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Постановка проблеми. Визначенню можливо-

стей і завдань відновлення економіки Донбасу при-
свячено значну кількість публікацій, в тому числі 
концептуальні дослідження [1-8 та ін.]. Формуються 
нормативно-правові, організаційні, соціально-еко-
номічні передумови відродження територій Донець-
кої і Луганської областей [9, 10]. Але питання мобі-
лізації суспільства на відновлення зруйнованого по-
тенціалу регіону потребують досліджень за окре-
мими напрямами, зокрема, тими, що стосуються мо-
дернізації локальних ринків. 

Аналіз останніх досліджень. Проблематика 
просторово-економічної організації ринків, локалі-
зованих у межах окремих територій, розкрита у пра-
цях фахівців із соціально-економічної географії, ре-
гіональної економіки, розміщення продуктивних 
сил [11-20 тощо]. Тому розробка питань віднов-
лення економіки Донбасу в контексті модернізації 
локальних ринків ґрунтується на результатах відо-
мих і змістовних розробок науковців. У той же час 
специфіка регіонального розвитку з позицій локаль-
них ринків в умовах збройного конфлікту і високого 
ступеня політичної та соціально-економічної неви-
значеності вивчена поки недостатньо. 

Метою статті є структурування проблем від- 
новлення економіки Донбасу в контексті модерніза-
ції локальних ринків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наслідки військового конфлікту на територіях До-
нецької та Луганської областей наклалися на чис-
ленні системні проблеми економічного розвитку  
регіону, що існували раніше і характерні для так  
званих старопромислових регіонів. Але, якими б  
складними не були проблеми Донбасу, вони аж ніяк 
не унікальні. Усі старопромислові регіони рано чи 
пізно заходять у глухий кут історії, та їхній подаль-
ший розвиток залежить від ефективності державної 
політики щодо таких територій. Досвід Рура – німе-
цького Донбасу – свідчить, що перезавантаження 
можливе: за кількадесят років «кузня Круппа» здо-
була визначність як культурна столиця Європи. 

Однак складність такого перезавантаження в 
нашому випадку пов'язана не тільки з переходом до 
нових технологій, але й вантажем низької продук- 
тивності попередніх, що робить недоцільним навіть 
часткове відновлення виробництва (і робочих місць) 
на багатьох колишніх промислових флагманах. Так 
звана «пастка низької продуктивності», сформульо- 

вана і описана Д.С. Сінком [21], полягає в одночас-
ній дії замкненого кола факторів: повільне зрос-
тання продуктивності порівняно з витратами – зрос-
тання цін – зростання питомих витрат на робочу 
силу і енергію – проблеми зі збутом – незадовільний 
рівень використання виробничих потужностей – 
відставання виробничої бази [21, с. 34]. 

Поряд з іншими системно-кризовими явищами, 
досить повно дослідженими в публікаціях фахівців, 
такий стан справ вже давно створив несприятливі 
передумови для інноваційних процесів на підприєм-
ствах. Ціни на нову техніку росли швидше, ніж її 
продуктивність, і вартість реалізації проектів рекон-
струкції продуктивної бази виявилася значно вище, 
ніж низькокваліфікована робоча сила. В умовах зро-
стання безробіття модернізація виробництва в бага-
тьох випадках стала невигідною для підприємців, 
які прагнуть до мінімізації витрат і максимізації 
прибутку. В результаті у багатьох сферах матеріаль-
ного виробництва замість переходу на більш високі 
технологічні рівні спостерігалося витіснення пере-
дової техніки дешевою робочою силою. 

