
ISSN:2521-6384 (Online), ISSN: 2521-103X (Print) №3(9), 2019 Economic journal Odessa polytechnic university 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

 

на рукопис монографії на тему 

«Капіталізація підприємств: теорія та практика» 

кандидата економічних наук Мельник Оксани Володимирівни 

 

За постіндустріальних умов діяльності підприємств наукова 

проблематика капіталізації набуває нових перспективних напрямків 

дослідження, що пов’язано із змінами передумов та пріоритетності впливу 

факторів, які є визначальними у процесах капіталотворення та, відповідно, 

забезпеченні їх результатів.  Якщо у системі координат індустріального 

суспільства підстави забезпечення зростання капіталізації мислилися у 

Марксистській логіці поєднання праці та капіталу, то 

«системоутворюючою основою «нового простору капіталотворення» 

стають ресурси інформації та знання, введення яких у регулярні 

економічні відносини, дозволяють фундаментально переоцінити логіку як 

самих процесів, так і результатів капіталізації. Саме інтелектуалізація та 

гуманізація економічних процесів зумовили новий ракурс дослідження 

проблематики капіталізації підприємства, що саме і представлено у 

змістовних межах даної монографії. 

Концептуальний базис теорії капіталізації автором представлено у таких 

аспектах: 

 як сукупність різних тематичних напрямків дослідження капіталізації  

(базові (процесний, результатний) та синтетичні (управлінський, 

ресурсний, вартісний, реляційний, когнітивний); 

 як взаємозв’язок  категорій (ресурси, цінність, капітал), що визначають 

змістовну природу капіталізації. Відповідно до даного аспекту  автором 

аргументовано розширення змістовного простору капіталізації 

підприємства, який представлено на основі відповідного ланцюжка 

процесів капіталотворення; 
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 як взаємодія та взаємовідносини диференційованих видів капіталу, що 

здійснюються у об’єктивованому та інкорпорованому просторах 

капіталотворення. Актуалізація дослідження капіталізації у 

інкорпорованій площині є новим напрямком розвитку теорії 

капіталотворення, у якому пояснюється специфіка відповідних процесів 

та результатів за постіндустріальних  умов діяльності підприємства. 

Отримані автором результати критичного аналізу наукових підходів до 

оцінювання капіталізації підприємств дозволили дійти висновку щодо їх 

обмеженості з точки зору пояснення як процесних, так і результуючих 

аспектів капіталотворення за сучасних умов діяльності підприємства. В 

основу оновленої методології оцінювання капіталізації підприємства 

закладено теорію економічної цінності. Розширена інваріантна структура 

економічної цінності, яка представлена як єдність взаємозв’язку 

корисності, змістозначущості та вартості визначили логіку оцінювання 

результатів капіталізації у об’єктивованому та інкорпорованому просторі. 

Сформований автором методичний підхід до оцінювання капіталізації у 

розрізі видів цінності дозволяє враховувати ментально-когнітивні 

особливості капіталотворення, які  є причинними з точки зору 

забезпечення сукупних результатів. 

Враховуючи сучасну специфіку капіталотворення автором 

обгрунтоувано стратегічно-орієнтований підхід до забезпечення зростання 

капіталізації з акцентом на ментально-когнітивні аспекти. Визначено 

інноваційні способи забезпечення зростання капіталізації на основі 

стратегічного та бізнес-моделювання. 

Авторські теоретичні новації імплементовано у практику діяльності 

вітчизняних промислових підприємств, що дозволило: 

 визначити сучасні тенденції капіталізації промислових підприємств та 

передумови для зростання результатів капіталотворення; 

 оцінити результати процесів капіталізації за ціннісними критеріями та 

визначити причини їх змін;  
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 зробити фундаментально-вартісний аналіз діяльності вибірки 

промислових підприємств та визначити резерви їх вартісного зростання; 

 обґрунтувати напрямки усунення стратегічних розривів між баченням 

майбутнього та існуючими проблемами капіталотворення, як основи 

його забезпечення; 

 зробити прогнозне оцінювання фундаментальної капіталізації за 

результатами стратегічного та бізнес-моделювання розвитку вибірки 

досліджуваних промислових підприємств. 

Варто наголосити на тому, що матеріал у монографії викладений 

логічно, дуже чітко структурований, усі значущі теоретичні висновки 

автора є достатньо аргументованими та мають емпіричне підтвердження. 

Автором проаналізовано дуже велику кількість наукових джерел, а в 

основу авторських новацій в області капіталізації закладено теоретичний 

доробок різних економічних теорій та шкіл. За формою дана монографія 

відповідає усім формальним вимогам. Наведена аргументація є підставою 

для того щоб монографію Мельник Оксани Володимирівни на тему 

«Капіталізація підприємств: теорія та практика» рекомендувати до 

друку. 
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