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Важливим питанням для України, особливо в 
останні роки є інтернаціоналізація підприємств. 
Актуальність даної проблематики, котра покладена в 
основу рецензованої монографії зумовлена 
необхідністю адаптації українських суб’єктів 
господарювання до умов функціонування в ході 
глобалізації, адже саме підприємницькі структури 
здатні забезпечити розвиток національної економіки, 
якого так прагне досягти України. 

У монографії автор досліджує широке коло питань, що стосуються 
інтернаціоналізації промислових підприємств України, їх готовності до виходу на 
зовнішні ринки, а також зв’язку між рівнем інтернаціоналізації та ефективністю 
діяльності промислових підприємств. Цінність роботи полягає, перш за все, у 
розробленні організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислових 
підприємств України, що базується на активізації діяльності та новому 
функціональному наповненні діючих та створенні нових структурних підрозділів на 
підприємствах. Автор акцентує увагу на тому, що результати впровадження 
запропонованого механізму варто очікувати у довгостроковій перспективі, тому 
потрібна активна позиція та свідомість керівника при виборі того чи іншого аспекту 
реалізації даного механізму. 

У першому розділі «Теоретичні основи формування організаційно-економічного 
механізму інтернаціоналізації промислових підприємств» автор розглядає теоретичні 
засади та основні складові інтернаціоналізації, передумови її впровадження ні 
підприємствах та акцентує особливу увагу на мотиваційному аспекті до 
інтернаціоналізації. Уваги заслуговує аналіз управління інтернаціоналізацією 
промислових підприємств в процесі міжнародної інтеграції України.  

Другий розділ «Методологія розроблення організаційно-економічного механізму 
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інтернаціоналізації промислових підприємств» удосконаленню методологічного 
підходу до розроблення організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації на 
основі формування еластичного інструментарію управління процесами 
інтернаціоналізації. Розроблено організаційно-економічний механізм 
інтернаціоналізації промислових підприємств, що має на меті забезпечення 
довгострокової ефективної діяльності. Побудовано алгоритм дослідження 
ефективності діяльності промислових підприємств в контексті інтернаціоналізації. 

Третій розділ «Аналітичні аспекти активізації зовнішньо-економічної діяльності 
промислових підприємств України» досліджує стан зовнішньо-економічної діяльності 
промислових підприємств України, а також здійснено соціально-економічний аналіз 
Західних областей України. Досліджено особливості інституційного регулювання 
стратегічного розвитку промислових підприємств  в контексті інтернаціоналізації. 

У четвертому розділі «Формування інструментарію функціонального 
забезпечення організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислових 
підприємств» автор аналізує основні чинники впливу на процеси інтернаціоналізації 
промислових підприємств, зокрема: податкова система, сталий розвиток, науково-
дослідний та освітній потенціали, інвестиційно-інноваційний та пропонує систему 
функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму 
інтернаціоналізації промислових підприємств.  

У п’ятому розділі «Економіко-математичне моделювання інтернаціоналізації 
промислових підприємств та еластичного інструментарію підвищення її 
ефективності» автор здійснює оцінку ефективності впровадження запропонованого у 
попередньому розділі механізму. Крамар І. Ю. пропонує власні критерії оцінки рівня 
інтернаціоналізації промислових підприємств, на основі яких вводить новий показник 
– мультиплікаційний коефіцієнт інтернаціоналізації. Заслуговує уваги розроблена 
модель підтримки прийняття управлінських рішень засобами штучного інтелекту, а 
саме – нейронних мереж. Використовуючи розроблену модель, керівник промислового 
підприємства, задаючи значення бажаного прибутку, може побачити, які напрями 
діяльності варто активізувати чи навпаки припинити, так як в комплексі це і приведе 
до отримання «ідеального» прибутку. 

Кожний розділ завершують висновки, що лаконічно відображають основні 
результати проведеного дослідження. 

Дана монографія заслуговує високої оцінки і займе достойне місце у галузі 
економіки та управління підприємствами. Автор доступно подає матеріал, а тому дане 
видання є корисним і легким для розуміння не лише для фахівців з проблематики 
дослідження, а й для усіх, хто цікавиться питаннями управління підприємствами. 

Результати дослідження, представленого у монографії можуть бути використані 
державними структурами для впровадження відповідних змін законодавчого 
характеру; в навчальному процесі при вивченні дисциплін «Економіка підприємства», 
«Менеджмент», «Зовнішньо-економічна діяльність». Безперечною цінністю монографії 
є те, що результати дослідження мають практичне застосування на промислових 
підприємствах Західної України. 

Зважаючи на вище викладене, вважаю, що монографія «Розвиток промислових 
підприємств України в контексті інтернаціоналізації» за своїм науковим рівнем та 
формальними ознаками відповідає  вимогам, що ставляться до такого роду робіт, а 
тому рекомендую її до друку як актуальну наукову працю в галузі управління 
підприємствами. 

 
Appendix A. Supplementary material 
Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at 
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