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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. В динамічних перетвореннях сучасних 

економічних систем вагомого значення набувають трансформації, спрямовані 
на розвиток інноваційного підприємництва, що постає як складна, здатна до 
самоорганізації система економічних відносин і взаємодій макроекономічного 
масштабу. Уряди розвинених країн приділяють все більшу увагу 
інституційному забезпеченню цих процесів з метою посилення 
конкурентоспроможності національних економік. Зазначене актуалізує 
посилення уваги до інституційного розвитку інноваційного підприємництва 
(ІРІП) як важливого чинника модернізації економіки і суспільства, збільшення 
ВВП та підвищення добробуту населення. Ці питання є особливо актуальними 
для економіки України на сучасному етапі реалізації її євроінтеграційних 
устремлінь та прагнення покращити свої позиції в світових рейтингах, що 
характеризують соціально-економічний та інноваційний розвиток, в яких наша 
країна посідає далеко не перші позиції. За цих обставин дослідження ролі 
інноваційного підприємництва в Україні, як одного із рушійних чинників 
інтенсифікації економічного зростання країни, є актуальним, має важливе 
теоретичне та практичне значення.  

Дослідження сутності інновацій та інноваційного підприємництва із 
врахуванням його значення у забезпеченні зростання конкурентоспроможності 
національної економіки присвячені праці Г. Барнета, П. Друкера, К. Ерроу, 
Ф. Ніксона, М. Морісса, Е. Менсфілда, К. Оппенлендера, Б. Санто, 
Дж. Стігліца, Б. Твісса, Й. Шумпетера та ін. Представники інституційної теорії 
Р. Коуз, Д. Норт, Р. Фогель досліджували формування інституційних умов 
розвитку підприємництва. Особливості інноваційного розвитку економіки та 
проблеми управління інноваційними процесами в Україні знайшли 
відображення у працях вітчизняних науковців Ю. Бажала, З. Варналія, 
А. Васіної, В. Вірченка, А. Гальчинського, В. Гейця, Н. Гражевської, І. Єгорова, 
О. Жилінської, Т. Затонацької, В. Зянька, В. Осецького, Л. Овчаренко, 
І. Павленко, В. Сизоненка, Д. Черваньова, А. Чухна. Концептуальні засади 
щодо політики реалізації європейського вектора розвитку України із 
залученням потенціалу інноваційного підприємництва були висвітлені у працях 
В. Базилевича, О. Бедюха, А. Ігнатюк та ін. 

Попри фундаментальний науковий доробок зазначених вчених, в умовах 
динамічного постіндустріального поступу залишаються актуальними питання 
удосконалення інституційного забезпечення активізації розвитку інноваційного 
підприємництва. На сучасному етапі суспільних перетворень актуалізується 
потреба врахування впливу інституцій на розвиток інноваційного 
підприємництва з метою розроблення пропозицій щодо визначення й реалізації 
стратегічних пріоритетів ІРІП в процесі євроінтеграції України. Визначальна 
роль інституційного забезпечення інноваційного підприємництва у формуванні 
сприятливих передумов соціального й економічного розвитку України, 
інтеграції її у європейське співтовариство та необхідність його перманентного 
удосконалення в умовах посилення викликів формування інноваційної 
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економіки обумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначення мети і 
завдань дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри 

менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, що виконана у межах 
наукових досліджень економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: № 11БФ040-01«Модернізація економіки 
України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, 
протиріччя, ризики» (реєстраційний номер 0111U006456), у частині розділу 
«Управління інноваційним розвитком на мікро-, мезо-, і макрорівнях 
національної економіки», де автором проаналізовано державне регулювання 
інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в Україні; 
№ 16БФ040-01 «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору 
економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» 
(реєстраційний номер 0116U004822), де автором узагальнено європейський 
досвід розвитку інноваційного підприємництва на початку ХХІ сторіччя. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
теоретико-методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо 
удосконалення інституційного розвитку інноваційного підприємництва в 
Україні. Досягнення мети обумовило необхідність визначення та реалізації 
наступних завдань: 

– обґрунтувати теоретичні положення щодо розкриття сутності 
інноваційного підприємництва та його еволюції; 

– дослідити процес інституційного забезпечення розвитку інноваційного 
підприємництва; 

– визначити функції інституційного середовища в активізації розвитку 
інноваційного підприємництва; 

