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Сучасні умови, фактори, закономірності 
та перспективи функціонування економіч-
них систем, до яких можна віднести і підпри-
ємства інфраструктурної сфери, створюють 
новітні виклики та структурні зрушення, адек-
ватна відповідь на які потребує теоретичного і 
методологічного переосмислення уже відомих 
і апробованих наукових концепцій, пошуку 
практичного, інноваційного інструментарію 
модернізації. Зростання запитів щодо освоєння 
та впровадження на підприємствах інфраструк-
турної сфери наукових засад інтелектуалізації 
та цифровізації суспільно-економічних проце-
сів провокують нові диспропорції й виклики, 
що, в умовах прискорення виробничих про-
цесів та зміни пріоритетів інноваційного роз-

витку, мають бути реалізовані через актуаліза-
цію й оновлення технологій, методичних засад 
забезпечення якості і конкурентоспроможності 
системи управління підприємствами, фінан-
сово-інвестиційними та логістичними проце-
сами, екологічною відповідальністю, створення 
креативних підходів управління персоналом, 
інтелектуальною власністю та іншими акти-
вами. Ключовими детермінантами модернізації 
підприємств інфраструктурної сфери стають 
сучасні інтелектуальні та інформаційно-комуні-
каційні технології, що вимагають прискорення 
перевезень, цифровізації логістичних послуг, 
підвищення екологічності та енергоефектив-
ності підприємств. Пошук сучасних наукових 
рішень, формування методологічних і прак-
тичних засад модернізації підприємств інф-
раструктурної сфери, що мають відповідати 
тенденціям інноваційного розвитку економіки, 
став метою наукового дослідження у моногра-
фії Вовк Ольги.

В науковому видання розкрито теоретичні, 
методологічні та прикладні аспекти управління 
модернізаційними процесами на підприєм-
ствах інфраструктурної сфери. Перший розділ 
присвячено ретроспективному дослідженню 
основних наукових здобутків в теорії модер-
нізаційної трансформації економічних систем. 
Автором розкрито систему детермінант модер-
нізаційних змін та визначено домінантну роль 
інтелектуалізацій та інноваційного розвитку в 
процесах оновлення підприємствах. В другому 
розділі Вовк О.М. запропоновано авторське 
бачення основних метологічних засад управ-
ління модернізацією підприємств інфраструк-
турної сфери. Зокрема, розкрито управлінські 
механізми та інструментарій інноваційної пара-
дигми щодо розвитку і модернізації економіч-
них систем, описано класифікацію принципів 
модернізації інфраструктурного сектору еко-
номіки, проведено дослідження методичних 
основ аналізу ефективності модернізації під-
приємств інфраструктурної сфери. Тертій роз-
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діл розкриває тенденції інноваційного розвитку 
та умови модернізації національної економіки, 
окремих підприємств інфраструктурного сек-
тору, що дозволило діагностувати перспективи 
розвитку модернізаційного потенціалу підпри-
ємств. Сформовані авторські концептуальні 
положення, стратегічні пріоритети та організа-
ційно-економічні засади управління модерні-
заційним потенціалом описані дослідницею в 
четвертому розділі наукового видання. П’ятий 
розділ монографії присвячено ресурсним і 
інституційним основам, формуванню системи 
імперативів, стратегічним перспективам і комп-
лексу інноваційних заходів щодо модернізації 
підприємство інфраструктурної сфери. 

Отже, в науковому виданні послідовно 
досліджено та описано теоретичні, методоло-
гічні та прикладі аспекти модернізації підпри-
ємство інфраструктурної сфери. Зміст одноо-
сібної монографії  «Детермінанти модернізації 
підприємств інфраструктурної сфери: теорія, 
методологія, практика» повністю відповідає 
назві й виду видання, цільовому призначенню 
і поставленим автором  завданням. Матеріал в 
науковому виданні викладається зрозумілою 

та легкою для сприйняття мовою, містить прак-
тичні приклади та розрахунки. Такий підхід 
до викладення матеріалу дозволить читачам 
отримувати нові знання й розвивати подальші 
наукові дослідження. Проте, незважаючи  на 
логічність викладення та гармонічність струк-
тури, вдалого тематичного поєднання науко-
вих теорій і парадигм модернізаційного розви-
тку в комплексні розділи  монографії, велика 
кількість досліджених джерел і авторів зумов-
лює плюралізм точок зору на досліджувані про-
блеми, що не применшує наукового значення 
монографії, а лише дозволяє відобразити різ-
новекторність і специфіку сучасних течій в нау-
кових дослідженнях.

Загалом, подана на рецензування моногра-
фія Вовк Ольги Миколаївни  «Детермінанти 
модернізації підприємств інфраструктурної 
сфери: теорія, методологія, практика» має тео-
ретичне, методологічне та практичне значення, 
її зміст, структура та мова викладення матері-
алу підтверджують високий науковий рівень 
та дозволяє розвивати подальші дослідження 
модернізаційних процесів у економічних  
системах.
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