівні та рекомендується до друку. 

 

 

Рецензент: 

Професор кафедри  

Міжнародного менеджменту та інновацій 

Одеського національного політехнічного 

Університету МОН України, 

доктор економічних наук, професор                                                               В.І. Захарченко 