– узагальнити європейський досвід інституційного розвитку інноваційного 
підприємництва; 

– розкрити сучасні реалії інституційного забезпечення інноваційного 
підприємництва в Україні; 

– розробити методичний інструментарій оцінювання рівня інституційного 
розвитку інноваційного підприємництва в областях України; 

– виявити інституційні передумови розвитку інноваційного підприємництва 
в Україні у контексті кластеризації; 

– запропонувати напрями вдосконалення інституційного розвитку 
інноваційного підприємництва в Україні на засадах кластеризації; 

– сформувати пропозиції щодо визначення й реалізації стратегічних 
пріоритетів інституційного розвитку інноваційного підприємництва в контексті 
євроінтеграції України. 

Об’єктом дослідження є процеси розвитку інноваційного підприємництва в 
сучасній ринковій економіці. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та прикладні 
аспекти розвитку інституційного забезпечення інноваційного підприємництва в 
Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження 
є праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем інноваційного розвитку 
економіки та формування інституційного забезпечення інноваційної 
підприємницької діяльності. Методологія дисертаційної роботи базується на 
загальнонаукових та спеціальних методах економічного пізнання. Метод 
наукової абстракції та метод єдності історичного і логічного було використано 
при визначенні етапів становлення та розвитку інноваційного підприємництва 
(п. 1.1). Метод порівнянь, індукції та дедукції було використано для 
узагальнення європейського досвіду ІРІП та визначення напрямів його 
вдосконалення за відповідними складовими ІРІП (п. 2.1.; п. 3.3). Методи аналізу 
та синтезу дали змогу виявити сучасні реалії інституційного забезпечення 
інноваційного підприємництва в Україні (п. 2.2.). Метод анкетування дав змогу 
провести опитування респондентів підприємств, наукових установ та 
державних органів з метою отримання експертних оцінок. Методи 
багатокритеріального аналізу застосовано для розроблення методики 
оцінювання рівня ІРІП в областях України (п. 2.3). Метод дискримінантного 
аналізу використано для здійснення кластеризації областей України за рівнем 
ІРІП (п. 3.1). Табличний і графічний методи застосовано для структурування 
результатів дослідження (п. 1.1- п. 3.3). 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є законодавчі та 
нормативно-правові акти з питань регулювання наукової, науково-технічної, 
інноваційної діяльності в Україні, звітні дані Міністерства освіти і науки 
України, Державної регуляторної служби України, Національного банку 
України, матеріали Державної служби статистики України, нормативні 
документи державних органів України та аналітичні складові національних 
доповідей Президента України; статистичні та аналітичні матеріали Світового 
банку, Всесвітнього економічного форуму, Організації економічного 
співробітництва та розвитку, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, 
Європейського інноваційного табло; матеріали нефінансової звітності та 
офіційні сайти підприємств, міжнародних консалтингових і дослідницьких 
організацій; періодичні видання, наукові збірники, монографії, наукові 
публікації вітчизняних і закордонних дослідників, ресурси Інтернет та власні 
розрахунки автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку 
теоретичних положень та виробленні науково-практичних рекомендацій щодо 
удосконалення інституційного забезпечення розвитку інноваційного 
підприємництва в Україні. Основні положення дисертації, які визначають 
наукову новизну, полягають у наступному: 

вперше:  
– розроблено концептуальні засади рейтингового оцінювання рівня ІРІП, 

що базуються на розрахункові його інтегрального Індексу з використанням 
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інструментарію багатокритеріального аналізу (методів TOPSIS та VIKOR) за 
запропонованою послідовністю етапів, що дало можливість здійснити 
дискримінантний та компаративний аналіз як загального рівня сформованості 
інституційного забезпечення розвитку інноваційного підприємництва в Україні, 
так і в окремих її областях; 

удосконалено: 
 класифікацію видів інноваційного підприємництва, що на відміну від 

існуючих класифікацій, доповнена наступними критеріями поділу: 
1) за формою участі в інноваційному процесі; 2) за характером продукту і 
ринку; 3) за джерелами фінансування; 4) за способом випуску інноваційної 
продукції на ринок; 
 теоретичні підходи до обґрунтування складових інституційного 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва в частині виокремлення 
чинників впливу на інституційне середовище, зокрема культурно-
демографічних, політико-правових, економічних, науково-технологічних та 
інноваційних, які, на додаток до існуючих, враховують їх функціональний 
вплив на інноваційне підприємництво та закладають підґрунтя для 
комплексного оцінювання рівня ІРІП; 
 понятійно-категоріальний апарат економічної науки, що характеризує 

