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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтуванням вибору теми дослідження. Конкурентоспроможність 

економіки України та її регіонів визначається інноваційним типом розвитку, рівнем 

інноваційної активності регіональних суб’єктів господарювання та комерціалізації 

винаходів, технологічним укладом економіки, інтелектуальним капіталом тощо. 

Вагоме місце у забезпеченні цих процесів належить інноваційному підприємництву 

як інструменту переходу національної та регіональної економік на інноваційну 

модель розвитку. Поширення пандемії COVID-19, карантинні обмеження та інші 

деструктивні фактори, суттєво вплинули на стан та розвиток інноваційного 

підприємництва регіонів. Зазначені фактори посилили пошук нових форм 

здійснення інноваційного підприємництва регіональними суб’єктами 

господарювання; зумовили виявлення чинників розвитку інноваційного 

підприємництва регіону; необхідність розробки методичного підходу щодо оцінки 

регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва; організаційно-

економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва регіону; 

обґрунтування вибору регіональної інноваційної стратегії розвитку інноваційного 

підприємництва; формування інституційного забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону. Теоретична та практична значущість проблеми розвитку 

інноваційного підприємництва в регіонах України обумовили актуальність теми, 

мету, завдання та зміст дисертаційного дослідження. 

Значний внесок у розвиток інноваційного підприємництва зробили провідні 

вітчизняні науковці: Ю.Бажал, З.Варналій , І.Вахович, Е.Забарна, В.Захарченко, 

В.Зянько, В.Геєць, В.Горфинкель, Л.Ковальська, І.Кривов’язюк, В.Нежиборець, 

Х.Патицька, Н.Рудь, В.Сизоненко, А.Смоленюк, І.Сторонянська, Т.Ткаченко, 

С.Тульчинська, Л.Федулова та інші. Серед зарубіжних вчених, що займалися 

проблематикою розвитку інноваційного підприємництва слід виділити праці 

М. Вебера, П. Друкера, В. Зомбарта, Р. Кантильйона, Ф. Найта, Ж.-Б. Сея, 

Й. Тюнена, Й.Шумпетера та інших. Проте, віддаючи належне досягнутим 

результатам, можна виділити низку недостатньо опрацьованих питань щодо 

ґрунтовного аналізу регіональних особливостей розвитку інноваційного 

підприємництва. Це підтверджує актуальність обраної теми, логіко-структурну 

побудову дисертації, її мету, завдання та напрями дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційна 

робота пов’язана та узгоджується із завданнями, визначеними у Державній стратегії 

регіонального розвитку на 2021–2027 роки (Постанова Кабінету Міністрів України 

від 05.08.2020 р. № 695); Стратегією розвитку Волинської області на період до 

2027  року (затвердженої рішенням обласної ради від 12.03.2020 р. №29/16). 

Дисертаційна робота тісно пов’язана з темами наукових досліджень Луцького 

національного технічного університету, зокрема: «Підприємництво як драйвер 

капіталізації економіки регіону» (номер державної реєстрації 0120U100819), в якій 

обґрунтовано сутність та значення інноваційного підприємництва у забезпеченні 

капіталізації економіки регіону; визначено систему чинників, що випливають на 

рівень розвитку інноваційного підприємництва регіону; «Управління підприємствами 

на інноваційних засадах в регіоні» (номер державної реєстрації 0116U001922), в якій 
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запропоновано організаційно-економічний механізм та інституційне забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону; «Механізми створення 

регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації 

економіки» (номер державної реєстрації 0117U000628), в якій обґрунтовано 

методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва 

регіонів держави (довідка №1186а-21-35 від 11.12.2020 р.). 

Метою дисертаційної роботи є узагальнення теоретико-методичних положень 

та розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення рівня розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. 

Досягнення мети роботи зумовило необхідність формування та вирішення 

наступних завдань:  

 дослідити сутнісну характеристику інноваційного підприємництва регіону; 

 розробити підхід до класифікації чинників розвитку інноваційного 

підприємництва регіону; 

 дослідити форми здійснення інноваційного підприємництва регіону; 

 розробити методичний підхід до аналізу та оцінки регіональних особливостей 

розвитку інноваційного підприємництва;  

 провести аналіз регіональних особливостей розвитку інноваційного 

підприємництва; 

 сформувати організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного 

підприємництва регіону; 

 систематизувати інституційно-організаційну структуру забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону; 

 розробити алгоритм вибору регіональної інноваційної стратегії, як напряму 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва.  

Об’єктом дослідження є процес оцінки регіональних особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва. 

Предмет дослідження – теоретико-прикладні підходи до оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дисертаційної роботи є 

наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених з проблем регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва.  

