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Р е ц е н з і ї

Рецензована монографія1 присвя-
чена актуальній і важливій проблемі 
сучасної  економічної  теорії  –  комп-
лексному дослідженню сучасних еко-
номічних систем та, зокрема, обґрун-
туванню теоретико-методологічних 
засад їх порівняльного аналізу в умо-
вах посилення екологізації та глоба-
лізації. Ця проблема набула особливої 
актуальності в нинішніх умовах заго-
стрення планетарної екологічної кри-
зи та розвитку глобалізації, які на-
кладають вагомий специфічний від-
биток як на функціонування еконо-
мічних систем, так і на процес їх усе-
бічного вивчення. Водночас на зламі 
ХХ–ХХІ  ст.  з’явилося  багато  нових 
незалежних держав, які намагаються 
сформувати сучасні ефективні еконо-
мічні системи, що передбачає пошук 
найоптимальніших економічних мо-
делей на основі порівняльного аналі-
зу розвинених економічних систем. Ці 
та інші аргументи свідчать про акту-
альність обраної доцентом Я. В. Куль-
чицьким теми монографічного дослі-
дження. 

За структурою рецензована моно-
графія складається зі вступу, п’ятьох 
розділів, висновків та списку вико-
ристаних джерел. Вдало продуманий 
план дослідження дозволив авторові 
всебічно й послідовно розкрити вка-
зану тему. Так, у першому розділі мо-
нографії простежено еволюцію погля-
дів на економічні системи у зарубіж-

ній та українській економічній думці, 
з’ясовано інструментарій дослідження 
сучасних економічних систем, а та-
кож проаналізовано наявні підходи 
до трактування економічних систем. 

У другому розділі висвітлено сві-
товий досвід становлення ефективних 
економічних систем на прикладі ста-
новлення економічних систем США, 
Німеччини та Японії, а також вияв-
лено об’єктивні і суб’єктивні переду-
мови становлення національної еконо-
мічної системи України та обґрунто-
вано оптимальну економічну модель 
для України в сучасних умовах поси-
лення глобалізації. 

Третій розділ монографії присвя-
чено з’ясуванню особливостей еколо-
гізації та глобалізації сучасних еко-
номічних систем, а також ролі дер-
жави у цих умовах. Вагомим здобут-
ком рецензованої монографії є те, що 
в ній всебічно й ґрунтовно проаналі-
зовано екологічні аспекти трансфор-
мації і функціонування сучасних еко-
номічних систем. Так, автор слуш-
но вважає екологізацію та глобаліза-
цію економічних систем пріоритет-
ними домінантами їх трансформації 
у ХХІ ст. та аргументовано розкри-
ває їхній зміст. Зокрема, наголошено 
на необхідності посилення екологіч-
ної спрямованості економічних сис-
тем у процесі їх трансформації, що ви-
являється у становленні сучасної еко-
номічної та екологічної свідомості і 
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культури, екологічної відповідальнос-
ті, утвердженні сучасних екологічних 
цінностей, необхідності переосмислен-
ня фундаментальних положень еко-
номічної теорії, формуванні відповід-
ної нормативно-правової, інституцій-
ної бази, спрямованої на суспільний 
контроль за системою зв’язків «люди-
на – економіка – екологія», застосу-
ванні санкцій і стимулів щодо впли-
ву економічної системи на стан еколо-
гічної рівноваги в умовах обмеженос-
ті ресурсів та загострення екологічної 
кризи глобального і регіонального ха-
рактеру та ін. 

У монографії слушно наголо-
шено, що дослідження і порівнян-
ня сучасних економічних систем тіс-
но пов’язане з аналізом процесів гло-
балізації і генезису постіндустріаль-
ного (інформаційного) суспільства. У 
рамках такого дослідження проблеми 
глобалізації висвітлюються як новий 
контекст порівняльного аналізу еко-
номічних систем. Заслуговує на увагу 
висновок про важливість з’ясування 
глобалізаційного контексту дослі-
дження сучасних економічних систем, 
коли аналіз складних і часто супер-
ечливих процесів глобалізації є мож-
ливістю по-новому підійти до дослі-
дження змісту й спрямованості еко-
номічних систем, а також дає змогу 
розкрити тенденції трансформації різ-
них типів економічних систем і наці-
ональних економічних систем, зокре-
ма під впливом посилення процесів 
глобалізації. 

Четвертий і п’ятий розділи моно-
графії присвячені з’ясуванню сучасної 
парадигми дослідження і порівняння 
економічних систем, обґрунтуванню 
авторської концепції трактування су-
часних економічних систем та розви-
тку методології порівняльного аналізу 
сучасних економічних систем, вклю-
чаючи критичний аналіз наявних під-
ходів у зарубіжній та вітчизняній еко-
номічній теорії. 

Варто погодитися з автором, що 
сьогодні українська економічна нау-
ка насамперед повинна бути спрямо-
вана на розв’язання дуже важливо-
го завдання, а саме – обґрунтування 
високоефективної стратегічної еконо-
мічної моделі для України у ХХІ ст. 

Рецензована монографія як кож-
не нове наукове дослідження не по-
збавлена певних дискусійних момен-
тів. Так, на наш погляд, у першому 
розділі, зокрема у підрозділі 1.1, мож-
ливо, занадто широко подано погляди 
на проблему економічних систем кла-
сиків зарубіжної економічної думки. 
У третьому розділі, зокрема у підроз-
ділі 3.3, занадто багато уваги приді-
лено висвітленню принципів ринково-
го механізму, які є досить відомими в 
економічній літературі. У підрозділах 
1.3 та 4.3 автор, маючи достатню кіль-
кість логічних і переконливих аргу-
ментів, занадто «м’яко» критикує де-
яких опонентів з приводу трактування 
категорії «економічна система» та ін. 

В цілому, незважаючи на вказа-
ні дискусійні моменти, монографія є 
завершеним оригінальним досліджен-
ням, у якому отримані нові науково 
обґрунтовані результати, що є істот-
ними для подальшого розвитку най-
перспективнішого напряму економіч-
ної теорії ХХІ ст. – економічної ком-
паративістики. Достовірність висно-
вків і пропозицій автора забезпече-
на строгим дотриманням логіки нау-
кового дискурсу. Праця вирізняється 
глибоким аналізом, фундаментальним 
опрацюванням предметних питань. 
Тому є всі підстави вважати, що мо-
нографія буде корисною для науков-
ців і викладачів, аспірантів і студен-
тів вищих навчальних закладів, а та-
кож керівників органів державного 
управління. 

Надійшло 20.03.2012 р.
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