розвиток інноваційного підприємництва. Зокрема, уточнено трактування 
поняття «інноваційне підприємництво» як складної економічної діяльності, що 
перебуває у постійній взаємодії з інституційним середовищем, яке спрямовує 
його на максимізацію прибутку шляхом виробництва і реалізації інноваційної 
продукції, що задовольняє виявлені неусвідомлені потреби споживачів. 
Інституційне середовище інноваційного підприємництва визначено як 
сукупність формальних і неформальних інституцій, що розвиваються під 
впливом культурно-демографічних, політико-правових, економічних, науково-
технологічних та інноваційних чинників і формують умови створення та 
розвитку інноваційних підприємницьких структур, а інституційний розвиток 
інноваційного підприємництва (ІРІП) – як складний процес якісних 
інституційних змін, що створюють нові можливості для розвитку інноваційного 
підприємництва. 

набули подальшого розвитку: 
 періодизація розвитку інноваційного підприємництва, на основі якої 

автором виокремлено два етапи його історичної еволюції:  
1) зародження одиничних випадків індивідуального поєднання 

винахідницької та підприємницької діяльності; 
2) трансформація інноваційного підприємництва у визначальний 

сектор економіки із стійкими характерними рисами, які запропоновано 
розглядати через загальні та специфічні; 
 теоретико-методичні засади активізації розвитку інноваційного 

підприємництва шляхом створення інституційного середовища для реалізації 
його функцій, що дозволило обґрунтувати пропозиції щодо розширення 
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інструментарію державного регулювання інноваційного підприємництва в 
Україні з урахуванням кращого європейського досвіду в цій сфері; 
  науково-методичні підходи до удосконалення інституційного 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва у частині визначення й 
реалізації стратегічних пріоритетів та завдань в контексті євроінтеграції 
України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 
науково-практичних рекомендацій щодо ІРІП в Україні. Окремі положення та 
результати дисертаційної роботи, а саме пропозиції щодо державного 
регулювання інституту права власності на землю в Україні були використані 
Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин при підготовці законопроекту «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запровадження обмежень на набуття у 
власність земель сільськогосподарського призначення» реєстр №11173 (довідка 
№ 04-11/15-196 від 27.11.2012 р.). Науково-практичні пропозиції щодо 
використання ринкових механізмів і механізмів державно-приватного 
партнерства для сприяння інноваційній діяльності були використані Державним 
Агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України при підготовці 
нової редакції Закону України «Про інноваційну діяльність»                           
(довідка № 1/06-2-988 від 29.12.2012 р.). Науково-практичні пропозиції щодо 
принципів та порядку реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців знайшли відображення в наказі Міністерства юстиції України від 
27.02.2015 р. № 282/5 «Про запровадження реалізації пілотних проектів у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у деяких 
територіальних органах Міністерства юстиції України» (довідка № 15-46/1048 
від 10.11.2015 р.). Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний 
процес на економічному факультеті Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка при викладанні навчальної дисципліни «Основи 
науково-технічної та інноваційної діяльності» (довідка № 013/426 від  
28.09.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею. Основні наукові положення, висновки, 
рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором особисто. Із наукових 
праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті 
положення та ідеї, які є результатом власних досліджень автора. Внесок 
здобувача у наукових працях у співавторстві зазначено у списку опублікованих 
праць за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 
апробовані автором на 12 міжнародних всеукраїнських науково-практичних 
конференціях та семінарах, зокрема: «Шевченківська весна» (Київ, 2012, 2014); 
«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України» 
(Дніпропетровськ, 2012); «Інноваційне підприємництво: проблеми та 
пріоритети розвитку» (Київ, 2012); «Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: 
сучасне звучання економічних та управлінських ідей» (Київ, 2012); «Вища 
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освіта в сучасному світі» (Ростов-на-Дону, 2012); «Освіта у світі: перспективи 
різних країн» (Пловдив, Болгарія, 2013); «Інноваційний розвиток економіки: 
підприємництво, освіта, наука» (Мінськ, Білорусь, 2013); «Фінанси 
інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика 
реформування» (Київ, 2013); Перша міжнародна наукова конференція інновацій 
у технічних та природничих науках (Відень, Австрія, 2014); «Актуальні 
питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика» 
(Полтава, 2017); Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна 
стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: 
концептуальні засади, виклики та протиріччя» (Київ, 2018). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 наукову працю 
загальним обсягом 7,75 д. а (з них 7,74 належить особисто автору), а саме: 
9 статей у наукових фахових виданнях України загальним обсягом 4,92 д. а., з 
них – 2 статті, що включені до наукометричних баз даних RSCI, RePEc, Index 
Copernicus, Science Index, Microsoft Academic Search, ROAR; 5 статей у 
наукових періодичних виданнях інших держав загальним обсягом 1,48 д. а; 
7 публікацій за матеріалами конференцій загальним обсягом 1,35 д. а. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
Основний обсяг дисертаційної роботи становить 176 сторінок. Робота містить 
34 таблиці, з них 11 займають окремі сторінки, та 13 рисунків, з яких 1 займає 
окрему сторінку; 12 додатків – на 49 сторінках. Список використаних джерел 
налічує 171 найменування, які розміщено на 14 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 
дослідження, окреслено мету та завдання дисертації, наведено методи 
дослідження, висвітлено наукову новизну одержаних результатів, їхню 
теоретичну та практичну значущість, розкрито особистий внесок автора, 
наведено інформацію щодо апробації та публікації результатів дослідження.  