У процесі проведення дослідження використано такі загальнонаукові та 

спеціальні методи: діалектичний – для виявлення закономірностей, принципів і 

факторів сприяння розвитку інноваційного підприємництва регіону; системного 

аналізу – для розкриття сутності поняття  «інноваційне підприємництво регіону»; 

комплексного аналізу – для оцінки регіональних особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва; графічного аналізу – для схематичного 

відображення узагальнених теоретичних та аналітичних результатів дослідження 

розвитку інноваційного підприємництва регіону; матричний, логічного 

узагальнення – для розробки механізму розвитку інноваційного підприємництва 

регіону; розробки інноваційної стратегії розвитку регіону; логіко-структурний – для 

побудови інституційно-організаційної структури забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону.  



3 
 

 

Інформаційну базу дослідження становили: законодавчі та нормативно-правові 

акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативні документи 

міністерств і відомств; офіційні дані Державної служби статистики України; 

матеріали, опубліковані у наукових і періодичних виданнях, в мережі Інтернет, а 

також дані, отримані автором у процесі власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретичних і методичних підходів до розвитку інноваційного підприємництва 

регіону. Найбільш вагомі результати дисертаційного дослідження полягають у 

наступному: 

вперше: 

 на основі методу «форсайт» розроблено диференційований підхід до 

формування дієвої регіональної інноваційної стратегії, в основу якого покладено 

територіальні та секторальні особливості регіону, інтереси стейкхолдерів, 

використання якого дозволить обрати траєкторії розвитку інноваційного 

підприємництва регіону залежно від рівня його розвитку; 

удосконалено: 

– понятійно-термінологічний апарат, що характеризує інноваційне 

підприємництво регіону, під яким запропоновано розуміти трьохвекторний простір, 

що поєднує: стадії генерування інноваційного продукту (фундаментальні 

дослідження, комерціалізація, прикладна розробка, створення інноваційного 

продукту, споживання), форми інтеграції науки та виробництва, а також кількісні та 

якісні характеристики регіонального розвитку як критерії оцінки отриманого 

підприємницького доходу; 

– методичний підхід до аналізу та оцінки інноваційного підприємництва 

регіону, який на відміну від існуючих, дозволяє шляхом оцінки стадій інноваційного 

процесу, форм інтеграції науки і виробництва, отриманого підприємницького 

доходу згрупувати регіони за темпами розвитку інноваційного підприємництва, та, 

на цій основі, розробити механізм забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіонів держави; 

 модель формування та реалізації організаційно-економічного механізму 

розвитку інноваційного підприємництва регіону, що на відміну від існуючих, 

передбачає визначення пріоритетів розвитку та стратегічних цілей переходу на 

інноваційну модель розвитку регіону, застосування систематизованих інструментів 

реалізації зазначеного механізму, що  дозволить забезпечити дієву взаємодію 

суб’єктів інноваційної діяльності регіону, формування сприятливого інституційного 

середовища регіону, яке б стимулювало розвиток інноваційного підприємництва, а 

також продукування інноваційних продуктів; 

дістало подальший розвиток: 

– підхід до класифікації чинників розвитку інноваційного підприємництва 

регіону, який на відміну від існуючих, дозволяє їх систематизувати за ознаками: 

середовищем; функціональною сферою; якістю впливу; часом; способом впливу, та 

визначити значимість їх впливу залежно від стадії, форми розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, що дозволить розробити систему превентивних заходів 

щодо усунення їх негативного впливу на отримання інноваційного продукту; 
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– модель імплементації елементів зарубіжного досвіду розвитку інноваційного 

підприємництва у практику регіонів держави, що дозволить обрати ефективні форми 

здійснення інноваційного підприємництва регіону; 

 інституційно-організаційна структура забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, яка базується на інституційній складовій, покликаній 

інтегрувати організаційні структури усіх елементів інноваційного підприємництва 

регіону в ефективний механізм, що здатний генерувати, успішно впроваджувати і 

поширювати інновації, що в свою чергу підвищить результативність комплексу 

економічних, організаційних та наукових заходів на регіональному рівні та 

дозволить максимально ефективно використовувати інноваційний потенціал 

регіону; 

– алгоритм вибору регіональної інноваційної стратегії, що базується на 

цілеспрямованому поєднанні стратегічних та оперативних цілей, а також способів 

інноваційного розвитку регіону, передбачає підвищення рівня його 

конкурентоспроможності шляхом формування сприятливого інституційного 

середовища для усіх стейкхолдерів на основі впровадження інноваційної культури. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні теоретичних і методичних засад та розробці практичних рекомендацій 

щодо ефективного розвитку інноваційного підприємництва в регіонах України.  

Особливу практичну значимість мають запропоновані: методичний підхід до 

аналізу та оцінки регіональних особливостей розвитку інноваційного 

підприємництва на основі дослідження стадій інноваційного процесу, форм 

інтеграції науки і виробництва та отриманого підприємницького доходу; 

організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва 

регіону; підхід до вибору інноваційної стратегії розвитку регіону. 

Окремі рекомендації реалізовано на регіональному рівні. Так, матеріали 

дисертаційного дослідження прийняті до використання: Регіональним центром 

підвищення кваліфікації Київської області (довідка №11-43/187 від 22.12.2020 р.); 

Інститутом соціальної політики регіону (довідка № 12/16-3 від 16.12.2020 р.). 

