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РЕЦЕНЗІЯ 
на монографію автора Соколової Л.В. «Теорія і практика  

адаптації підприємств до мінливого бізнес-середовища» 
 

Процес ефективного 
функціонування економіки виступає 
головним чинником прогресу 
суспільства. Розуміння проблем і 
перспектив економічного розвитку має 
важливе значення для України, її 
регіонів, промислового сектора 
економіки. Одним із важелів 
підвищення ефективності 
промисловості є використання 
організаційно-економічної системи 
адаптації товаровиробників до мінливих 
умов бізнес-середовища. 

Мета і задачі дослідження ві-
дображають виняткову актуальність 
проблеми адаптації промислових 
підприємств до умов ринку. Успіхи та 
невдачі, конкурентне становище 
підприємств на ринках збуту значною 
мірою залежать від механізму 
функціонування широкого спектра 
інструментарію адаптації, і перш за все 
ефективного функціонування служби 
маркетингу. 

Ознайомлення з монографією, 
яка складається зі вступу, п'яти 
розділів, висновків, переліку посилань 
та додатків, дає можливість визначити, 
що робота представляє собою закінчене 
дослідження, у ході якого розв'язана 
важлива науково-практична проблема. 
Отримані автором нові наукові 
результати спрямовані на прискорення 
процесу адаптації промислових 
підприємств до мінливого бізнес-
середовища та підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності на зовнішніх і 
внутрішніх ринках збуту. 

Недоліки та зауваження такі: 
1. Дискусійним є авторський 

підхід до вибору елементів 
організаційно-економічної системи 
адаптації (п. 2.2 монографії). 

2. Доцільно розширити базу 
досліджень результатів адаптації хоча 
б до 10 промислових підприємств (п. 
4.2). 

3. З метою повноти висвітлення 
питань теоретичної апробації методів 
і форм адаптації має сенс доповнити 
п.1.3 класифікацією форм та напрямів 
адаптації різних суб'єктів ринку. 

4. Недостатній ступінь 
обґрунтованості доцільності 
використання методу ієрархії Сааті при 
ранжуванні ключових факторів успіху 
(розділ 2, с. 120-122). 

5. Мають місце окремі 
редакторські помилки (с. 59, 163, 178-
179). 

Визначені недоліки та зауваження 
не знижують науково-практичної 
значущості отриманих автором 
результатів. У цілому запропоновані у 
роботі теорія і механізм адаптації 
підприємств промисловості до мінливих 
умов макро- та мікросередовища, 
науково-практичні методики, 
рекомендації дають підставу зробити 
висновок про новий підхід до вирішення 
проблеми підвищення рівня 
конкурентоспроможності вітчизняних 
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товаровиробників, що позитивно вплине 
на ефективність їх функціонування та 
розвиток національної економіки в 
цілому. 

Треба відзначити, що послідовне 
застосування зазначених підходів дає 
змогу поповнити арсенал  ідей, гіпотез і 
теорій економічної науки. Положення 
даної монографії стосовно теоретичних 
і практичних аспектів адаптації 
підприємств, суб'єкта та об'єкта 
наукового дослідження, предметного 
простору, методичного інструментарію 
адаптації можуть стати необхідними 
складовими елементами, рисами до 
образу нової парадигми наукового 
економічного мислення. Це особливо 
важливо у період транзитивної 
економіки, зміни форм і методів 
управління усіма аспектами  
діяльності промислових підприємств 
країни. 

Монографія написана науковим 
стилем, у ній витримана чітка 
послідовність викладення матеріалу. 
Оформлення та обсяг роботи 
відповідають вимогам ВАК України до 
монографій. 

Узагальнюючи попередній текст 
рецензії, можна констатувати, що 
монографія автора Л.В. Соколової 
«Теорія і практика адаптації 
підприємств до  
мінливого бізнес-середовища» може 
бути рекомендована для викладачів, 
аспірантів і студентів вищих 
навчальних закладів та спеціалістів у 
сфері економіки підприємства, 
маркетингу, менеджменту. 