У першому розділі – «Теоретичні засади дослідження інноваційного 
підприємництва та його розвитку» – обґрунтовано еволюцію інноваційного 
підприємництва та його теоретичного осмислення; досліджено інституційне 
забезпечення розвитку інноваційного підприємництва; визначено функції 
інституційного середовища в активізації розвитку інноваційного 
підприємництва. 

Розкрито еволюцію поглядів вчених на сутність поняття «інноваційне 
підприємництво», запропоновано його авторське визначення. Поглиблено 
змістовне розуміння розвитку інноваційного підприємництва. Наголошено, що 
інноваційне підприємництво еволюціонувало від одиничних проявів 
індивідуального поєднання винахідницької та підприємницької діяльності в 
складну економічну діяльність із стійкими характерними рисами, які 
запропоновано розглядати через загальні (економічна свобода, незалежність; 
пристосовуваність, гнучкість, активність; цілеспрямованість, наполегливість у 
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реалізації бізнесу; ініціативність, креативний підхід до справи, енергійність; 
пошук нестандартних рішень у сфері бізнесу, новаторство; стійкість перед 
ризиками і здатність ними управляти; комунікативність у діяльності; швидкість 
прийняття рішень та дій) та специфічні (регулярність, системність організації 
інноваційних процесів; активне управління системним процесом створення 
інновацій; виокремлення та привласнення інноваційної квазіренти на фазі 
дифузії інновацій; спрямованість на локалізацію інноваційної квазіренти в 
межах національної економіки; забезпечення стійкої системної генерації та 
впровадження інновацій як стратегічного джерела конкурентоспроможності; 
фактор забезпечення розвитку вищих технологічних укладів). 

Обґрунтовано функції інноваційного підприємництва, зокрема 
виокремлено соціальну, економічну, стимулюючу, управлінську, інноваційну 
функції, функції забезпечення макроекономічного зростання, науково-
технічного розвитку. Визначено прояв впливу функцій інноваційного 
підприємництва на розвиток національної економіки (рис. 1). 

Стейк-
холдери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційне підприємництво 

Розвиток національної економіки 

Бенефіці-
ари 

Формування інноваційної квазіренти та її зосередження в межах національної 
економіки 

Створення якісно нового продукту чи послуги та їх комерціалізація 

Функції ІП: 
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макроекономічного зростання 
 

 Рис. 1. Прояв впливу функцій інноваційного підприємництва на розвиток 
національної економіки  

Джерело: розроблено автором 
Зазначено, що роль інноваційного підприємництва у економічній системі 

визначається взаємодією зі стейкхолдерами (державними організаціями; 
міжнародними партнерами; конкурентами; закладами вищої освіти; науковими 
установами, посередниками тощо) і бенефіціарами (споживачами товарів та 
послуг) та функціональним спрямуванням його діяльності на створення і 
комерціалізацію якісно нового продукту чи послуги. Це у свою чергу сприяє 
формуванню та зосередженню інноваційної квазіренти в межах національної 
економіки, що активізує її розвиток.  