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі Луцького 

національного технічного університету при викладанні дисциплін «Регіональна 

економіка», «Економіка інноваційного підприємництва», «Підприємництво та 

бізнес-планування» (довідка № 1185а-21-35 від 10.12.2020 р.), а також у роботі 

бізнес-інноваційного центру Луцького національного технічного університету.  

Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові результати, викладені в 

дисертаційній роботі, одержані автором самостійно і знайшли відображення в 

наукових публікаціях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використано лише ті ідеї, положення та висновки, які є результатом власних 

розробок автора. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні наукові, теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались й обговорювались на міжнародних і 

вітчизняних конференціях, зокрема: «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами» (м. Луцьк, 2018 р.), «Підприємництво і торгівля: 

сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Луцьк, 2019 р.); «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами» (м. Луцьк, 2019 р.); «Priority 
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directions of science and technology development» (м. Київ, 2021 р.); «Теоретичні та 

практичні аспекти розвитку науки та освіти» (м.  Львів, 2021 р.).  

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових 

праць, з яких 1 стаття у науковому виданні інших держав, які входять до ОЕСР та/або 

ЄС, 5 статей у наукових фахових виданнях України, 3 праці апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний текст 

дослідження становить 160 сторінок. Робота містить 15 таблиць, 14 рисунків і  

9 додатків. Список використаних джерел охоплює 152 найменування.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету, об’єкт і предмет, сформульовано основні завдання, наведено 

положення наукової новизни та практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади розвитку інноваційного 

підприємництва регіону» сформовано змістовне наповнення дефініції «інноваційне 

підприємництво», запропоновано авторський підхід до розгляду структури 

інноваційного підприємництва регіону, а також визначено чинники та форми 

розвитку інноваційного підприємництва регіону.  

У роботі узагальнено наукові підходи до визначення категорії «інноваційне 

підприємництво», подано авторське бачення інноваційного підприємництва регіону 

з позиції трьохвекторного простору, що поєднує у собі: стадії генерування 

інноваційного продукту (прикладні дослідження, комерціалізація, прикладна 

розробка, створення інноваційного продукту, споживання), форми інтеграції науки 

та виробництва, а також кількісні та якісні характеристики регіонального розвитку 

як критерії оцінки отриманого підприємницького доходу. 

Обґрунтовано, що метою здійснення інноваційного підприємництва є перехід 

на інноваційну модель розвитку економіки регіону, в результаті чого забезпечиться 

формування нового технологічного укладу. Доведено, що її досягнення потребує 

реалізації наступних завдань інноваційного підприємництва регіону: створення 

комунікацій в системі «наука-виробництво»; інтеграція між усіма стадіями 

інноваційного підприємництва регіону; формування інноваційної бізнес-освіти; 

розвиток наукомістких виробництв у регіоні; ефективне використання 

інноваційного потенціалу та інтелектуального капіталу регіону. 

Визначено особливості традиційного та інноваційного підприємництва регіону 

за складовими елементами: суб’єкт, об’єкт, види, мета, цілі, завдання, результат, 

ресурси, принципи. Доведено, що успішна реалізація зазначених елементів 

інноваційного підприємництва регіону дозволить забезпечити отримання 

підприємницького доходу, який відображає рівень інноваційності регіонального 

розвитку, позитивні впливові ефекти на національну економіку та рівень її 

конкурентоспроможності в цілому. 

Запропоновано авторський підхід до розгляду структури інноваційного 

підприємництва регіону з врахуванням основних стадій інноваційного процесу, 

складових інноваційного підприємництва  та критеріїв його оцінки, що дозволяє 

визначати пріоритетні сфери розвитку інноваційного підприємництва та 



6 
 

 

систематизувати вектори вдосконалення організаційно-економічного механізму 

розвитку інноваційного підприємництва регіону (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Авторський підхід до розгляду структури інноваційного  

підприємництва регіону 

 

У роботі удосконалено підхід до класифікації чинників розвитку інноваційного 

підприємництва регіону за рядом ознак: середовищем (ендогенні, екзогенні), 

функціональною сферою (інституційні, правові, економічні, соціальні, 

технологічні); якістю впливу (стимулюючі, деструктивні); часом (ретроспективні, 

поточні, перспективні); способом впливу (структурні, елементні). Запропонований 

підхід дозволяє виявити найбільш значимі чинники впливу на розвиток 

інноваційного підприємництва регіону, їх прорангувати за силою впливу, а також 

превентивно реалізувати заходи щодо їх деструктивного впливу.   

Досліджено зарубіжний досвід розвитку інноваційного підприємництва, що 

дозволяє імплементувати окремі його елементи у практику регіонів держави, та на 

цій основі – обрати найбільш ефективні форми здійснення інноваційного 

підприємництва регіону. Обґрунтовано, що основними формами здійснення 

інноваційного підприємництва регіону є інноваційні бізнес-хаби, технопарки, 

технополіси, венчурні компанії, функціонування яких дозволяє диферсифікувати 

інноваційну інфраструктуру регіону та перейти на інноваційну модель розвитку.  

