
ЕКОНОМІКА: реалії часу №1(29), 2017 ECONOMICS: time realities 

 

 

 

 
РЕЦЕНЗІЯ 

 
на монографію «Стабілізація фінансово-економічної системи України: новітні 
моделі та перспективи розвитку» колективу авторів кафедри фінансового 
менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного 

університету/ За ред. д.е.н. Гончаренко О.М., к.е.н. Світличної О.С. 
 
Вагомим інструментом державного регулювання економіки є фінансова 

система. Дієві заходи державного регулювання, які реалізуються шляхом 
застосування фінансових та інституційних важелів, мають стати основою для 
стійкого довгострокового економічного зростання. Ефективність запровадження 
інноваційних механізмів розвитку галузей економіки, інтеграція національного 
господарства у світовий простір, фінансово-інвестиційний потенціал країни 
залежать від якості та своєчасності управлінських рішень у фінансовій сфері. 

У зв’язку з цим поява функціональних досліджень, які відображають 
теоретичні й практичні аспекти стабілізації фінансово-економічної системи 
України у сучасних умовах, є вельми своєчасною важливою подією в науковому 
світі. Монографія «Стабілізація фінансово-економічної системи України: новітні 
моделі та перспективи розвитку», де ґрунтовно аналізуються вказані вище 
аспекти стабілізації фінансово-економічної системи України, є актуальним, 
очікуваним, а його результати – затребуваними економічною наукою і 
практикою. 

Монографія підготовлена за результатами дослідження комплексної теми 
кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського 
національного економічного університету «Проблеми розвитку фінансового 
ринку України в умовах європейської інтеграції». 

Монографія складається з трьох розділів, у яких обґрунтовано теоретико-
методологічні аспекти розвитку фінансово-економічної системи в умовах 
глобалізації, сучасні аспекти розробки та впровадження інноваційних продуктів 
у фінансовому та реальному секторах економіки України, впровадження 
моделей антикризового фінансового управління в реальному секторі економіки 
України. 

Перший розділ монографії присвячений визначенню проблем розвитку таких 
учасників фінансового ринку України як страхові компанії, фондові біржі, 
інститути спільного інвестування, інвестиційні банки, недержавні пенсійні 
фонди. У другому розділі розкрито різні точки зору на питання розробки та 
впровадження інноваційних продуктів як у фінансовому, так і у реальному 
секторах економіки України. У третьому розділі монографії розглянуто різні 
аспекти впровадження моделей антикризового фінансового управління в 
реальному секторі економіки України. 

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що, завдяки обраному 
авторським колективом підходу, монографія є дуже багатоплановою, проблеми 
розвитку стабілізації фінансово-економічної системи України розглянуто 
кожним з дослідників суто з власної точки зору і на основі власних досліджень, 
багатий фактологічний матеріал спонукає до подальших досліджень, зумовлює 
активізацію творчої думки її читачів. 
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Щодо зауважень, то, мабуть, будь-яка праця не може уникнути їх. Зауваження 
до цієї монографії пов’язані переважно з відсутністю загальної концептуальної 
бази зі стабілізації фінансово-економічної системи України, що лише 
підтверджує потребу у подальших наукових дослідженнях з цього напряму. 
Особливо це стає актуальним за умов кризового стану економіки. 

Монографія є суттєвим внеском у вирішення складних методологічних 
проблем, пов’язаних зі стабілізацією фінансово-економічної системи України у 
сучасних умовах. Практичне значення монографії полягає у тому, що отримані 
наукові результати можуть бути використані в процесі формування стратегії 
стабілізації фінансово-економічної системи України. 

Вважаємо, що монографія, подана на рецензію, може бути об’єктом наукового 
та прикладного інтересів широкого кола читачів – від студентів, викладачів і 
науковців до менеджерів підприємств та чиновників різних рівнів. Монографія 
написана фаховою науковою мовою в науковому стилі, на високому науково-
методичному рівні. Усе це дає підстави для того, щоб високо оцінити результати 
праці колективу науковців кафедри фінансового менеджменту та фондового 
ринку Одеського національного економічного університету. 

Монографія є завершеним науковим дослідженням, виконаним на актуальну 
тему, має наукову і практичну цінність. Результати дослідження можуть бути 
використані в навчальному процесі при викладанні дисципліни «Фінансовий 
ринок», «Інвестування», «Управління портфелем цінних паперів», «Управління 
стійкістю компанії», «Корпоративні фінанси», «Інвестиційний менеджмент», 
«Фінансовий контролінг», «Фінансовий ризик-менеджмент», «Фінансовий 
менеджмент страхових компаній» майбутнім фахівцям економічного напряму. 

Монографія «Стабілізація фінансово-економічної системи України: новітні 
моделі та перспективи розвитку» колективу авторів кафедри фінансового 
менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного 
університету виконана на належному науково-методологічному рівні та 
рекомендується до друку. 
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