Узагальнено існуючі підходи до класифікації видів інноваційного 
підприємництва, запропоновано їх розширену класифікацію, доповнену 
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наступними критеріями поділу: 1) за формою участі в інноваційному процесі; 
2) за характером продукту і ринку; 3) за джерелами фінансування; 4) за 
способом випуску інноваційної продукції на ринок (рис. 2).  
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 Рис. 2. Класифікація видів інноваційного підприємництва 
Джерело: розроблено автором 
На основі компаративного аналізу складових інституційного середовища, 

доведено, що воно формується під впливом значної кількості різноманітних 
чинників та перебуває у синергічному взаємозв’язку з інноваційним 
підприємництвом.  

Визначено функції інституційного середовища в активізації розвитку 
інноваційного підприємництва, зокрема виокремлено: трансформаційну, 
ціннісноформуючу, стимулюючу, регулюючу, нормотворчу, кадрову, 
контрольно-наглядову, інноваційну, інвестиційну, коопераційну, інформаційну 
функції; функції розвитку творчого потенціалу, міжнародних зв’язків, 
корпоративної соціальної відповідальності.  

Встановлено, що за ефективної реалізації зазначених функцій 
інституційного середовища, забезпечується раціональна поведінка суб’єктів 
інноваційного підприємництва та активізація їх діяльності.  
 Обґрунтовано значимість формування інституційного базису розвитку 
інноваційного підприємництва крізь призму формування механізму контролю 
за реалізацією нормативно-правових актів, що закладають підґрунтя 
започаткування і здійснення інноваційної діяльності та формування 
інноваційного типу мислення у молоді через освітню складову.  

У другому розділі – «Особливості розвитку інноваційного 
підприємництва в Україні у контексті європейського досвіду» – узагальнено 
європейський досвід інституційного розвитку інноваційного підприємництва; 
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розкрито сучасні реалії інституційного забезпечення інноваційного 
підприємництва в Україні та розроблено методичний інструментарій оцінювання 
рівня інституційного розвитку інноваційного підприємництва у областях України. 

Узагальнення досвіду реалізації державної політики розвитку 
інноваційного підприємництва в зарубіжних країнах дозволило визначити такі 
її ключові пріоритети: державне стимулювання залучення інвестицій в наукову 
та інноваційну сфери; впровадження ефективних заходів щодо забезпечення 
рівних можливостей для молоді під час вступу до закладів вищої освіти (ЗВО) 
та здобуття освіти загалом; посилення продуктивної співпраці державного та 
приватного сектора, а також приватного секторів із ЗВО в сфері досліджень і 
розробок (ДіР); запровадження податкових пільг для стартапів на проведення 
ДіР; надання фінансової підтримки, податкових кредитів малим та середнім 
підприємствам (МСП) з метою сприяння працевлаштуванню 
висококваліфікованого персоналу для роботи у сфері ДіР; сприяння розвитку 
інноваційної інфраструктури; запровадження механізму часткового покриття 
витрат підприємств на реалізацію інноваційних проектів; стимулювання 
трансферу технологій; надання преференцій для засновників інноваційних 
підприємств тощо. 

Розкрито сучасні реалії інституційного забезпечення інноваційного 
підприємництва в Україні. Визначено, що недосконалість інституційного 
середовища інноваційної діяльності в Україні обумовлена несформованістю 
формальних інституцій та механізмів забезпечення їх виконання, 
нерозвиненістю неформальних інституцій, що породжує інституційні бар’єри, 
дисфункції та пастки. Наведено структуру інституційно-організаційного 
забезпечення розвитку інноваційного підприємництва в Україні, яка за роки 
незалежності неодноразово реформувалась. 

