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1. Актуальність дисертаційної роботи та її зв'язок з науковими 

програмами, планами, темами
Трансформація економіки країни, яка супроводжується зміною моделей та 

підходів до управління соціально-економічними процесами регіонів держави, 

торкається також і питань забезпечення розвитку їх інноваційного 

підприємництва. Регіони держави прагнуть перейти на інноваційну модель 

розвитку формуючи нові технологічні уклади, підвищуючи рівень інноваційної 

активності суб’єктів господарювання, збільшуючи обсяги випуску інноваційної 

продукції, розширюючи підприємницьку активність в напрямі створення 

інновацій тощо. На вирішення окреслених питань спрямоване дисертаційне 

дослідження Тарана С.Ф., у якому здійснено нове вирішення наукового завдання 

-  розробка теоретико-методичних положень та науково-практичних 

рекомендацій щодо підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва 

регіону.

Дисертаційна робота Тарана Сергія Федоровича тісно пов’язана з темами 

наукових досліджень Луцького національного технічного університету, зокрема: 

«Підприємництво як драйвер капіталізації економіки регіону» (номер державної 

реєстрації 0120Ш00819), 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 011611001922), в якій запропоновано
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організаційно-економічний механізм та інституційне забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; «Механізми створення регіональних 

студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки» 

(номер державної реєстрації 0117Ш00628), в якій обґрунтовано методичний 

підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіонів 

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

Отже, можна зробити висновок, що дослідження регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва є актуальним і 

дисертаційна робота Тарана С.Ф. виконана у відповідності до нагальних потреб 

регіонального розвитку.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій та
їх достовірність

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, опублікованими її автором 

науковими працями та авторефератом дає можливість відзначити, що наукові 

результати, висновки і рекомендації є обґрунтованими та достовірними. Наукові 

положення, що знайшли відображення в дисертації, у повній мірі висвітлено, про 

що свідчить структурна побудова та зміст роботи, широкий перелік використаних 

літературних джерел, узагальнених, систематизованих та кваліфіковано 

опрацьованих автором фундаментальних робіт вітчизняних і закордонних вчених, 

фахівців з питань розвитку інноваційного підприємництва регіону, а також 

значний обсяг проаналізованого практичного матеріалу, нормативно-правових та 

методичних документів, статистичної інформації. На основі застосування 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження дисертанту вдалось 

зробити важливі висновки та цінні пропозиції, які мають як теоретичне, так і 

практичне значення для забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

регіонів держави.

Дисертаційна робота побудована в логічній послідовності відповідно до 

мети і завдань дослідження. Текстова частина дисертації доповнюється таблицями 

та рисунками, що свідчить про вміння автора опрацьовувати й узагальнювати
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матеріал, а композиція самої роботи вказує на володіння автором прийомами 

наукового пошуку. Це підтверджує високу ступінь обґрунтованості наукових 

положень, . висновків і рекомендацій, наведених в дисертаційній роботі 

Тарана Сергія Федоровича.

Всі наукові положення є аналітично обґрунтованими та достовірними. 

Достовірність розроблених теоретичних положень дисертації підтверджена 

впровадженням у практичну діяльність.

При підготовці дисертаційної роботи автором використано значний обсяг 

спеціальної інформації, всі розділи містять рисунки, таблиці, посилання на 

інформаційні джерела. Дослідження проводилися за використанням широкого 

спектру загальнонаукових, міждисциплінарних і прикладних методів при 

поєднанні різних напрямів моделювання, оптимізації та прогнозування.

Детальне ознайомлення опонента зі змістом дисертації та авторефератом 

дозволило визначити основні наукові положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації, що сформовані здобувачем і характеризуються науковою новизною, 

відображають особистий внесок дисертанта при розробці теоретико-методичних 

положень та науково-практичних рекомендацій щодо підвищення рівня розвитку 

інноваційного підприємництва регіону.

Наукова новизна одержаних у дисертації результатів полягає у розробленні 

та обґрунтуванні теоретичних і методичних підходів до розвитку інноваційного 

підприємництва регіону.

Отримані наукові результати і висновки характеризуються достатнім рівнем 

обґрунтованості, що є наслідком критичного осмислення досліджуваної 

проблеми, узагальнення накопиченого досвіду щодо розвитку інноваційного 

підприємництва регіону. Відтак, ознайомлення зі змістом дисертації Тарана С.Ф., 

його науковими публікаціями та авторефератом дає підставу стверджувати, що 

основні положення, науково-прикладні розробки та висновки дисертації 

відображають об’єктивний і вагомий перелік елементів наукової новизни і 

репрезентують особистий внесок автора у розвиток продуктивних сил і 

регіональної економіки.
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3. Структура та зміст дисертаційної роботи
Дисертаційна робота 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.

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 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.

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.

4. Нові наукові результати, що отримані в дисертаційній роботі
Зміст дисертаційної роботи Тарана С.Ф. розкриває теоретико-методичні та 

прикладні аспекти розвитку інноваційного підприємництва регіону. Теоретико- 

методичні положення, які викладено автором у дисертаційному дослідженні, 

дозволили сформулювати сукупність результатів, яким притаманна певна наукова
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новизна, а саме:

1. Автором удосконалено понятійно-термінологічний апарат, що

характеризує інноваційне підприємництво регіону. Запропоновано розглядати 

інноваційне підприємництво регіону як поняття, що акумулює у собі три 

складові: стадії генерування інноваційного продукту (фундаментальні

дослідження, комерціалізація, прикладна розробка, створення інноваційного 

продукту, споживання); форми інтеграції науки та виробництва; кількісні та 

якісні характеристики регіонального розвитку.

