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

програмами, планами, темами

В умовах глобалізаційних реалій, зміни технологічного укладу та 

розвитку економіки знань конкурентоспроможність країни та її регіонів 

визначається здатністю до виявлення сильних сторін для встановлення 

пріоритетних сфер фінансування та активізації економічного розвитку на 

засадах інноваційності та підприємницького пошуку. Вагому роль у 

забезпеченні цих процесів відіграє інноваційне підприємництво, яке на 

сучасному етапі є основним структуроутворюючим елементом конкурентного 

ринкового середовища та рушійною силою розвитку економічної системи. 

Активізація інноваційного підприємництва у регіоні сприяє прискоренню 

технологічних процесів, ефективності використання наявного потенціалу, 

підвищує конкурентоспроможність регіонального промислового виробництва, 

формує високотехнологічні робочі місця та забезпечує попит на інтелектуальну 

робочу силу.

Відсутність виваженої державної і регіональної політики розвитку 

інноваційного підприємництва в Україні не стимулює суб’єктів господарської 

діяльності займатися інноваційним підприємництвом та має стримуючий вплив 

на економіку регіонів. Тому питання пошуку напрямів формування і активізації 

розвитку інноваційного підприємництва є вагомим завданням у контексті 

забезпечення конкурентоспроможності регіонів України.



2

Теоретична та практична значущість проблеми розвитку інноваційного 

підприємництва в регіонах України обумовили актуальність теми, мету, 

завдання та зміст дисертаційної роботи Тарана Сергія Федоровича.

Проведене дослідження пов’язане з виконанням науково-дослідних тем 

Луцького національного технічного університету, зокрема: «Підприємництво 

як драйвер капіталізації економіки регіону» (номер державної реєстрації 

01200100819), в якій обгрунтовано 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 0116Ш01922), в якій запропоновано 

організаційно-економічний механізм та інституційне забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; «Механізми створення регіональних 

студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки» 

(номер державної реєстрації 011711000628), в якій обгрунтовано методичний 

підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіонів 

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

Таким чином, дисертаційне дослідження Тарана С. Ф. «Регіональні 

особливості розвитку інноваційного підприємництва» є актуальним та 

своєчасним.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій та їх достовірність

Наукові положення, висновки і рекомендації є достатньо обґрунтованими, 

про що свідчить використання значного масиву різних методів: 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
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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.

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.

Стиль викладання результатів дисертації свідчить про глибоку 

обізнаність дисертанта в теорії регіональної економіки, підприємництва, 

статистики, економічного аналізу, тощо. Ознайомлення зі змістом дисертації та 

автореферату показало, що автор у достатній мірі опрацював науковий 

напрямок, отримав власні наукові розробки, які характеризуються науковою 

новизною та практичною цінністю.

Дисертаційна робота розкриває тему наукового дослідження та дає змогу 

реалізувати заявлену мету дослідження. Отримані здобувачем результати 

дисертаційної роботи, сформульовані висновки і рекомендації є науково 

обгрунтованими.

3. Структура та зміст дисертаційної роботи

Дисертація Тарана Сергія Федоровича на тему «Регіональні особливості 

розвитку інноваційного підприємництва» подана на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 -  розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка є завершеною науковою 

кваліфікаційною роботою і відображає підготовлені для публічного захисту 

наукові положення, результати теоретичних і прикладних досліджень.

В роботі вирішено комплекс завдань, зокрема: досліджено сутнісну 

характеристику інноваційного підприємництва регіону; розроблено підхід до
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класифікації чинників розвитку інноваційного підприємництва 

регіону; досліджено форми здійснення інноваційного підприємництва регіону; 

запропоновано методичний підхід до аналізу та оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва; проведено аналіз 

регіональних особливостей розвитку інноваційного

підприємництва; сформовано організаційно-економічний механізм розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; систематизовано інституційно- 

організаційну структуру забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

регіону; обгрунтовано алгоритм вибору регіональної інноваційної стратегії як 

напряму забезпечення розвитку інноваційного підприємництва.

