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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. 

Сучасні умови трансформацій та реформ формують нові виклики і вимоги до 

розвитку регіональних економічних систем в Україні. Посилення конкуренції на 

зовнішніх ринках та внутрішні інституціонально-структурні зміни в управлінні 

розвитком регіонів ставлять завдання підвищення економічної спроможності 

територіальних економічних систем відповідно до ключових напрямів і домінант 

національної та міжнародної політики в контексті забезпечення сталого розвитку. 

Реформа децентралізації в Україні разом зі збільшенням повноважень в сфері 

управління економічним розвитком регіонів та громад базового рівня призвела до 

суттєвого зростання відповідальності за якість та наслідки регуляторних рішень, які 

повинні забезпечувати курс сталого зростання локальних економічних систем на основі 

збалансування суспільних інтересів та ефективного використання локальних ресурсів 

разом з реалізацією перспектив конкурентної участі регіонів і громад в міжнародному 

економічному обміні. Для концентрації управлінських зусиль на реалізації 

найважливіших і найбільш перспективних напрямів політики забезпечення сталого 

розвитку регіонів у відповідності до стандартів та положень стратегічних документів 

світового рівня необхідним є визначення домінант сталого розвитку регіонів України 

як в теоретико-методологічному, так і в прикладному аспектах. Вирішенню саме такого 

суспільно важливого завдання і присвячена дана наукова робота. 

В монографії, яка включає в себе шість розділів, здійснено загальне теоретико-

методологічне обґрунтування вибору найбільш значущих і актуальних напрямів 

перспективного розвитку регіонів України на засадах забезпечення їхнього сталого 

функціонування та розкрито сутність таких домінант регіонального розвитку в 

контексті збалансування економічного, бюджетного, соціального та екологічного 

інтересів суспільства, а саме: 

 Формування систем регіонального управління і стратегування розвитком економіки 

територіально-господарських утворень в контексті міжмуніципального, 

міжрегіонального та транскордонного співробітництва і розподілу праці; 

 Стимулювання підвищення продуктивності підприємницької діяльності у вигляді 

збільшення доданої вартості  

 Забезпечення сталого відтворювального розвитку стратегічних агропродовольчих 

ринків на національному та регіональному рівнях; 



ISSN:2226-2172 №5(51), 2020 ECONOMICS: time realities 

 

 

 

 Екологізація розвитку регіональних економічних систем та секторів національної 

економіки; 

 Формування напрямів ефективного використання природно-ресурсних активів в 

умовах сталого та інклюзивного розвитку регіонів; 

 Визначення інституціональних механізмів вдосконалення функціонування і розвитку 

транспортної системи регіонів України в контексті мультимодальності. 

Матеріали даного наукового видання характеризуються науковою новизною, 

теоретичною і прикладною цінністю та стануть корисними для широкого кола читачів, 

які професійно пов’язані зі сферою державного управління розвитком економіки на 

національному та регіональному рівнях, з системою місцевого самоврядування, 

оскільки містять в собі не лише теоретико-методологічні положення забезпечення 

сталого розвитку регіонів, але і практичні рекомендації для регіональних, локальних і 

галузевих економічних систем, згенеровані на основі детального аналізу їхнього стану, 

динаміки та перспектив розвитку.   

Монографія, що подана на рецензування, підготовлена за результатами 

виконання першого етапу двох тем НДР Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України: «Організаційно-економічний механізм 

підвищення продуктивності підприємницької діяльності в Україні» та «Домінанти 

інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної економіки» в 

рамках бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових 

досліджень» (КПКВК 6541230), є комплексною завершеною науковою роботою і може 

бути рекомендована до друку. 
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