У другому розділі «Аналітичне дослідження регіональних особливостей 

розвитку інноваційного підприємництва» розроблено методичний підхід до  

аналізу та оцінки регіональних особливостей розвитку інноваційного 

підприємництва; здійснено аналіз розвитку інноваційного підприємництва регіонів 

держави; проведено оцінку регіональних особливостей розвитку інноваційного 

підприємництва.  
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У роботі розроблено методичний підхід до аналізу та оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва, який включає такі етапи: 

вибір мети, об’єкта та завдань оцінки регіональних особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва; вибір методів оцінки регіональних особливостей 

розвитку інноваційного підприємництва; вибір напрямів дослідження (оцінка стадій 

розвитку інноваційного підприємництва регіону: прикладні дослідження, 

комерціалізація, прикладна розробка, інноваційний продукт; оцінка форм інтеграції 

інноваційного підприємництва регіону: наука, виробництво; оцінка 

підприємницького доходу: дохід отриманий від реалізації інноваційної продукції); 

вибір системи показників оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіону; 

комплексна оцінка рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону; оцінка 

регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного 

підприємництва регіону 

Вибір мети, об’єкта та завдань оцінки регіональних особливостей розвитку 
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Вибір системи показників оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіону 

Комплексна оцінка рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону 

Оцінка регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва  
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На основі запропонованого методичного підходу, проведено аналіз та оцінку 

розвитку інноваційного підприємництва в розрізі регіонів держави. Проведений 

аналіз показав, що регіонами-лідерами за розвитком інноваційного підприємництва 

є Сумська, Запорізька, Харківська, Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька, 

Київська області. Це обумовлено наявністю значного інтелектуального та науково-

технічного потенціалів; чітко окреслених пріоритетів розвитку інноваційного 

підприємництва регіону; виваженої регіональної інноваційної політики; наявністю 

ефективних форм співпраці між суб’єктами господарювання в сфері здійснення 

інноваційного підприємництва. Натомість, регіонами-аутсайдерами щодо розвитку 

інноваційного підприємництва є Хмельницька, Дніпропетровська, Рівненська, 

Луганська області. Основними причинами такого стану є несприятливий 

інвестиційний клімат щодо здійснення інноваційного підприємництва регіону, 

низька інноваційна активність регіональних суб’єктів господарювання, недієвість 

або відсутність програм інноваційного розвитку регіону, недостатність фінансового 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону, низький рівень 

інтеграції в системі «наука-бізнес-влада», низький рівень технологічного укладу 

економіки регіону. 

Розподіл регіонів на основі суми рангів за розвитком інноваційного 

підприємництва у 2015-2019 рр. наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл регіонів на основі суми рангів за розвитком інноваційного 

підприємництва у 2015-2019 рр. 

Регіони 

Сума рангів за показниками 

інноваційної діяльності 
Узагальнені ранги регіонів 

Сума 

рангів 

2015-

2019 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Вінницька 78 68 97 55 42 9 15 15 2 3 44 
Волинська 121 50 101 129 79 24 5 17 23 20 89 

 Дніпропетровська 109 63 117 117 92 21 13 21 22 24 101 
Донецька 112 101 58 100 50 22 24 5 20 7 78 
Житомирська 86 71 104 81 75 13 17 18 10 19 77 
Закарпатська 98 84 107 113 82 15 20 20 21 22 98 
Запорізька 58 39 50 55 66 2 3 3 2 14 24 

   Івано-Франківська 91 84 91 92 53 14 20 13 18 9 74 
Київська 83 51 88 69 74 11 7 12 7 18 55 
Кіровоградська 70 47 72 83 33 6 4 9 12 1 32 
Луганська 99 97 134 90 50 17 23 23 17 7 87 
Львівська 62 50 80 83 71 3 5 11 12 15 46 
Миколаївська 118 59 98 99 56 23 12 16 19 11 81 
Одеська 108 54 93 82 73 20 9 14 11 17 71 
Полтавська 98 72 106 84 60 15 18 19 14 12 78 
Рівненська 104 67 140 86 79 19 14 24 16 20 93 
Сумська 56 27 46 59 38 1 2 1 4 2 10 
Тернопільська 63 16 74 73 61 4 1 10 8 13 36 
Харківська 64 58 49 63 47 5 11 2 5 4 27 
Херсонська 78 68 64 63 49 9 15 6 5 5 40 
Хмельницька 99 85 127 140 84 17 22 22 24 23 108 
Черкаська 71 72 57 85 53 7 18 4 15 9 53 
Чернівецька 75 53 65 79 71 8 8 7 9 15 47 
Чернігівська 84 56 70 52 49 12 10 8 1 5 36 
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Проведений аналіз та оцінка дозволили виявити регіональні особливості розвитку 

інноваційного підприємництва та зробити висновки про: відсутність тісного зв’язку між 

рівнем промислового розвитку регіонів та рівнем їх інноваційної активності; значну 

диференціацію значень показників за рівнем розвитку інноваційного підприємництва 

регіонів держави; тенденцію до зниження інноваційної активності підприємств 

промислових комплексів більшості регіонів держави; наявність дифузії інновацій; 

низьку питому вагу інноваційної продукції в регіональному випуску промислової 

продукції; низький технологічний рівень промислових комплексів регіонів.  