У першому розділі роботи «Теоретичні засади розвитку інноваційного 

підприємництва регіону» на основі дослідження різних наукових підходів 

дисертантом розкрито суть поняття «інноваційне підприємництво», виділено 

визначальні ознаки інноваційного підприємництва регіону та сформовано 

авторське бачення дефінції інноваційного підприємництва регіону як 

трьохвекторного простору, що поєднує у собі: стадії генерування інноваційного 

продукту, форми інтеграції науки та виробництва, а також кількісні та якісні 

характеристики регіонального розвитку як критерії оцінки отриманого 

підприємницького доходу. Розглянуто чинники розвитку інноваційного 

підприємництва регіону. Розроблено підхід до класифікації чинників розвитку 

інноваційного підприємництва регіону за ознаками: середовищем,

функціональною сферою, якістю впливу, часом та способом впливу.

Здійснено дослідження зарубіжного досвіду розвитку інноваційного 

підприємництва, що дало змогу автору визначити напрями імплементації 

окремих його елементів у практику регіонів держави та. на цій основі, 

обгрунтувати форми здійснення інноваційного підприємництва регіону 

(інноваційні бізнес-хаби, технопарки, технополіси, венчурні компанії).

У другому розділі роботи «Аналітичне дослідження регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва» розроблено методичний 

підхід до аналізу та оцінки регіональних особливостей розвитку інноваційного
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підприємництва, на основі якого проведено аналіз розвитку інноваційного 

підприємництва регіонів держави. Проведений дозволив визначити регіони- 

лідери та аутсайдерів за рівнем розвитку інноваційного підприємництва. 

Виявлено регіональні особливості розвитку інноваційного підприємництва: 

відсутність тісного зв’язку між рівнем промислового розвитку регіонів та 

рівнем їх інноваційної активності; суттєва диференціація регіонів держави за 

рівнем розвитку інноваційного підприємництва; тенденція до зниження 

інноваційної активності підприємств промислових комплексів більшості 

регіонів держави; наявність дифузії інновацій; низька питома вага інноваційної 

продукції у регіональному випуску промислової продукції; низький 

технологічний рівень промислових комплексів регіонів.

У третьому розділі «Механізми забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону» розроблено організаційно-економічний механізм 

розвитку інноваційного підприємництва регіону, який включає комплекс 

методів, інструментів, принципів та важелів організаційно-економічного та 

правового характеру, що у сукупності забезпечують ефективне використання 

ресурсного потенціалу регіону та збалансування інтересів усіх стейкхолдерів в 

процесі розвитку інноваційного підприємництва регіону. Наведено структуру 

основних стейкхолдерів розвитку інноваційного підприємництва регіону, серед 

яких виокремлено органи територіального управління, територіальні громади, 

інститути знань, інвестори, міжнародні стейкхолдери, суб’єкти господарської 

діяльності. У роботі 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. 

Автором розроблено підхід до інституційного забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону, в основу якого покладено інституційну 

складову, покликану інтегрувати організаційні структури усіх елементів
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інноваційного підприємництва регіону в ефективний механізм, здатний 

генерувати, успішно впроваджувати і поширювати інновації.

4. Нові наукові результати, що отримані в дисертаційній роботі

Наукова новизна роботи полягає в узагальненні теоретико-методичних 

положень та розробці науково-практичних рекомендацій щодо підвищення 

рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону. Серед найбільш вагомих 

результатів дисертації, які містять наукову новизну та заслуговують на 

особливу увагу, можна виділити такі.

Вперше на основі методу «форсайт» розроблено диференційований підхід 

до формування дієвої регіональної інноваційної стратегії на основі врахування 

територіальних та секторальних особливостей регіону та інтересів 

стейкхолдерів. Використання запропонованого підходу дасть змогу обрати 

траєкторії розвитку інноваційного підприємництва регіону залежно від рівня 

його розвитку.

Удосконалено понятійно-термінологічний апарат в частині визначення 

поняття «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.

Обгрунтовано методичний підхід до аналізу інноваційного 

підприємництва регіону, який дозволяє шляхом оцінки стадій інноваційного 

процесу, форм інтеграції науки і виробництва, отриманого підприємницького 

доходу згрупувати регіони за темпами розвитку інноваційного підприємництва, 

і, на цій основі, розробити механізм забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіонів держави.

Удосконалено організаційно-економічний механізм розвитку 

інноваційного підприємництва регіону, який передбачає визначення
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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.

