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В Україні на даний час спостерігається складний 

процес економічних і соціальних перетворень, у т.ч. і в 

сфері промислового виробництва. Пропоновані 

науковцями і практиками розробки у цій сфері в багатьох 

випадках допомагають уникнути хибних управлінських 

рішень та забезпечити ефективний перехід від 

інноваційної, ресурсної та логістично-маркетингової компонент функціонального 

управління до комплексного і системного представлення результативності 

виробничих соціально-трудових відносин, що забезпечуються ефективними 

організаційними механізмами управління. 

Зосереджуючись на аналізі наукових розробок вітчизняних та зарубіжних учених 

щодо визначення сутності ефективності управління діяльністю промислового 

підприємства на основі інноваційної, ресурсної та логістично-маркетингової 

компонент у контексті якості функціонування виробничої і не виробничої сфер, автор 

обґрунтовує об’єктивну необхідність відокремлення цієї особливої системи 
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забезпечення ефективності управління на основі багатокомпонентної моделі. Він 

пропонує цей сектор виробничої сфери розглядати як сукупність взаємопов’язаних 

елементів в інноваційному ланцюгу, діяльність яких на основі розроблених показників 

забезпечує не лише ефективність управління, а і конкурентоспроможність 

виробництва, якість продукції, робіт та послуг, слугує для попередження можливих 

негативних наслідків виробничих ситуацій в системі управління. Це досягається 

засобами прогнозування, посилення контролю і відповідальності, раціонально 

організованими потоками фінансових та інформаційних ресурсів, інше. 

Автором ґрунтовно здійснено системний аналіз та оцінку не лише управління, а 

й його стану у зв’язку з іншими системами загалом, при тому знову ж таки в 

інноваційному ланцюзі: «держава – наука – підприємство». Визначено основні чинники 

та проблеми їх функціонування, здійснено їх класифікацію та доведено необхідність 

удосконалення управління та формування організаційно-економічного механізму їх 

функціонування. 

З огляду на це, безпосередній практичний інтерес для виробничників та 

науковців можуть мати розроблені автором показники оцінки виробництва, 

організаційні та методичні рекомендації щодо надання кваліфікованих 

консультаційних послуг у сфері забезпечення його ефективності. 

Загалом, монографія Шерстюка Р. П. «Формування Багатокомпонентної моделі 

організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування промислового 

підприємства» має солідну науково-теоретичну базу і ґрунтується на 

репрезентативному обсязі фактичного матеріалу, що забезпечує об’єктивність та 

достовірність отриманих результатів. Вважаю, що рецензована наукова праця має 

теоретичне значення і практичну цінність є корисною для викладачів та студентів, 

працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, керівників 

промислових підприємств, установ і організацій, тому може бути рекомендована до 

друку як наукове видання. 