Доведено, що ефективний розвиток інноваційного підприємництва є основною 

умовою економічного зростання регіонів та забезпечення їх 

конкурентоспроможності. Відтак, обгрунтовано необхідність розробки і реалізації 

механізму забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону.  

У третьому розділі «Механізм забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону» розроблено організаційно-економічний механізм 

розвитку інноваційного підприємництва регіону; обґрунтовано вибір регіональної 

інноваційної стратегії; запропоновано підхід до інституційного забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

У роботі розроблено організаційно-економічний механізм розвитку 

інноваційного підприємництва регіону, який включає комплекс методів, 

інструментів, принципів та важелів організаційно-економічного та правового 

характеру, які у сукупності забезпечують ефективне використання ресурсного 

потенціалу регіону та збалансування інтересів усіх стейкхолдерів в процесі 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону (рис.3). Автором 

визначено та систематизовано основні групи стейкхолдерів розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, до яких запропоновано віднести: органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти інноваційного підприємництва, громадське суспільство, 

інвестори, інститути знань, міжнародні стейкхолдери.   

Деталізовано пріоритети розвитку інноваційного підприємництва регіону, до 

яких віднесено: формування та реалізацію конкурентоспроможних регіональних 

інноваційних продуктів; підвищення рівня якості інституційної інфраструктури 

регіону; удосконалення інформаційного забезпечення інноваційних процесів 

регіону; забезпечення якісної підготовки фахівців сфери інноваційного 

підприємництва регіону; стимулювання регіональних суб’єктів господарювання до 

забезпечення інноваційної активності.  

Проведено аналіз реалізованих регіональних стратегій, на предмет виявлення 

вузьких місць щодо їх реалізації в процесі забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону. Серед таких вузький місць виявлено: обмежене залучення 

громадськості до формування та реалізації регіональних стратегій; вибір цілей 

регіонального розвитку не узгоджується із пріоритетними напрямами розвитку 

інноваційного підприємництва; неврахування динамічних факторів впливу на розвиток 

регіону, які зазвичай здійснюють деструктивний вплив; недостатня кількість 

міжнародної та транскордонної перспективи; не відповідність галузевій спеціалізації 

економіки регіону; недостатня участь бізнес-сектору в розвитку НДР; «запозичення» 

стратегій регіонів-лідерів без урахування регіональних особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва. 
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Рис. 3. Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва регіону 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ 

Структурні елементи:  
- організаційна складова; 
- економічна складова; 
- фінансова складова;  
- інституційна складова. 

Мета – підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону шляхом переходу на інноваційну модель економіки та 

формування сприятливого інституційного середовища для усіх стейкхолдерів  

Рівні (інститути) регулювання та розвитку інноваційного підприємництва регіону 

Функціональні складники:  
- стратегічне планування;  
- організація регіональної структури; 
- фінансове регулювання;  
- мотивація і стимулювання;  
- контроль і облік 

Передумови формування механізму: 
- дефіцит інноваційних продуктів; 
- наявність інтелектуального потенціалу; 
- загострення конкурентної боротьби між регіонами; 
- наявність регіональних проблем. 

Принципи побудови механізму: 
- врахування регіональних особливостей; 
- ієрархічність регулювання розвитку інноваційного підприємництва; 
- можливість комунікації та інтеграції стейкхолдерів. 

Загальнодержавний 
забезпечення модернізації та структурної 
перебудови економіки регіону, ефективне освоєння 
розробок та формування позитивного іміджу 
країни та її регіонів, як високотехнологічних з 
конкурентоспроможним інноваційним 
потенціалом. 

Регіональний 
реструктуризація та техніко-технологічне 
переоснащення на основі само- та 
співфінансування, залучення інвесторів 
задля збільшення виробництва 
регіональних інноваційних продуктів та 
посилення конкурентних переваг регіону. 

Виробничий 
формування наукоємних інноваційних 
виробничих процесів, що забезпечують 
випуск якісних інноваційних продуктів 
конкурентоспроможних на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Принципи розвитку інноваційного підприємництва регіону:  
- застосування засад інноваційної культури усіма учасниками розвитку інноваційного підприємництва регіону; 
- пріоритетності інтересів усіх стейкхолдерів розвитку інноваційного підприємництва регіону; 
- застосування підприємницьких знань та принципу підприємницького відкриття; 
- рівноправності та взаємовигідності суб’єктів інноваційного підприємництва; 
- соціальної відповідальності бізнесу. 