Перехід до ринкових відносин супроводжу- 
вався фактичною ліквідацією виробництва науко- 
місткої техніки на тлі «… практично нелегітимного 
присвоєння державної (суспільної) власності не- 
значною часткою населення. Ця процедура названа 
«ваучерною приватизацією», процес названо «шо-
ковою терапією», а результати – формування олі- 
гархічної власності, деіндустріалізація промислово-
сті, розрив економічних зв’язків підприємств, роз-
рив технологій виробництва повного (завершеного) 
циклу» [5, с. 7]. Тому глибину проблем промисло-
вого відродження Донбасу слід вимірювати не по- 
казниками падіння динаміки виробництва, а показ-
никами падіння продуктивності. Намагаючись від-
новити підприємства в довоєнному стані, ми відно-
вимо їх низьку продуктивність, причому на новому 
«витку» у зв’язку з високим рівнем безробіття в ре-
гіоні та знеціненням робочої сили в умовах падіння 
соціальних гарантій для населення. 

Ось чому дискусійною є точка зору тих фахів-
ців, хто вважає пріоритетом вкладання коштів у не-
відкладний запуск всіх виробництв, які «стоять». 
Єдиний позитив від цього – негайне створення ро-
бочих місць – буде відразу ж знівельований нега- 
тивними наслідками, оскільки «тримати на плаву» 
такі підприємства довго не вдасться. У Доповіді 
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«Відродження Донбасу: оцінка соціально-економіч-
них втрат і пріоритетні напрями державної полі-
тики», авторами якої є провідні науковці НАН Ук-
раїни, наводиться саме ця думка: «Проведення ці-
лого комплексу назрілих політичних, соціальних і 
економічних реформ наразі відкриває можливості 
для кардинального реагування», тому що «еконо-
міка Донбасу вже давно не відповідала навіть дуже 
скромним сучасним вимогам – застарілі технології, 
небезпечні та шкідливі умови праці, висока енерго-
ємність десятки років потребували докорінних змін. 
Але будь – яка пропозиція наштовхувалась на нездо-
ланну перешкоду: необхідність забезпечення зайня-
тості працівників, які неминуче втратять роботу  
внаслідок реконструкції. І кожного разу влада не на-
важувалась на рішучі дії. Наразі економіку зруйно-
вано, і питання стоїть в контексті її відродження» [1, 
с. 6]. Тому, поставивши за мету структурувати  
проблеми відродження економіки Донбасу, ми не 
можемо залишити поза увагою глобальні питання 
реформування як продуктивних сил, так і виробни-
чих відносин в частині модернізації технологій уп-
равління фінансовим та кадровим потенціалами ре-
гіону, ринком послуг, інфраструктурою. Мова йде 
про системні інституційні реформи на макро-, мезо- 
і мікрорівнях, і завдання теоретичного осмислення 
цих процесів стоять перед вітчизняною наукою і 
громадянським суспільством як ніколи гостро. 

Ми не можемо погодитися з поверхневою точ-
кою зору, що фінансові ресурси на відновлення Дон-
басу, що акумулюються державою переважно із  
зовнішніх джерел, вимагають невідкладного «осво-
єння» у вигляді капіталовкладень в проекти, і таким 
чином поточні завдання зводяться до розробки так-
тичних питань інвестиційної політики. Порівняння 
України із світовими лідерами показує обмеженість 
пріоритетів структурної політики, спрямованої на 
підтримку традиційних галузей господарства, а не 
на розчищення дороги для розвитку нових науко- 
містких галузей. Завершується епоха виробництва, 
заснованого на дешевій праці. Пріоритетом вкла-
дання капіталу сьогодні стає людський ресурс в його 
інтелектуальній, інноваційній, інформаційній скла-
дових. Саме це забезпечить кращу підготовленість 
до здійснення і сприйняття інновацій, до радикаль-
ної модернізації використовуваних технологічних 
процесів, а також до подолання невизначеностей, 
що містяться в стратегіях корпоративної реструкту-
ризації. 

