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РЕЦЕНЗІЯ  
на монографію «Стійкий розвиток підприємств  

у міжнародному економічному просторі»1

В умовах динамічного розвитку міжнародних 
економічних зв’язків потребують постійного науко-
вого пошуку проблеми обґрунтування напрямів 
стратегічного управління ефективністю підприєм-
ства і його функціональних складників діяльності; 
розроблення методичного забезпечення форму-
вання стійких механізмів функціонально-струк-
турного, маркетингового, фінансового чи контр-
олінгового характеру; формалізації підходів до 
стратегічного управління розвитком економічного 
потенціалу підприємства; фінансування систем 
збереження стійкості підприємств до глобальних 
загроз та викликів в умовах розвитку економіки 
знань. Своєчасне вирішення поставлених завдань 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 
та потенціалу розвитку підприємств транспорту в 
міжнародному економічному просторі. 

У колективній монографії викладено ключові 
аспекти організаційно-економічного забезпечення 
ефективності стійкого розвитку підприємств у між-
народному економічному просторі. Авторами ста-
тей першого розділу досліджено питання міжнарод-
ної конкурентоспроможності вітчизняних товарів і 
послуг. Другий розділ присвячено опису результатів 
дослідження наукових підходів до забезпечення 
стійкості підприємств, а також розглянуто та обґрун-
товано умови економічного розвитку функціональ-
них видів потенціалу підприємства. Авторами тре-
тього розділу розглядається інноваційний розвиток 
підприємств через призму економіки знань. Четвер-
тий розділ містить дослідження фінансового про-
стору господарської діяльності підприємств та його 
функції при забезпеченні стійкості стратегічного 
розвитку. Колективна монографія поєднала дослі-
дження економічних систем безпеки, управління 
якістю, інвестиційно-інноваційної діяльності, фінан-
сового та маркетингового забезпечення стійкого 
розвитку підприємств транспорту і промисловості в 
умовах міжнародного економічного простору.

У науковому виданні послідовно досліджено та 
описано сутність процесів забезпечення ефектив-

ності стійкого розвитку підприємств у міжнарод-
ному економічному просторі. Зміст колективної 
монографії «Стійкий розвиток підприємств у між-
народному економічному просторі» повністю від-
повідає назві й виду видання, цільовому призна-
ченню і поставленим авторами завданням. 

Дослідження колективу авторів монографії 
обґрунтовані достатньою науковою базою остан-
ніх публікацій та враховують актуальне норма-
тивне забезпечення. Після кожної статті наведено 
перелік використаної літератури, що свідчить про 
достатню обґрунтованість описаних авторами 
наукових результатів і дає змогу читачам більш 
глибоко дослідити питання, що висвітлені в темі.

Монографія розкриває для науковців, викла-
дачів, фахівців характеристики економічних про-
цесів, теоретичні й практичні засади стратегічного 
управління інтеграційними процесами в економіч-
них системах, інноваційним, фінансовим забез-
печенням та безпековими аспектами розвитку 
підприємств транспорту і промисловості України, 
що поєднано в логічній послідовності викладення 
основних питань і проблем. Матеріал у науковому 
виданні викладається зрозумілою та легкою для 
сприйняття мовою, містить практичні приклади та 
розрахунки. Такий підхід до викладення матеріалу 
дасть читачам змогу отримувати нові знання й 
розвивати подальші наукові дослідження.

Незважаючи на логічність викладення та гар-
монічність структури, вдале тематичне поєднання 
статей окремих авторів у комплексні розділи 
колективної монографії, велика кількість авторів 
зумовлює плюралізм точок зору на досліджувані 
проблеми, що не применшує наукового значення 
монографії, а лише дає змогу відобразити сучасні 
течії в наукових дослідженнях.

Загалом подана на рецензування колективна 
монографія «Стійкий розвиток підприємств у міжна-
родному економічному просторі» має теоретичне та 
практичне значення, її зміст, структура та мова викла-
дення матеріалу підтверджують доцільність вико-
ристання рукопису в наукових дослідженнях. Колек-
тивна монографія «Стійкий розвиток підприємств у 
міжнародному економічному просторі» за редакцією 
О.В. Ареф’євої рекомендується до видання.
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