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РЕЦЕНЗІЯ
на монографію
на монографію колективу авторів:
Козик В.В., Висоцький А.Л., Гришко В.А., Данчак Л.І., Довбенко В.І., Ємельянов
О.Ю., Жураковська М.Б., Загорецька О.Я., Кіржецька М.С., Кіржецький Ю.І., Лесик
Л.І., Мрихіна О.Б., Музиченко-Козловська О.В., Мусійовська О.Б., Панченко А.В.,
Петрушка Т.О., Просович О.П., Процак К.В., Соловій Х.Я., Стояновський А.Р.,
Тимчишин І.Є., Франів І.А., Яневич Н.Я. за науковою редакцією проф. Козика В.В. на
тему: «Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури:
теоретичні і прикладні аспекти»
Актуальність теми. Серед найважливіших завдань державної політики України є
формування інституціональних механізмів та інфраструктури інноваційної моделі
розвитку на усіх рівнях – національному, регіональному, локальному. Базовим
поняттям інноваційної економіки є інноваційна інфраструктура, яка комплексно
об’єднує виробництво, науку, освіту, управління, фінанси, культуру та інші складові
суспільного життя, визначає основи інноваційного поступу підприємств та забезпечує
виробництво
конкурентоспроможної
продукції.
Вітчизняна
інноваційна
інфраструктура, незважаючи на існуючі проблеми, зберігає життєздатність і тенденцію
до зростання. Водночас, вона не повністю задовольняє потреби суб'єктів
господарювання щодо послуг у сфері інноваційної діяльності. Нині в Україні
сформовано окремі елементи інноваційної інфраструктури, проте існують і такі, що
практично не діють (зокрема, центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори,
венчурні фонди, тощо). Немає належної підтримки діяльності винахідників,
раціоналізаторів, науковців, які мають завершені науково-технічні розробки.
Недостатньо реалізовується освітній і науковий потенціал працівників вищих
навчальних закладів. Таким чином, однією з найскладніших проблем на шляху до
економічного зростання національної інноваційної інфраструктури є повільний процес
інституціональних і економічних перетворень, для вирішення якої необхідно
переформатувати підходи до формування і управління інноваційною інфраструктурою.
Ці та інші проблеми розвитку інноваційної інфраструктури України підтверджують
актуальність проблематики монографії, а розробки, представлені в ній, містять
методологічну цінність.
Актуальність дослідження тематики інноваційної інфраструктури зумовила мету
написання монографії, якою є розроблення теоретичних положень та практичних
рекомендацій щодо формування і розвитку взаємодії учасників інноваційної
інфраструктури.
Досягнення означеної мети пов’язане із постановкою та вирішенням таких завдань:
обґрунтовано концептуальні засади формування та розвитку взаємодії учасників
інноваційної інфраструктури; розроблено технології та інструментарій розвитку
взаємодії учасників інноваційної інфраструктури; досліджено проблематику
оцінювання ефективності інноваційного потенціалу підприємств; досліджено галузеві
аспекти взаємодії учасників інноваційної інфраструктури.
Теоретико-методологічною основою досліджень, результати яких висвітлено у
монографії, є діалектичний метод пізнання об’єктивної дійсності, класичні положення
економічної теорії і концептуальні засади, викладені у працях вітчизняних і зарубіжних
вчених з питань теорії інноватики.
Наукова і практична цінність одержаних результатів полягає у теоретикометодологічному
обґрунтуванні
заходів
зі
структурно-функціональної
та
інституціональної оптимізації інноваційної інфраструктури у системі стратегічного
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розвитку економіки України. Обґрунтовані у монографії висновки та науковоприкладні рекомендації спрямовані на використання керуючою та керованою ланками
інноваційної інфраструктури України. Наукова новизна запропонованих у монографії
розробок забезпечується як постановкою проблеми, так і способом її вирішення.
Обрана авторами методологія і категоріально-понятійний інструментарій відповідають
рівню сучасних економічних досліджень і поставленим у роботі завданням.
Монографія «Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної
інфраструктури: теоретичні і прикладні аспекти» викликає значний науковий інтерес, є
оригінальною, характеризується новаторськими підходами.
У розробках, результати яких висвітлено в монографії, задіяні такі основні
загальнонаукові методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання,
термінологічний підхід, історичний підхід; абстрактно-логічний. Із-поміж спеціальних
методів наукових економічних досліджень було використано: економіко-статистичний
– динамічних рядів, аналітичного групування, індексний, кореляційно-регресійний
аналіз; монографічний метод; розрахунково-конструктивний тощо.
Застосування економіко-математичного апарату для виведення окремих елементів
новизни розробок, поданих у монографії, дало змогу авторам повною мірою
обґрунтувати отримані результати. У кожній структурній частині монографії
здійснюється аналіз теоретичних положень, який засвідчує доцільність використання
обраної авторами методології. Автори на високому рівні володіють технікою науковоаналітичного пізнання.
Монографія має значну науково-теоретичну базу і ґрунтується на
репрезентативному обсязі фактичного матеріалу, що забезпечує об’єктивність та
достовірність отриманих результатів.
Монографія характеризується логічною стрункістю, концептуальною цілісністю і
глибиною проникнення у суть проблеми.
Монографія містить: передмову, чотири розділи, та списки використаних джерел
після кожного розділу. Матеріали монографії не містять помилок у викладенні
результатів та їх інтерпретації. Стиль викладу чіткий і лаконічний.
Колективна монографія (автори: Козик В.В., Висоцький А.Л., Гришко В.А., Данчак
Л.І., Довбенко В.І., Ємельянов О.Ю., Жураковська М.Б., Загорецька О.Я., Кіржецька
М.С., Кіржецький Ю.І., Лесик Л.І., Мрихіна О.Б., Музиченко-Козловська О.В.,
Мусійовська О.Б., Панченко А.В., Петрушка Т.О., Просович О.П., Процак К.В., Соловій
Х.Я., Стояновський А.Р., Тимчишин І.Є., Франів І.А., Яневич Н.Я.) за науковою
редакцією проф. Козика В.В. на тему: «Формування і розвиток взаємодії учасників
інноваційної інфраструктури: теоретичні і прикладні аспекти» рекомендується до
відкритого друку.
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