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РЕЦЕНЗІЯ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ : МОНОГРАФІЯ /
[КОЛ. АВТ. ; ПІД РЕД. Д.Е.Н., ПРОФ. Ф.В. ЗІНОВ’ЄВА]. –
СІМФЕРОПОЛЬ : ФЕНІКС, 2010. – 288 С.

На сьогодні не тільки сам процес від-
криттів, але й процес їх доведення до прак-
тично реалізованої форми, процес передачі
й освоєння результатів НТП вимагають уча-
сті науки. Та й багато інших проблем життя
суспільства, які раніше вирішувалися на базі
інтуїції або здорового ґлузду, на досвіді по-
колінь, зараз потребують активного й ціле-
спрямованого її втручання. Суспільство не
може сприяти НТП, не створивши наукову
теорію, наукові основи управління. На шля-
ху вирішення цієї проблеми стоять не тільки
технічні, але й психологічні труднощі. Ще не
кожний учасник НТП усвідомив закономір-
ність переходу до управління творчою пра-
цею дослідників.

Пропонована монографія має класичну
для наукових праць найвищого рівня струк-
туру: кожний відокремлений блок інформації
являє собою самостійний розділ, а всі роз-
діли у своїй сукупності становлять цілісну,
логічно узгоджену картину досліджуваного
процесу.

Монографія підготовлена авторським ко-
лективом з різних ВНЗ країни (д.е.н., проф.
Реутов В.Є., д.е.н., проф. Зінов’єв І.Ф., д.е.н.,
проф. Іванов М.М., д.е.н., проф. Сергєєва Л.Н.
та ін.). У праці доступно, змістовно й мето-
дологічно грамотно розкрито сутність мето-
дів дослідження економічних процесів, а

також методичні основи їх використання на
практиці. Монографія складається із шіст-
надцяти розділів, які містять теоретичний,
методичний і практичний матеріал. Найбі-
льший інтерес для дослідження становлять
нетрадиційні, однак, на жаль, маловикорис-
тувані методи (рейтингове оцінювання ос-
новних показників ведення бізнесу, методи-
ка оцінювання економічної безпеки держа-
ви, оцінювання стратегічного становища
підприємства на основі SPACE-матриці, оці-
нювання інноваційності промислових регіо-
нів, сценарний аналіз ефективності викори-
стання потенціалу економічних кадрів, ме-
тодика оцінювання репутації компанії, мето-
дика оцінювання рівня корпоративної куль-
тури).

Зміст роботи, її обсяг, методична раціо-
нальність у розміщенні тем роблять роботу
незамінною для докторантів, аспірантів, ма-
гістрантів і студентів.

Монографія допомагає освоїти методо-
логічні підходи до наукових досліджень, що
сприяє розвитку раціонального творчого
мислення, організації оптимальної розумо-
вої діяльності. Необхідно відзначити, що
праця пройшла апробацію в науковому й
навчальному процесах та здобула високу
оцінку дослідників.
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