Теоретичною основою реформування може 
стати теорія економічної динаміки, заснованої на 
створенні «нових комбінацій», основними видами 
яких є: виробництво нових благ, застосування інно-
ваційних способів виробництва і комерційного ви-
користання благ існуючих, розширення ринків 
збуту, освоєння альтернативних джерел сировини і 
зміна галузевої структури. Основи цієї теорії було 

закладено Й. Шумпетером у 1912 році в його праці 
«Теорія економічного розвитку» [22]. Найбільшою 
заслугою Й. Шумпетера, як відомо, вважається по- 
становка проблеми збалансованого розвитку еконо-
мічної системи, створення загальної схеми розвит-
ку: «рівновага» економіки – порушення рівноваги 
внаслідок введення інновації – прагнення економіки 
до відновлення рівноваги на вищому рівні, що є  
змістом процесу розвитку [22, с. 286]. 

Методологічні засади розгляду інституційних 
основ інноваційної політики закладені теоріями су-
спільного вибору та неоінституціоналізму [23]. Ін-
ституційні обмеження державної інноваційної полі-
тики в Україні достатньо розгорнуто у працях про-
відних науковців [24-27 та ін.]. Підсумовуючи ре-
зультати, можна зробити висновок, що «…ідея інно-
ваційної моделі розвитку економіки була дискреди-
тована в українському суспільстві через неефек- 
тивні та непослідовні дії влади та анонсування захо-
дів, які не було втілено в життя. Аналіз розвитку 
державного регулювання інноваційної сфери пока-
зує, що … інфраструктурні механізми та законо- 
давчі акти, затверджені у сфері інновацій, не спра-
цьовують. Зазвичай це пояснюють недофінансуван-
ням та поганою координацією між державними ор-
ганами, … але головна причина провалів у регулю-
ванні залишається поза увагою. А саме – відсутність 
економічних інтересів та стимулів до інноваційного 
розвитку головних промислово-фінансових груп, 
що визначають економічну політику держави» [27, 
с. 108]. Контролюючи цілі галузі, ці групи не заці- 
кавлені у міжгалузевому русі капіталу та структур-
них змінах, оскільки примножують свої статки через 
канали політичної ренти за допомогою свого впливу 
на державні інституції та зрощування з ними. При 
цьому категорія політичної ренти описує прагнення 
отримати матеріальні вигоди від політичного про-
цесу. Слід погодитися з Т.К. Мосійчук також в тому, 
що вибір політики щодо інноваційного розвитку Ук-
раїни (у тому числі Донбасу) не може бути зробле-
ний без урахування та поступового подолання цих 
інституційних обмежень. 

Реальний шанс на подолання цих обмежень на-
дає, на наш погляд, децентралізація, в ході якої ви-
никають нові можливості впливу на регіональні  
тенденції розвитку з боку населення, територіаль-
них громад і місцевих еліт. Війна і пов'язані з нею  
наслідки стали каталізатором формування грома-
дянського суспільства, яке надає все більш помітний 
вплив на всі аспекти життя. Тому дуже своєчасною 
є постановка питання про найбільш ефективні точки 
докладання цього впливу і надання цьому процесу 
системного характеру. Пропонується актуалізувати 
питання про модернізацію локальних ринків. Тема 
ця зачіпає велике коло проблем. Спробуємо струк-
турувати їх за трьома основними ознаками: видами 
ринків, закономірностями оновлення та основними 
аспектами модернізації ринків. 
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Рушійною силою розвитку локального еконо-
мічного простору виступають пріоритети в конку- 
ренції окремих просторово-економічних об’єктів 
(центрів, мереж, зон впливу). Стимулом розвитку є 
споживчі переваги, зростання потреб і цінові меха-
нізми, внаслідок чого економічний простір локалізу-
ється в межах доступності до здійснення актів ку- 
півлі-продажу товарів та послуг з метою задово-
лення потреб споживачів. Відновлення та розвиток 
території Донбасу можна представити як процес 
структурування економічного простору і зміцнення 
ринкових принципів господарювання, розглядаючи 
не стільки масштаби просторових розмірів терито-
рій, скільки чинники взаємодії агентів попиту та 
пропозиції на визначених територіях. Цей простір 
необхідно розглядати як умовну багатомірну лока-
лізовану просторову систему, вимірниками якої ви-
ступають соціальні, економічні й організаційні кате-
горії. 