Методи:  
Прямі (регіональні замовлення; діяльність 
спеціалізованих інноваційних установ, 
науково-технічне співробітництво, 
стандартизація і сертифікація); 
Непрямі (податкові стимули, пільгове 
кредитування, страхування майна і ризиків) 

Підходи: 
- системний; 
- інституційний; 
- програмно- 
- цільовий; 
- проєктний; 
- кластерний 

Інструменти: організаційні, фінансові, кредитні, податкові (угоди про 
держзамовлення; контракти, кредитні угоди, державні і регіональні 
інноваційні програми, інвестиційні та інноваційні проекти 

Важелі: ставки податків, мита і митні режими, норми амортизації, 
позиковий відсоток, ліцензії, квоти, фіксовані ціни, компенсація 
відсотків, векселі, облігації.  
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Розроблено підхід до формування регіональної інноваційної стратегії, який 

враховує територіальні та секторальні особливості регіону, інтереси стейкхолдерів 

та націлений на визначенні бажаних траєкторій розвитку інноваційного 

підприємництва в регіоні, що дозволяє сформувати стратегічні пріоритети розвитку 

інноваційного підприємництва регіону (таблиця 2).  

Таблиця 2 

Стратегічні платформи розвитку інноваційного підприємництва  

регіонів держави 
Елементи  Регіони-лідери (області): 

Сумська, Запорізька, Харківська, 

Кіровоградська, Тернопільська,  

Чернігівська, Херсонська, Чернівецька, 

Черкаська, Вінницька, Львівська, 

Київська 

Регіони-аутсайдери (області): 
Хмельницька, Дніпропетровська, 

Рівненська, Закарпатська, Миколаївська, 

Волинська, Луганська, Івано-Франка, 

Донецька, Житомирська, Одеська, 

Полтавська 
Переваги - значний інтелектуальний та науково-

технічний потенціал; 
- виробництво регіональних 

інноваційних продуктів; 
- наявність програм регіонального 

розвитку  

- вигідне розташування окремих регіонів; 
- участь у грантових програмах розвитку 

територій; 
- наявний природно-ресурсний потенціал 

Бачення Перехід на інноваційну модель розвитку 

економіки регіону 
Розвиток регіональної економіки, яка 

заснована на знаннях, технологіях та 

інноваціях 
Стратегічні 

цілі  
Підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіональних 

інноваційних продуктів 

Створення сприятливого інституційного 

середовища для розвитку інноваційного 

підприємництва 
Вибір стратегії Стратегія інноваційного прориву Стратегія нарощення інноваційних 

можливостей  
Оперативні 

цілі  
Створення інвестиційних платформ для 

фінансування 
 

Підтримка проєктів інноваційного 

співробітництва з реальним сектором 

регіональної економіки 

Способи 

інноваційного 

розвитку 

регіону 

- формування смарт-спеціалізованих 

видів економічної діяльності регіону; 
- удосконалення та подальший розвиток 

інноваційної інфраструктури в регіонах; 
- удосконалення спеціалізованих 

інститутів розвитку інноваційного 

підприємництва; 
- розроблення і узгодження національної 

та регіональних інноваційних стратегій 

- пошук нових організаційних форм 

інтеграції зусиль суб’єктів 

господарювання; 
- формування та розвиток інноваційної 

інфраструктури в регіонах; 
- виявлення «точок інноваційного росту»; 
- формування дієвої регіональної 

інноваційної стратегії 

Тип розвитку Випереджувальний Наздоганяльний 

 

Визначено, що диспропорційність розвитку інноваційного підприємництва 

регіонів держави, низький рівень інноваційної активності регіональних суб’єктів 

господарювання обумовлений недосконалістю інституційного забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

У роботі розроблено підхід до інституційного забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону,  в основу якого покладено інституційну 

складову, покликану інтегрувати організаційні структури усіх елементів 

інноваційного підприємництва регіону в ефективний механізм, здатний генерувати, 

успішно впроваджувати і поширювати інновації. Запропоновано переформатувати 
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діючі інституції, забезпечити консолідацію зусиль стейкхолдерів в напрямку 

підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону. Обґрунтовано, 

що запропонований підхід  підвищить результативність комплексу економічних, 

організаційних та наукових заходів на регіональному рівні та дозволить 

максимально ефективно використовувати інноваційний потенціал регіону.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено нове вирішення наукового завдання – 

розробка теоретико-методичних положень та науково-практичних рекомендацій 

щодо підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону. На основі 

отриманих результатів дослідження сформульовано наступні висновки: 

1. Визначено сутність поняття «інноваційне підприємництво регіону» як 

трьохвекторний простір, що поєднує у собі: стадії генерування інноваційного 

продукту (фундаментальні дослідження, комерціалізація, прикладна розробка, 

створення інноваційного продукту, споживання), форми інтеграції науки та 

виробництва, а також кількісні та якісні характеристики регіонального розвитку як 

критерії оцінки отриманого підприємницького доходу. 

