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РЕЦЕНЗІЯ 

 
д.е.н., професора Благун І.С. на наукову монографію  

«Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації»  
за загальною редакцією д.е.н., професора Е.М. Забарної 

 
Сьогодні не потребує додаткового обґрунтування розуміння того, що 

саме інновації та інноваційний розвиток є інструментом впливу на 
соціально-економічний процес розвитку суспільства, рушійною силою, що 
спроможна забезпечити конкурентоспроможність, економічну стабільність 
та незалежність країни. Без інновацій неможливо здійснити прогресивні 
структурні зрушення, суттєво оновити реальний сектор економіки та 
загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. 

Виклики ХХІ століття потребують нової парадигми економічного 
розвитку, пов’язаною з такою інноваційною діяльністю, коли інновації 
стають постійною та природною формою існування як первинних ланок 
галузей та сфер національної економіки, її регіонів, так і всього 
господарського комплексу країни, і виступають як цілісна циклічна 
система «наука – техніка – виробництво». Саме ці положення і визначають 
представлену до рецензування монографію «Парадигма інноваційного 
розвитку в умовах ринкової трансформації», виконану колективом 
професорсько-викладатського складу кафедри економічних систем і 
управління інноваційним розвитком Одеського національного 
політехнічного університету, за загальною редакцією д.е.н., професора 
Забарної Е.М. 

В представленому дослідженні вивчено економічний зміст поняття 
«інновації» та показано сутність і види інноваційної діяльності. 
Запропоновано фактори та організаційний механізм реалізації інноваційної 
діяльності. Особливої уваги заслуговує визначені авторами сучасні 
тенденції інноваційної діяльності на основі проведеного аналізу 
інноваційної діяльності в Україні.  

Обґрунтовано, що формування сучасного ринку інновацій є невід’ємною 
складовою ефективного інноваційного процесу. У зв’язку з цим 
досліджено сутність та особливості формування ринку інновацій в Україні. 
Окрему увагу зосереджено на регіональному аспекті формування ринку 
інновацій, що набуває все більшої актуальності в Україні.  

З метою формування практичних пропозицій щодо запровадження 
інноваційного вектору розвитку сучасних соціально-економічних систем 
різного рівня в Україні проаналізовано заходи з формування інноваційних 
стратегій та фактори впливу на формування інноваційної стратегії 
підприємства та визначено її алгоритм.  

Таким чином, на основі усього вищезазначеного, можна зробити 
висновок, що представлена монографія «Парадигма інноваційного 
розвитку в умовах ринкової трансформації» представляє результати 
проведених наукових досліджень кафедри економічних систем і 
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управління інноваційним розвитком Одеського національного 
політехнічного університету МОН України та може бути рекомендована до 
видання. 
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