Проблеми відновлення економіки Донбасу 
пов’язані із потребою більш повного використання 
можливостей та ресурсів розвитку, що мають місце-
вий характер, та  ефективністю застосування регуля-
торних механізмів впливу на локальні споживчі  
ринки структур влади. Концептуальна модель мо- 
дернізації локальних ринків представлена на рисун-
ку. Вона ґрунтується на теоретико-методологічних 
положеннях модернізації національної економіки, 
які розроблені у чисельних працях відомих науков-
ців [28-33 та ін.]. Проектуючи розробки А.О. Касич 
[33, с. 70] на рівень розвитку локальних ринків, мо-
жемо сформулювати критерії і закономірності їх мо-
дернізації. Критерії модернізації локальних ринків: 
цільові – розробка структурованих цілей, реалізація 
яких забезпечуватиме поетапне підвищення продук-
тивності регіональної економіки; галузеві (сектора-
льні) – визначення переліку пріоритетних галузей; 
ресурсні – визначення наявності ресурсів з функ-
цією драйверів розвитку, які здатні за умови їхнього 
ефективного використання забезпечити модерніза-
цію промисловості в необхідних пропорціях та з ба-
жаною динамікою; організаційні – формування ме-
ханізмів для реалізації поставлених завдань; ча-
сові – визначають послідовність та розподіл у часі 
модернізаційних заходів. 

Закономірностями модернізації є циклічність, 
яка проявляється у неспроможності забезпечувати  
однакові темпи модернізації впродовж тривалого 
часу; комплексність – темпи модернізації визнача-
ють наявність ключових чинників – драйверів, які 
забезпечують максимально можливий результат у 
довгостроковій перспективі лише у випадку форму-
вання всього комплексу; послідовність – з урахуван-
ням досягнутих результатів та обсягу сформованих 
ресурсів на попередніх етапах модернізації; керова-
ність – процеси модернізації набувають ознак сис- 
темності за умови забезпечення науково обґрунто- 

ваного управління ними через реалізацію промисло-
вої політики. 

Існує проблема гуманізації економіки та вироб-
ничих відносин, переосмислення сутності і вектора 
економіко-соціального розвитку Донбасу, дослі-
дження стану і розвитку людського капіталу. Мо- 
дернізації продуктивних сил і виробничих відносин 
необхідно задати вірний вектор. Тенденція розвитку 
світової економічної науки свідчить про зміну домі-
нуючої парадигми, про перехід від «економіки 
знань» до «гуманістичної економіки», за словами 
Е.Ф. Шумахера, «економіки, де люди мають зна-
чення» [34]. Глибокі зміни в житті українського су-
спільства, трагедія війни, розгубленість і удавана 
безнадійність перших несміливих спроб переламати 
згубну тенденцію сповзання країни в економічний і 
політичний хаос стимулювали появу нових для на-
шої економічної науки ідей. Мова йде про гуманіза-
цію економіки, в якій люди перестають бути «засо-
бом» і стають «метою» економічного зростання [35, 
с. 20]. 

З позицій «гуманної економіки» формулюється 
й ідея сталого розвитку Донбаського регіону – від-
мова від погоні за миттєвою вигодою, вміння буду-
вати довгострокові стратегії, увага до екології; від-
мова від гігантизму, поворот «до людини»; форму-
вання ціннісних орієнтирів, які не дозволять засто-
совувати знання для досягнення невиправданих ці-
лей. 

