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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ 

«Механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в умовах 

глобалізаційних викликів» 

за редакцією д.е.н., проф. Л.В. Фролової, к.е.н., доц. С.О. Єрмак 

Початок XXI ст. відзначився великою кількістю кризових станів у соціально-

політичних та економічних процесах, рівень конкуренції на міжнародних та внутрішніх 

ринках постійно зростає, збільшується кількість країн, які не можуть самостійно 

забезпечити свій сталий розвиток. Потреба в інноваційному розвитку обумовлена 

закономірністю прогресу та розвитку в цілому як індивідуального, так і суспільного 

відтворення. Вихід з кризи для будь-якого підприємства неможливо уявити без 

здійснення інноваційної, тому обрана тема дослідження є актуальною в теоретичному 

та в практичному аспектах. 

Монографія складається з шести розділів, у яких здійснено дослідження 

теоретичних основ та сучасного стану управління інноваційним розвитком 

підприємництва в умовах глобалізаційних викликів, розглянуто управління людським 

капіталом як фактор інноваційного розвитку підприємництва, розкрито шляхи 

забезпечення інноваційного розвитку малого підприємництва в умовах глобалізації та 

інформатизації економіки в Україні, визначено особливості інноваційного розвитку 

торговельних підприємств в Україні та підприємств харчової промисловості в умовах 

євроінтеграції, систематизовано та обґрунтовано стратегічні механізми інноваційного 

розвитку вітчизняного підприємництва в контексті глобалізації. 

У першому розділі монографії визначено основні підходи провідних науковців 

до визначення сутності дефініцій «інновація» та «інноваційний розвиток». 

Встановлено, що всі інновації пов'язані зі змінами в економічному процесі, що 

спрямований на швидкі шляхи зростання. Авторами розкрито сутність та методологію 

формування інноваційних екосистем, наведено характеристики підприємницької 

екосистеми. Науковий інтерес викликає запропонована концептуальна схема оцінки 

ефективності інноваційного проекту. 

У другому розділі монографії проведено дослідження ролі людського капіталу у 

інноваційній сприйнятливості країни та регіонів, розкрито проблеми трудової міграції 

як фактору забезпечення інноваційного розвитку країни та регіонів та шляхи 

прискорення інноваційного розвитку й подолання нерівності населення за рахунок 

розвитку цифрової інфраструктури. Досліджено методи підвищення етичного рівня 

підприємницьких структур. 

Третій розділ «Забезпечення інноваційного розвитку малого підприємництва в 

умовах глобалізації та інформатизації економіки в Україні» присвячено стану та 

перспектив інноваційного розвитку малого підприємництва. Встановлено, що майже 

50% всіх інноваційно-активних промислових підприємств є суб’єктами малого 

підприємництва, що обумовлено їх гнучкістю та швидкою адаптацією до мінливого 

середовища.  
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Досліджено проблеми проектування організаційних структур управління та 

бізнес-процесів на інноваційно-активному малому підприємстві в умовах 

інформатизації. Заслуговує на увагу запропонована авторами організаційна структура 

управління з елементами віртуалізації. 

У четвертому розділі «Особливості інноваційного розвитку торговельних 

підприємств в Україні» автором запропоновано механізм розробки інноваційної 

політики управління економічним потенціалом торговельного підприємства, розкрито 

тенденції та ключові підходи рекрутингу персоналу в торговельній сфері, визначено 

механізми бюджетного управління торговельними підприємствами. 

П’ятий розділ «Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості в 

умовах євроінтеграції» присвячено проблемам організації інноваційної діяльності 

підприємств харчової промисловості. Авторами розглянуто стан та шляхи розвитку 

харчової промисловості України в умовах інтеграції до Європейського економічного 

простору. Запропонований у монографії методичний підхід до управління 

ефективністю діяльністю підприємницьких структур, що базується на матричному 

підході, дозволять суб’єктам господарювання здійснювати ранню діагностику проблем 

підприємства та зосередити управлінські зусилля на їх рішенні. 

У шостому розділі «Стратегічні імперативи інноваційного розвитку 

вітчизняного підприємництва в контексті глобалізації» обґрунтовано стратегічні 

напрями інноваційного розвитку підприємництва у сфері харчової промисловості. 

Особливої уваги заслуговують питання стратегічного забезпечення зростання ціннісних 

результатів капіталізації харчових підприємств України. 

Монографія є завершеним самостійним науковим дослідженням, виконаним на 

актуальну тему, має наукову і практичну цінність. Результати дослідження можуть 

бути використані в навчальному процесі при викладанні дисципліни «Інноваційне 

підприємництво», «Економіка торговельного бізнесу», «Бюджетування в 

підприємницькій діяльності» тощо, майбутнім фахівцям економічного напряму. 

Видання даної монографії є логічним продовженням наукових досліджень кафедри 

підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету. 

Монографія має наукову новизну, має практичну цінність та може бути 

рекомендована до видання. 
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