2. Систематизовано чинники розвитку інноваційного підприємництва регіону за 

ознаками: середовищем (ендогенні, екзогенні), функціональною сферою 

(інституційні, правові, економічні, соціальні, технологічні); якістю впливу 

(стимулюючі, деструктивні); часом (ретроспективні, поточні, перспективні); 

способом впливу (структурні, елементні). Запропонований підхід до класифікації 

чинників дозволяє виявити найбільш значимі з точки зору впливу на розвиток 

інноваційного підприємництва регіону.  

3. Запропоновано авторський підхід до розгляду основних аспектів 

інноваційного підприємництва регіону з врахуванням стадій інноваційного процесу 

(фундаментальні дослідження, комерціалізація ідеї, прикладна розробка, 

інноваційний продукт, споживання), складових інноваційного підприємництва 

(наука, виробництво), критеріїв його оцінки (кількість та якість), що дозволяє 

визначати пріоритетні області розвитку інноваційного підприємництва і 

систематизувати вектори вдосконалення організаційно-економічного механізму 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

4. Розроблено методичний підхід до аналізу та оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва, з врахуванням таких 

напрямів, як: оцінка стадій розвитку інноваційного підприємництва регіону 

(прикладні дослідження, комерціалізація, прикладна розробка, інноваційний 

продукт); оцінка форм інтеграції інноваційного підприємництва регіону (наука, 

виробництво); оцінка підприємницького доходу (дохід отриманий від реалізації 

інноваційної продукції, що характеризує інноваційність регіонального розвитку). 

Запропонований підхід дозволяє виявити регіони-лідери та регіони-аутсайдери за 

рівнем розвитку інноваційного підприємництва, та, на цій основі, розробити 

організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону.  

5. Проведено аналіз та оцінку регіональних особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва, серед яких виділено наступні: відсутність тісного 
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зв’язку між рівнем промислового розвитку регіону та рівнем їх інноваційної 

активності; значна диференціація показників за рівнем розвитку інноваційного 

підприємництва; зниження інноваційної активності підприємств промислових 

комплексів більшості регіонів держави; практично в усіх регіонах переважає 

дифузія інновацій; питома вага інноваційної продукції в регіональному випуску 

промислової продукції не перевищувала 5%, що свідчить про низький 

технологічний рівень промислових комплексів регіонів. Проведено ранжування 

регіонів України за рівнем розвитку інноваційного підприємництва, в результаті 

чого виявлено регіони-лідери та регіони-аутсайдери. 

6. Запропоновано організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, в основі якого лежить процес формування сприятливого 

інституційного середовища для усіх стейкхолдерів та система взаємодії між ними на 

принципах інноваційної культури ведення інноваційного підприємництва.  

7. Розроблено підхід до формування дієвої регіональної інноваційної стратегії, 

який враховує територіальні та секторальні особливості регіону, інтереси 

стейкхолдерів та націлений на визначенні бажаних траєкторій розвитку 

інноваційного підприємництва в регіоні. Сформовано уніфіковану матрицю 

побудови регіональної інноваційної стратегії як напряму забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону, що базується на цілеспрямованому 

поєднанні стратегічних та оперативних цілей, а також способів інноваційного 

розвитку регіону, передбачає підвищення рівня його конкурентоспроможності 

шляхом формування сприятливого інституційного середовища для усіх 

стейкхолдерів на основі впровадження інноваційної культури. Доведено, що 

застосування запропонованої матриці дасть змогу сформувати ефективні стратегічні 

пріоритети розвитку інноваційного підприємництва регіону.  

8. Систематизовано інституційно-організаційну структуру забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. Виділено дві групи інституцій: 

загальні – які поряд з інноваційним підприємництвом, регулюють відносини в інших 

сферах діяльності, спеціалізовані – регулюють розвиток інноваційного 

підприємництва в регіоні. Запропоновано переформатувати діючі інституції в 

напрямку підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону та 

враховувати інтереси усіх визначених груп стейкхолдерів.  
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АНОТАЦІЯ  

Таран С.Ф. Регіональні особливості розвитку інноваційного 

підприємництва. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – 

Луцький національний технічний університет, Луцьк, 2021. 

У дисертації здійснено нове вирішення наукового завдання – розробка 

теоретико-методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо 

підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону. Узагальнено 

наукові підходи до визначення поняття «інноваційне підприємництво», 

запропоновано комплексний науково-методичний підхід до дослідження 

регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва. Розроблено 
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підхід до класифікації чинників розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

Запропоновано форми розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

Запропоновано методичний підхід до аналізу та оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва. Проведено аналіз та оцінку 

розвитку інноваційного підприємництва регіонів держави. Проведено ранжування 

регіонів України за показниками розвитку інноваційного підприємництва. Визначено 

регіони-лідери та регіони-аутсайдери за рівнем розвитку інноваційного 

підприємництва. Виявлено регіональні особливості розвитку інноваційного 

підприємництва. 

