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ВЕКТОРИ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Інноваційний розвиток сьогодні відіграє ключову роль в забезпеченні належного рівня 
конкурентоспроможності компаній та, як результат, країн в цілому. Особливості функціону-
вання різних сфер та галузей обумовлюють необхідність актуалізації досліджень та опрацю-
вання можливостей прикладного використання існуючих наукових здобутків. Приділення 
уваги до питань до економічної складової та соціальної відповідальності одночасно має фор-
мувати важливий інтегрований механізм взаємодії між окремими учасниками в системі ринко-
вої економіки.  

Крім того необхідно відзначити важливість проведення досліджень в площині всіх скла-
дових виробничо-комерційно діяльності. Стабільність будь-якої економічної системи форму-
ється саме на засадах ефективного використання всіх складових та компонентів системи. Таким 
чином розвиток та результативність економічних систем повною мірою залежатимуть від ефе-
ктивності функціонування всіх внутрішніх систем. Теоретичні та методологічні особливості 

інноваційного розвитку та існуючий інструментарій охоплю-
ють одночасно визначені напрями. Однак наукового пошуку 
вимагають динамічні процеси та постійний розвиток дослі-
джуваних економічних систем. Порушені питання зосереджу-
ються на загальнонаукових підходах розвитку економічних 
систем, на прикладному їх використанні вже в управлінських 
системах, стратегічному управлінні, в моделях конкуренто-
спроможного розвитку, в сценаріях конкурентної поведінки, 
напрямів забезпечення соціальної відповідальності бізнесу, в 
інших внутрішніх моделях компаній та ін. 

Визначеним актуальним напрямам присвячено резуль-
тати досліджень авторів, представлені в колективній моногра-
фії під загальною редакцією О. Мандич, Т. Покуса [Vectors of 
Competitive Development of Socio-Economic Systems. Mono-
graph. Editors: Oleksandra Mandych, Tadeusz Pokusa. Opole: The 
Academy of Management and Administration in Opole, 2020; 
ISBN 978-83-66567-15-3]. 

Колективна монографія сформована відповідно до ви-
мог наукового видання, має чітко сформовану тематику розді-

лів та змістовне наповнення від авторів на високому рівні. Особливої уваги заслуговують роз-
діли, які стосуються саме порушених питань в площині інноваційного розвитку. Так, зокрема 
варто відзначити вагомі дослідження щодо інноваційного інструментарію розвитку соціально-
економічних систем, який сформованого через представлені матеріали з розвитку окремих га-
лузевих напрямів, визначено роль інновацій для підвищення рівнів конкурентоспроможності 
компаній, окреслені їх організаційні та управлінські, а також приділено увагу виробничим, те-
хнічним, технологічним змінам через інновації, окреслені фактори та чинники впливу моде-
лей ризик-менеджменту й опрацьовані результати інноваційно-інвестиційного забезпечення. 
Представлено інструментарій стратегічного управління. Окреслено, що стратегічне управ-
ління є основою забезпечення високого рівня конкурентоспроможності компаній. Представ-
лені результати досліджень у площині управлінської діяльності, залучення бізнес-моделей, 
стратегічного управління, маркетингової діяльності, логістичної діяльності та ін. Крім того 
приділено увагу формуванню конкурентних стратегій в окремих галузях народного господар-
ства. 

Матеріали монографії викликають науковий інтерес через наявний широкий спектр по-
рушених та розкритих питань в сфері соціально-економічного розвитку та залучення іннова-
цій до економічних систем. Монографія має чітку структуру та оформлений зміст за розділами. 
Представлені результати досліджень є актуальним та можуть бути залучені до наукових дослі-
джень науковців, докторантів, аспірантів та студентів. Дослідження авторів колективної моно-
графії є цікавими для наукової спільноти України, Польщі, а також інших країн. 
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