2. Запропоновано 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 

систематизувати вектори вдосконалення організаційно-економічного механізму 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. Розглянуто особливості 

розвитку інноваційного підприємництва регіону з точки зору обґрунтування 

суб’єкта, об’єкта, видів, мети, цілей, завдань, результатів та принципів, а також 

його відмінних ознак від традиційного підприємництва.

3. Автором запропоновано підхід до класифікації чинників 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).

4. У роботі здобувачем досліджено зарубіжний досвід розвитку 

інноваційного підприємництва, що дозволило 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 диверсифікувати інноваційну інфраструктуру 

регіону та перейти на інноваційну модель розвитку.



6

5. Автором 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.

6. Автором здійснено аналіз та оцінку розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, що дозволило виявити його регіональні особливості: 

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.

7. Автором 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.

8. Автором розроблено підхід до формування регіональної інноваційної 

стратегії, який враховує територіальні та секторальні особливості регіону,
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інтереси стейкхолдерів та націлений на визначенні бажаних траєкторій розвитку 

інноваційного підприємництва в регіоні, що дозволяє сформувати стратегічні 

пріоритети розвитку інноваційного підприємництва регіону.

9. У роботі здобувачем 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.

5. Аналіз відображення результатів дослідження в публікаціях та
авторефераті

Наведені в дисертації результати повністю викладені в авторефераті. За 

темою дисертації автором опубліковано самостійно та у співавторстві 

опубліковано 9 наукових праць, з яких 5 статей у наукових фахових виданнях 

України, 1 стаття у науковому виданні інших держав, які входять до ОЕСР та/або 

ЄС, 3 праці апробаційного характеру.

У наукових працях повною мірою розкрито всі нові наукові результати 

рецензованої дисертації.

Автореферат містить відомості про зміст дисертації, ступінь новизни 

розробок, теоретичне та практичне значення отриманих результатів.

6. Практичне значення результатів дослідження

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;
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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.

7. Апробація результатів 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.); «РгіогНу сіігесііопз оі" зсіепсе апсі 

ІесЬпо1о£у сіеуеіортепі:» (м. Київ, 2021 р.); «Теоретичні та практичні аспекти 

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

8. Недоліки та зауваження

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію Тарана С.Ф., слід зазначити, що 

дана робота є самостійним, творчим дослідженням, яке не позбавлене недоліків 

і дискусійних положень. Зокрема:

1. У роботі здобувачем наведено підхід до класифікації чинників 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. Варто було б розширити
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використання математичного інструментарію для визначення кількісного впливу 

чинників на розвиток інноваційного підприємництва регіону та відобразити 

яким чином ті чи інші чинники зумовлюють зміну результуючого показника -  

обсяг випуску інноваційної продукції (п. 1.2).

2. При розгляді зарубіжного досвіду організаційних форм здійснення 

інноваційного підприємництва доцільно було б деталізувати досвід яких 

іноземних держав є найбільш прийнятним для впровадження у регіональну 

практику розвитку інноваційного підприємництва.

3. При здійсненні аналітичних досліджень розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, вважаємо за доцільне, відобразити вплив процесів 

пандемії СОУГО 19 на зміну обсягів інноваційної продукції та рівень 

інноваційної активності регіональних суб’єктів господарювання.

4. Автором проведено оцінку регіональних особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва. На нашу думку, варто було б відобразити рівень 

регіональних асиметрії розвитку інноваційного підприємництва, що дозволило б 

розробити ефективні механізми стимулювання та підтримки регіонів залежно від 

його рівня.

5. У роботі розроблено підхід до інституційного забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. Робота значно б збагатилася, 

якби автор більше уваги приділив інституціям (норми, правила, закони), 

використання яких дозволить урегулювати процеси забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва залежно від його рівня.

Зазначені недоліки не є принциповими та не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи.

9. Загальний висновок

Дисертаційна робота Тарана Сергія Федоровича «Регіональні особливості 

розвитку інноваційного підприємництва» містить нові наукові результати, що в 

сукупності вирішують нове наукове завдання -  розробка теоретико-методичних
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положень та науково-практичних рекомендацій щодо підвищення рівня розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. Зазначене дає підставу стверджувати, 

що: 1) дисертація на тему «Регіональні особливості розвитку інноваційного 

підприємництва» виконана на належному науково-теоретичному та 

методичному рівнях; 2) відмічені опонентом недоліки не змінюють загальної 

позитивної оцінки представленої до захисту дисертаційної роботи; 3) за своїм 

змістом, науково-прикладною сутністю, елементами наукової новизни, 

результатами впровадження науково-прикладного доробку та оформленням 

дисертація відповідає вимогам, викладеним у пп. 9, 11, 12, 13 і 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. за № 567 (зі змінами та доповненнями).

За складом вирішених задач дисертація відповідає паспорту спеціальності 

08.00.05 -  розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, а її автор -  Таран 

Сергій Федорович -  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.05 -  розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка.
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