Розроблено організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного 

підприємництва регіону. Сформовано уніфіковану матрицю побудови регіональної 

інноваційної стратегії. Запропоновано елементи інституційного забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

Ключові слова: регіон, інновація, інноваційне підприємництво, інноваційний 

розвиток, регіональний розвиток, організаційно-економічний механізм, регіональна 

інноваційна стратегія, методичний підхід. 

 

АННОТАЦИЯ 

Таран С.Ф. Региональные особенности развития инновационного 

предпринимательства. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – развитие производительных сил и региональная 

экономика – Луцкий национальный технический университет, Луцк, 2021.  

В диссертации осуществлено новое решение научной задачи – разработка 

теоретико-методических положений и научно-практических рекомендаций по 

повышению уровня развития инновационного предпринимательства региона. 

Обобщены научные подходы к определению понятия «инновационное 

предпринимательство», предложен комплексный научно-методический подход к 

исследованию региональных особенностей развития инновационного 

предпринимательства. Разработан подход к классификации факторов развития 

инновационного предпринимательства региона. Предложены формы развития 

инновационного предпринимательства региона.  

Предложен методический подход к анализу и оценке региональных 

особенностей развития инновационного предпринимательства. Проведен анализ и 

оценка развития инновационного предпринимательства регионов страны. Проведено 

ранжирование регионов Украины по показателям развития инновационного 

предпринимательства. Определены регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по 

уровню развития инновационного предпринимательства. Выявлены региональные 

особенности развития инновационного предпринимательства.  

Разработан организационно-экономический механизм развития инновационного 

предпринимательства региона. Сформирована унифицированная матрица построения 

региональной инновационной стратегии. Предложены элементы институционального 

обеспечения развития инновационного предпринимательства региона. 
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Ключевые слова: регион, инновация, инновационное предпринимательство, 

инновационное развитие, региональное развитие, организационно-экономический 

механизм, региональная инновационная стратегия, методический подход. 

 

SUMMARY 

Taran S. F. Regional features of innovative entrepreneurship development.   – 

Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.05 – 

development of productive forces and regional economics – Lutsk National Technical 

University, Lutsk, 2021. 

The dissertation provides a new solution to the scientific problem – the development 

of theoretical and methodological provisions and scientific and practical recommendations 

for improving the level of development of innovative entrepreneurship in the region. 

Scientific approaches to the definition of the concept of “innovative entrepreneurship” are 

generalized, a comprehensive scientific and methodological approach to the study of 

regional features of the development of innovative entrepreneurship is proposed, which 

allows us to determine the priority territories for the development of the studied processes 

and determine the vectors of improving the organizational and economic mechanism for 

the development of innovative entrepreneurship in the region. 

A methodological approach to the analysis and assessment of regional features of the 

development of innovative entrepreneurship is proposed, taking into account such areas as 

assessment of the stages of development of innovative entrepreneurship in the region 

(applied research, commercialization, applied development, innovative product); 

assessment of forms of integration of innovative entrepreneurship in the region (science, 

production); assessment of entrepreneurial income (income received from the sale of 

innovative products that characterize the innovativeness of regional development). An 

approach to the classification of factors for the development of innovative 

entrepreneurship in the region is proposed. The forms of implementation of innovative 

entrepreneurship in the region are substantiated. 

The ranking of regions of Ukraine by indicators of innovative entrepreneurship 

development was carried out. Leading regions and outsider regions in terms of innovative 

entrepreneurship development are identified. Regional features of the development of 

innovative entrepreneurship are revealed. They are the absence of a close relationship 

between the level of industrial development of the region and the level of their innovative 

activity; a significant differentiation of indicators by the level of development of 

innovative entrepreneurship; a tendency to reduce the innovative activity of enterprises of 

industrial complexes in most regions of the state; the predominance of innovation 

diffusion; low share of innovative products in regional industrial output. 

The priorities for the development of innovative entrepreneurship in the region are 

defined and detailed. They include: the formation and implementation of competitive 

regional innovation products; improving the quality of the institutional infrastructure of 

the region; improving information support for innovation processes in the region; 

providing high-quality training of specialists in the field of innovative entrepreneurship in 

the region; stimulating regional business entities to ensure innovation activity. 
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An organizational and economic mechanism for the development of innovative 

entrepreneurship in the region has been formed.  The mechanism consists of methods, 

tools, principles and levers of an organizational, economic and legal nature, which 

together ensure the effective use of the resource potential of the region, the realization of 

the potential and balancing the interests of all stakeholders in the process of ensuring the 

development of innovative entrepreneurship in the region. A unified matrix of building a 

regional innovation strategy as a direction for ensuring the development of innovative 

entrepreneurship in the region has been formed, which can be applied for all types of 

innovative development of Regions. 

Key words: region, innovation, innovative entrepreneurship, innovative 

development, regional development, organizational and economic mechanism, regional 

innovation strategy, methodological approach. 
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