Розвинуто підхід до класифікації чинників розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, що дає змогу систематизувати їх за ознаками 

(середовищем, функціональною сферою, якістю впливу, часом, способом 

впливу) та визначити значимість впливу кожного залежно від стадії та форми 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. Пропонований підхід 

розроблений з метою формування системи превентивних заходів щодо 

усунення негативного впливу чинників на отримання інноваційного продукту.

Набула розвитку модель імплементації елементів зарубіжного досвіду 

стимулювання інноваційного підприємництва у практику регіонів держави, що 

дозволить обрати ефективні форми здійснення інноваційного підприємництва 

регіону для їх реалізації у вітчизяних реаліях.

Запропоновано інституційно-організаційну структуру 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; це, в свою чергу, 

підвищить результативність комплексу економічних, організаційних та 

наукових заходів на регіональному рівні та дозволить максимально ефективно 

використовувати інноваційний потенціал регіону.

Розвинуто алгоритм вибору регіональної інноваційної стратегії, що 

базується на цілеспрямованому поєднанні стратегічних та оперативних цілей, 

способів інноваційного розвитку регіону та передбачає підвищення рівня його 

конкурентоспроможності шляхом формування сприятливого інституційного
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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.

8. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

Відзначаючи актуальність обраної здобувачем теми, наукову новизну 

результатів дисертаційного дослідження, їх достовірність та повноту викладу в 

опублікованих працях, слід вказати і на наявність у роботі Тарана С. Ф. 

дискусійних положень і недоліків. Суть основних з них полягає у наступному:

1. У дисертації автор розглядає сучасні форми здійснення інноваційного 

підприємництва регіонів держави (п. 1.3), однак далі ці напрацювання не 

застосовує. Варто було б проаналізувати виокремлені форми інноваційного 

підприємництва регіону на предмет ефективності їх функціонування. Це дало б 

змогу виявити їх сильні та слабкі сторони, обгрунтувати переваги та можливі 

ризики впровадження у регіональну практику зі створення інновацій.

2. У роботі не знайшли належного відображення смарт-спеціалізовані 

сфери діяльності, які є перспективними з точки зору розвитку інноваційного 

підприємництва регіону. Доцільність дослідження смарт-спеціалізації як 

підходу до стимулювання економіки регіонів на сучасному етапі пов’язана з 

поглибленням взаємодії України та країн ЄС в межах політики добросусідства 

та закріпленням на законодавчому рівні в Україні з 2016 року смарт-
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спеціалізації як напряму регіонального розвитку. Тому у роботі автору слід 

було б дослідити території держави на предмет виявлення смарт- 

спеціалізованих сфер діяльності. Зазначене дозволило б підвищити науковий 

рівень роботи.

3. Дисертаційна робота значно виграла б, якби наведені пропозиції автора 

стосовно впровадження регіональної стратегії розвитку інноваційного 

підприємництва були апробовані на конкретній території (регіоні). Мається на 

увазі оцінка ефективності реалізації попередньо обраних регіональних стратегій 

розвитку з позиції досягнення інноваційних цілей, визначення сильних та 

слабких сторін. Це б дало змогу підтвердити доцільність пропонованих автором 

новацій та обгрунтувати можливості їх впровадження на практиці.

4. Автором розроблено організаційно-економічний механізм розвитку 

інноваційного підприємництва регіону (п. 3.1), де виокремлено такі його 

структурні елементи як організаційна, економічна, фінансова та інституційна 

складова. Доцільно було б конкретизувати зміст кожної зі складових 

запропонованого механізму із деталізацією їх ролі у розвитку інноваційного 

підприємництва регіону.

Водночас зазначені зауваження не впливають на загальний рівень роботи 

та її наукову і практичну цінність.

9. Загальний висновок

Дисертаційна робота Тарана Сергія Федоровича на тему «Регіональні 

особливості розвитку інноваційного підприємництва» подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 -  

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, яка характеризується 

новизною одержаних результатів і висновків, має теоретичне та практичне 

значення і містить авторський підхід щодо вирішення наукового завдання -  

розробки теорстико-методичних положень та науково-практичних 

рекомендацій щодо підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва 

регіону відповідає встановленим вимогам.
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За змістом, оформленням, новизною дослідження і практичним значенням 

дисертаційна робота «Регіональні особливості розвитку інноваційного 

підприємництва» відповідає вимогам МОЇ 1 України, викладеним у п. 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), 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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