У сучасному інформаційному суспільстві, за 
словами академіка А.А. Чухна, «людина – міра і го- 
ловний фактор прогресу» [36, с. 5]. Нова регіона-
льна економіка – це економіка знань і особистого ін-
телектуального потенціалу, який і стає основним 
фактором виробництва і конкурентоспроможності. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Структурування проблем відновлення еко-
номіки Донбасу в контексті модернізації локальних 
ринків дозволяє перейти до постановки актуального 
науково-практичного завдання – розбудови локаль-
ного ринкового простору – і дає основні орієнтири її 
вирішення. Для системної розробки локального  
ринкового простору варто в подальшому більш  
ґрунтовно досліджувати функціонально-елемент-
ний склад та механізми взаємодій агентів регіональ-
ного ринку.  
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Попова Г. Ю. Проблеми відновлення еконо-

міки Донбасу в контексті модернізації локальних 
ринків 

Виконано структурування проблем віднов-
лення економіки Донбасу в контексті модернізації 
локальних ринків, яке дозволяє перейти до поста- 
новки актуального науково-практичного завдання – 
розбудови локального ринкового простору – і дає 
основні орієнтири її вирішення. 

Сформульовано об’єктивні та суб’єктивні пере-
думови модернізації відповідно до специфіки лока-
льних ринків, особливості цього процесу в умовах 
збройного конфлікту і високого ступеня політичної 
та соціально-економічної невизначеності, локальної 
специфіки взаємодії агентів попиту та агентів про-
позиції. 

Запропоновано концептуальну модель модерні-
зації локальних ринків, яка забезпечує перехід до си-
стемної розробки функціонально-елементного скла-
ду та механізмів взаємодії агентів регіонального  
ринку.  

Ключові слова: відновлення, модернізація, ло-
кальні ринки, інноваційний розвиток, регіональна 
специфіка, конкуренція ідей, гуманізація економіки, 
інфраструктура. 

 
Попова А. Ю. Проблемы восстановления 

экономики Донбасса в контексте модернизации 
локальных рынков 

Выполнено структурирование проблем восста-
новления экономики Донбасса в контексте модерни-
зации локальных рынков, которое позволяет пе-
рейти к постановке актуальной научно-практиче- 
 
 

ской задачи развития локального рыночного про-
странства и дает основные ориентиры ее решения. 

Сформулированы объективные и субъектив-
ные предпосылки модернизации в соответствии со 
спецификой локальных рынков, особенности этого 
процесса в условиях вооруженного конфликта и вы-
сокой степени политической и социально-экономи-
ческой неопределенности, локальной специфики 
взаимодействия агентов спроса и агентов предложе-
ния. 

Предложена концептуальная модель модерни-
зации локальных рынков, которая обеспечивает пе-
реход к системной разработки функционально-эле-
ментного состава и механизмов взаимодействия 
агентов регионального рынка. 

Ключевые слова: восстановление, модерниза-
ция, локальные рынки, инновационное развитие, ре-
гиональная специфика, конкуренция идей, гумани-
зация экономики, инфраструктура. 

 
Popova A. Problems of restoring the economy of 

Donbass in the context of modernizing local markets 
The structuring of the problems of the restoration 

of the economy of Donbass in the context of the mod-
ernization of local markets has been accomplished, 
which makes it possible to pass to the formulation of the 
actual scientific and practical task of developing the lo-
cal market space and provides the basic guidelines for 
its solution. 

The objective and subjective prerequisites of mod-
ernization are formulated in accordance with the specif-
ics of local markets, the specifics of this process in the 
context of armed conflict and a high degree of political 
and socioeconomic uncertainty, the local specifics of the 
interaction of demand agents and supply agents. 

The conceptual model of modernization of local 
markets is proposed, which provides a transition to the 
system development of functional - element composi-
tion and mechanisms of interaction of agents of the re-
gional market. 

Keywords: restoration, modernization, local mar-
kets, innovative development, regional specificity, com-
petition of ideas, humanization of the economy, infra-
structure. 
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