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Р е ц е н з і ї

Важливим завданням україн-
сь кої держави в нинішніх екстре-
мальних умовах (в умовах війни з 
Ðосійською Федерацією) є фор му-
вання інформаційної стратегії, забез-
печення її інформаційної присутно сті 
на окупованих територіях Донеч-
чини, Луганщини та АÐ Крим. При 
цьому слід пам’ятати, що люди 
на Донбасі і Луганщині ніколи не 
мали повноцінної української іден-
тичності. Ðізні регіони України пере-
бували у свій час у складі різних дер-
жав (Ðосія, Польща, Австрія).

Усе це використав московський 
агресор, захопивши за допомогою 
частини зорієнтованих на Ðосію 
меш канців Донбасу, низку його 
східних регіонів. Там і спра-
цювала ця «хохляцька» (читай 
холуйська) ідентична невиз на че-
ність, яка формувалась сотнями 
ро ків Московією. Попри те, абсо-
лютна більшість українців висту-
пили єдиним фронтом проти агре-
сора. Навіть корінні росіяни, росій-
сь комовне населення як істинні пат-
ріоти України сьогодні беруть участь 
в АТО.

В екстремальних умовах на 
особ ливу увагу заслуговують проб-
леми регулювання національної еко-
номіки країни. Вихід у світ фун да-

ментальної праці відомих ук ра їн-
ських учених «Донбас і Крим: ціна 
повернення: монографія / за заг. 
ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, 
Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. – 
К.: НІСД, 2015. – 474 с.» націлює 
нау ковців на новий напрям еко но-
мічних досліджень. Також слід ви ок-
ремити монографію, присвячену ре-
гу люванню національної еконо міки 
в екстремальних умовах (в умо вах 
війни)1. У праці переконливо дово-
диться, що регулювання національної 
економіки України в умовах воєн-
ного стану з Московією (Ðосією) слід 
оперативно переорієнтувати на обо-
ро ну країни від агресора.

Україну підтримує Захід усіма 
мож ливими засобами, у т. ч. і санк-
ціями проти ÐФ. Ці санкції завдають 
збитків і економіці західних країн, 
але не на стільки, щоб ризикувати 
гло бальною безпекою. Тому Захід 
під тримуватиме Україну й надалі.

Своєю чергою регулювання 
націо нальної економіки України 
на макрорівні має проходити більш 
цент ралізовано аж до економічної 
дик татури, не применшуючи при 
цьо му дерегулювання на мікрорівні, 
де ре гулювання бізнесу підприємств, 
зо крема оборонного комплексу.
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Автори зазначають, що еко-
номічна диктатура – введення над зви-
чайного економічного стану з ме тою 
економічної безпеки країни [с. 173] 
дасть змогу за порівняно короткий 
тер мін вдосконалити структуру на-
ціон ального виробництва, його кон-
ку рентоспроможності.

Економічна диктатура – це і 
роз пуск владних економічних угру-
пувань – деоліхаргізація. Адже ві-
домо, що олігархічні групи в Україні 
сформовані в результаті привати за-
ції, яка відбувалася на безплатних і 
неконкурентних умовах.

Економічна диктатура в умовах 
війни – це і заборонні методи [с. 192] 
як інструмент антикризової політики. 
Так, зокрема, заборона вивезення 
необ робленої сировини могла б ста ти 
інструментом стимулювання про мис-
лового виробництва.

Впровадження економічної ди-
к  татури особливо доречно в ни ніш-
ній українській валютно-фі нан-
совій системі. Адже тут зне ці нення 
фінансової валюти, як не пара док-
сально, аж ніяк не призводить до 
адекватного збільшення експорту. 
І головними причинами такого па-
ра доксу, як зазначають автори, є 
корупція та бюрократія. Для того, 
щоб використати можливості зрос-
тан ня експорту в часі знецінення 
націо нальної валюти держава має на-
сам перед проявити диктат стосовно 
корупції наших служб на кордонах 
країни.

У часі війни виникає необхідність 
у створенні сприятливих умов для 
здобуття нових професій, зокрема вій-
сь кової. Адже війна, протистояння з 
сусідом-агресором – РФ буде ще тлі-
ти, у всякому разі доти, доки ця «ім-
перія зла» не розпадеться.

Українська держава має згур ту-
ватись, вивести економіку на рівень 

провідних країн світу і в якнай-
коротшому часі стати членом НАТО. 
Огульна критика влади, загроза 
«тре тього Майдану» і т. п. лише на 
к ористь агресору, який лобіює свої 
за войовницькі інтереси передусім за 
до помогою інформаційних воєн.

У монографії досить аргу мен-
товано висвітлено проблеми гло-
баль них процесів регулювання і 
дерегулювання національної еко но-
міки України в умовах війни з ÐФ, 
досвід інших країн, зокрема Ізра їлю, 
у часи воєнних конфліктів. Завер-
шу ється монографія проблемами 
інте грації України в НАТО-ЄС як 
основи економічної і територіальної 
безпеки.

У роботі є низка дискусійних 
пи тань, зокрема щодо применшення 
в умовах війни процесів «децен-
тралізації», «дерегуляції», порівняно 
з інформаційною політикою, дер-
жавним регулюванням національної 
економіки, економічної диктатури [с. 
198]. При цьому автори не врахували, 
що для цього потрібно ухвалити низ-
ку законів, які б регулювали усі сто-
рони економічної діяльності в країні.

Не можна погодитися з автор-
ською редакцією параграфу 2.2 «ре-
гулювання і дерегулювання на ціо-
нальної економіки України в умовах 
Вітчизняної війни». Саме в такій ре-
дакції Путін старається перекласти 
всю вину за військовий конфлікт на 
«внутрішні проблеми України», при-
ховуючи власну ініціативу своєї зов-
нішньої агресії.

На нашу думку, авторам слід бу-
ло б більше уваги приділити проб-
лемі вимушених біженців і вре-
гулювання на законодавчій базі Ук-
раїни питання майбутніх виборів в 
окупованих областях.

Водночас необхідно зазначити, що 
окремі підрозділи (перший «Гло баль-
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на економіка і глобальні процеси», а 
також другий «Ðегулювання і дере-
гулювання національного ринку в 
глобальній економіці») дещо пе-
ре вантажені посиланнями на ін-
ших авторів, зокрема на відому заз-
начену вище монографію за заг. 
ред. В. П. Горбуліна. Проте на ведені 
недоліки не є суттєвими і не ма ють 

впливу на розкриття теми до слі-
дження.

Ðецензована монографія харак-
теризується науковою новизною, до-
повнює новий напрям наукових дос-
ліджень – регулювання національної 
економіки в екстремальних умовах (в 
умовах війни).
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