
ISSN:2521-6384 (Online), ISSN: 2521-103X (Print) №1(11), 2020 Economic journal Odessa polytechnic university 

 

РЕЦЕНЗІЯ НА РУКОПИС МОНОГРАФІЇ 

«Національна економіка: теоретичні основи та сучасні тенденції» 

Кухарської Н.О., Забарної Е.М., Задорожнюк Н.О. 

Процеси глобалізації, інтеграції та інформатизації відображаються на стані, в 

якому перебуває сучасне суспільство. Це стан якісної трансформації, що проявляється в 

усіх сферах життєдіяльності людини та відображається на економіці країни, яка стає 

залежною від нових закономірностей розвитку людської цивілізації. У зв’язку з цими 

процесами, перед кожною національною економічною системою постають питання 

щодо визначення можливостей та пріоритетів сталого розвитку країни в умовах 

глобальних трансформацій. Виникає необхідність в проведенні глибоких наукових 

досліджень з питань, що стосуються проблем ефективності функціонування 

інфраструктури національної економіки, державної політики підвищення 

конкурентоспроможності економіки країни, активізації інвестиційної та інноваційної 

діяльності на державному рівні та ін. 

Актуальність представленої до рецензування монографії обумовлена 

об’єктивною необхідністю дослідження специфіки функціонування та трансформації 

національної економіки в сучасних умовах з урахуванням особливостей 

функціонування та економічного потенціалу національної господарської системи. 

Монографія складається з вступу; двох розділів, у яких гармонійно поєднано 

дослідження теоретико-методологічних засад ефективного функціонування 

національної економіки, визначення сучасних тенденцій її розвитку та пошуком 

можливостей розвитку економіки країни в мінливих соціально-економічних умовах; а 

також заключення та списку використаних джерел.  

В монографії дуже важливе значення набувають обґрунтування методів і засобів 

державного управління національною економікою, виявлення причин занурення 

України в «пастку бідності», а також пропозиції авторів щодо напрямків розвитку 

економіки України в умовах трансформаційної кризи. Привертає увагу визначення 

причин суперечностей і неспроможності певних теорій добробуту, що робить 

дослідження цього питання більш глибоким. 

Також заслуговує на увагу обґрунтування пріоритетних напрямів активізації 

інвестиційного процесу та підвищення інвестиційної привабливості України. 

Як справедливо підкреслюють автори, значення та вплив результатів НТП на 

економічне зростання країни, а також принципів державної інноваційної політики, які 

забезпечать успіх України на міжнародному ринку, важко переоцінити.  
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Особливий інтерес представляє дослідження міжнародного досвіду успішного 

проходження Четвертої промислової революції, а також основні наслідки Індустрії 4.0: 

решорінг; перерозподіл праці; соціальне розшарування; розбалансування політичних 

систем та кібербезпека.  

Рецензована монографія, безперечно, заслуговує високої оцінки і займе достойне 

місце серед сучасних досліджень у сфері державного управління. Отримані наукові 

результати достатньо аргументовані, ґрунтуються на опрацюванні й аналізі праць 

вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-правової бази та статистичної 

інформації. 

Практична цінність монографії полягає у тому, що результати наукових 

досліджень авторів охоплюють різні сфери функціонування національної економіки, та 

можуть бути корисними для фахівців в економічній та управлінській сферах, керівників 

органів державного управління різних рівнів, освітян, науковців і здобувачів вищої 

освіти економічних спеціальностей.  

З огляду на актуальність, теоретичне та прикладне значення проведених 

досліджень, вважаю, що монографія авторів: Кухарської Н.О., Забарної Е.М. та 

Задорожнюк Н.О. «Національна економіка: теоретичні основи та тенденції розвитку» 

може бути рекомендована до друку.  
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