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Політична нестабільність, конфліктна ситуація 
на  сході  країни призвели до посилення  кризових 
явищ, коливання  і спаду промислових показників 
вітчизняних  товаровиробників.  В  Україні  наслід-
ками  кризи  є  еміграція  кваліфікованої  робочої 
сили,  скорочення  бюджету  державних  витрат  на 
НДДКР,  систему освіти,  а  також ослаблення  кре-
дитної  системи  та  інфраструктури.  Враховуючи 
наведене,  можна  стверджувати,  що  без  упро-
вадження  управління  адаптаційними  процесами 
економіка підприємств буде істотно послаблена та 
потенціал для зростання в найближчі роки не буде 
використаний. Власне ці обставини обумовлюють 
актуальність дослідження Мариненко Н.Ю. 

Монографія  складається  із  вступу,  п’яти  роз-
ділів,  висновків  та  списку  використаних  джерел. 
Теоретичною  та  методологічною  основою  дослі-
дження є роботи вітчизняних і зарубіжних учених у 
сфері управління розвитком промислових підпри-
ємств та управління адаптивністю підприємств.

У  першому  розділі  автор  на  основі  гносеоло-
гічного  аналізу  розкриває  сутність  понять  «роз-
виток»,  «розвиток  підприємства»,  «управління», 
«адаптація» та «адаптивний розвиток», наведено 
обмеження  у  використанні  поданих  дефініцій; 
на  основі  отриманих  результатів  та  визначених 
ознак проаналізованих термінів подано авторське 
визначення понять «адаптивний розвиток підпри-
ємства»  та  «управління  адаптивним  розвитком 
підприємства». 

У  другому  розділі  проаналізовано  сучасну 
макроекономічну  ситуацію  в  Україні,  тенденції 
розвитку  промислових  підприємств,  у  т.ч.  маши-
нобудівних, та виклики, які перед ними постають. 
Встановлено, що паралельно з високою затребу-
ваністю вітчизняної промислової продукції в євро-
пейських  країнах-партнерах,  існує  проблема  в 
адаптації українських промислових виробників до 
умов європейського ринку.
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Інтерес для науки та практики становлять дослі-
дження, представлені у третій частині монографії, 
у  якій  запропоновано  концептуальний  підхід  до 
управління  адаптивним  розвитком  промислового 
підприємства  в  складі  виробничо-господарських 
структур (ВГС), основу якого складає відповідний 
механізм  та  блоки  управління,  що  забезпечують 
організацію  проведення  адаптації  підприємств 
до змін зовнішнього середовища та ефективність 
їхнього функціонування у процесі розвитку.

У прикладному та теоретичному контексті важ-
ливе  значення  мають  результати  дослідження, 
представлені  у  четвертому  розділі.  У  цьому  роз-
ділі автором обґрунтовано необхідність вирішення 
завдання своєчасного виявлення та усунення про-
блемних  ситуацій  під  час  адаптивного  розвитку 
підприємств в складі ВГС та запропоновано підхід 
до  управління  проблемними  ситуаціями  на  ета-
пах преадаптації, коадаптації та адаптації підпри-
ємств у межах ВГС. 

У п’ятому розділі дослідження автор здійснила 
оцінювання економічної ефективності від застосу-
вання підприємствами концепції управління адап-
тивним  розвитком  ВГС.  В  умовах  нестабільної 
економіки постановка питання про визначальний 
вплив  активізації  адаптаційно-трансформаційних 
процесів розвитку вітчизняних підприємств на кін-
цеві  результати  їхньої  діяльності  стає  особливо 
актуальною. 

Практичне  значення  отриманих  результатів 
полягає  у  широких  можливостях  використання 
запропонованих методичних підходів до управління 
адаптивним  розвитком  ВГС,  проблемними  ситу-
аціями в процесі розвитку підприємств та прогно-
зування  адаптивного  розвитку,  науково-методич-
них підходів до оцінювання зміни рівня потенціалу 
адаптивного  розвитку  підприємства  під  впливом 
реалізації  обраних  управлінських  рішень  та  регу-
лювання адаптивного розвитку підприємства тощо. 
Імплементація  вище  зазначених  підходів  дасть 
змогу  підвищити  загальний  рівень  і  ефективність 
управління промисловими підприємствами.

У  цілому,  рецензована  праця  є  новим  ґрун-
товним дослідженням, внеском у розвиток мето-
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дологічних  основ  управління  адаптивним  роз-
витком  ВГС.  Концептуальні  положення,  подані 
в  монографії,  мають  практичну  та  теоретичну 
цінність. 

Наукові розроблення, представлені у моногра-
фії Мариненко Н.Ю., будуть цікавими для науков-
ців, керівників підприємств, викладачів та студен-
тів вищих навчальних закладів тощо.


