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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ 

«Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики 

України в контексті глобальних викликів» 

кандидата економічних наук Єрмакової О.А. 

Інтенсифікація соціально-економічного розвитку на інноваційній 

основі вимагає від країн світу відповідної форми політичної та економічної 

організації національної та регіональних економічних систем. Сучасні 

демократичні тенденції що мають місце в Україні, запровадження 

адміністративно-територіальної реформи,  необхідність формування єдиної 

виваженої інноваційної політики держави та її регіонів з урахуванням 

світових тенденцій та проблем глобальної економіки вимагають від 

громадян та органів місцевого самоврядування не лише політичної 

активності, а й усвідомлення власної ролі і значення в соціально-

економічному житті суспільства, а також дій відповідно до власних 

переконань і цінностей і економічних інтересів. Такі проблеми, як 

формування суспільства інноваційного типу, подолання технологічного 

відставання, модернізація економіки на регіональному рівні, та інші, є 

тими надзвичайно важливими чинниками, що впливають на рівень 

соціально-економічного розвитку країни та її рейтинг серед розвинених 

країн. 

З іншого боку, як невід’ємна складова ринкової економіки 

інноваційна активність має явну регіональну орієнтацію, оскільки 

підприємці орієнтуються, перш за все, на задоволення потреб місцевих 

ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в межах 

своїх повноважень має формувати сприятливий клімат для інноваційної 

активності. 

Отже, теоретичне узагальнення, обґрунтування концепції та розробка 

теоретико-методологічного забезпечення процесів соціально-

гуманітарного розвитку підприємництва регіонів України є актуальною 

науково-практичною проблемою сьогодення.  

З огляду на зазначене, опублікована монографія Єрмакової О.А. 

«Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики 

України в контексті глобальних викликів»  відповідає потребам сучасності 

та є актуальною. Особливої актуальності такі дослідження набувають 

сьогодні, коли регіони стали самостійними учасниками конкурентних 

процесів за інноваційного типу економічного розвитку.  

Монографія за своєю структурою та змістом відповідає вимогам, що 

висуваються до наукових видань. Матеріал є доступним і зрозумілим 

широкій аудиторій, формує у читача цілісне уявлення про систему 

інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики, а також 

пропонує спеціальні знання для фахівців. 

Монографія піднімає ряд питань міждисциплінарного характеру, 

зокрема питання, пов’язані із регіональною економікою та розміщенням 

продуктивних сил, міжнародною конкурентоспроможністю, міжнародною 
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економікою, соціальним капіталом, європейською інтеграцією, державним 

регулюванням економіки. 

В основу монографії покладено  сучасні дослідження в сфері 

інноваційної діяльності регіону, як вітчизняні, так і зарубіжні, досліджено 

світовий досвід, використано найновітніші літературні джерела. 

Досліджено та систематизовано нормативно-правове забезпечення 

інноваційної діяльності регіонів  України. 

Наукова цінність рукопису обумовлена, тим що монографія 

пропонує новий погляд на роль регіонів держави у забезпеченні її 

конкурентоспроможності та ефективної інтеграції у світогосподарський 

простір. Наголос зроблено на теоретико-методологічні засади дослідження 

інноваційної діяльності регіону, аналіз функціонального забезпечення цієї 

діяльності, на розгляд інструментарію регіонального впливу на 

підвищення ефективності інноваційної діяльності.  

В монографії запропоновано конкретні механізми практичного 

застосування інституційних важелів вдосконалення регіональної 

інноваційної діяльності регіонів України із урахуванням глобальних 

викликів, що обумовлює інтерес до монографії не лише з боку фахівців у 

сфері розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, а також 

представників центральних та місцевих органів державної виконавчої 

влади, бізнесу. 

Вперше видана в Україні монографія Єрмакової Ольги Анатоліївни 

«Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики 

України в контексті глобальних викликів» дає поштовх для подальшого 

дослідження різноманітних аспектів регіонального інноваційного розвитку  

в умовах сучасних викликів. 
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