Аналіз нормативно-правових документів, які регулюють інноваційну 
діяльність та інноваційне підприємництво дозволив дійти висновків, що 
правове регулювання діяльності інноваційних підприємницьких структур є 
недосконалим. Мають місце суперечності та неузгодженості у діючому 
законодавстві. Так, законодавче закріплення податкових пільг та преференцій 
на підтримку розвитку та діяльності інноваційних підприємств виключено із 
Закону «Про інноваційну діяльність». Також у зазначеному Законі відсутні 
поняття «інноваційне підприємництво», «стартап», «комерціалізація 
інноваційної продукції», що призводить до труднощів у започаткуванні та 
здійсненні інноваційної підприємницької діяльності. Недосконалим є правове 
забезпечення надання пільг та преференцій стартапам в аспекті оподаткування 
та митного регулювання їх діяльності. Потребує доопрацювання Закон України 
«Про наукові парки» у частині впровадження механізмів комерціалізації 
інноваційних проектів науковими парками в Україні; Закон України «Про 
наукову та науково-технічну діяльність» – в частині стимулювання розвитку 
дослідницької інфраструктури, що має відігравати роль генератора знань та 
ідей, створювати нові інтелектуальні продукти, які б комерціалізувались 
інноваційними підприємствами. Актуальною є необхідність вироблення і 
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запровадження дієвого механізму державного контролю за цільовим 
використанням бюджетних ресурсів спрямованих на інноваційний розвиток. 

З метою проведення комплексного аналізу рівня інституційного розвитку 
інноваційного підприємництва (ІРІП) в областях України, розроблено 
методичний інструментарій його рейтингового оцінювання (рис. 3), що 
базується на побудові інтегрального Індексу ІРІП з використанням 
інструментарію багатокритеріального аналізу (методів TOPSIS та VIKOR) за 
запропонованою послідовністю етапів.  
 

Етап 2. Попередній відбір індикаторів за кожною групою чинників 

Етап 3.Оптимізація множини індикаторів за кожною групою чинників за допомогою 

методу DEMATEL: ;,...,, 1
1

2
1

1
11

mKKKK   ;,...,, 2
2

2
2

1
22

mKKKK   

Етап 6. Застосування інструментарію БКА: 6.1. TOPSIS  та 6.2. VIKOR 
  
6.1.1. Побудова нормалізованої матриці 
рішень для кожного індикатора 

6.1.2. Розрахунок зваженої 
нормалізованої матриці рішень для 
кожної групи чинників 

Етап 5. Збір первинних та статистичних даних  

5.1. Формування експертних груп з 
керівників інноваційних підприємств, 
держслужбовців та науковців 

5.2. Розробка анкети для експертного 
опитування щодо переліку індикаторів 
та оцінювання рівня ІРІП  

6.1.3.  Визначення максимально 
позитивної та максимально негативної 
альтернативи для кожної групи 
чинників 6.1.4. Визначення ступеня близькості 
заданих альтернатив до IPA та INA для 
кожної групи чинників 

Етап 1. Виділення групи чинників інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва (ІРІП): 521 ;...;; KKK . 

 

5.3. Проведення експертного опитування, обробка результатів та аналіз даних  

Етап 4. Визначення вагових коефіцієнтів індикаторів на основі використання методу 

SMART: 521 ;...;; WWW . 

6.1.5. Визначення відносної близькості 
заданих альтернатив до IPA та INA 
 

Етап 7. Визначення  загального рейтингу областей за індексом ІРІП за двома методами 

6.2.1. Побудова нормалізованої матриці 
рішень для кожного індикатора 

6.2.2. Визначення максимально 
позитивної та максимально негативної 
альтернативи для кожної групи 
чинників 
6.2.3.  Визначення відстані та 
найгіршого значення для кожної групи 
чинників 
 
6.2.4. Визначення значення індексу ІРІП 
 

 Рис. 3. Етапи рейтингового оцінювання рівня інституційного розвитку 
інноваційного підприємництва в Україні 

Джерело: розроблено автором 
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Інтегральний індекс інституційного розвитку інноваційного 
підприємництва (ІРІП) – це показник, що обчислюється на основі результатів 
багатокритеріального аналізу визначеної комбінації індикаторів та комплексно 
характеризує місце області в рейтингу інституційного забезпечення 
інноваційного підприємництва в Україні 

Розроблений і застосований інструментарій рейтингового оцінювання 
рівня ІРІП дав змогу отримати інформаційний базис для проведення 
кластеризації областей України. За результатами оцінювання встановлено, що в 
Україні наявний значний розрив між областями за рівнем розвитку 
інституційних умов для здійснення інноваційної підприємницької діяльності, 
що є свідченням недосконалості державної та регіональної політик 
забезпечення інноваційного розвитку. 

У третьому розділі «Пріоритетні напрями інституційного розвитку 
інноваційного підприємництва в Україні» – виявлено інституційні 
передумови розвитку інноваційного підприємництва в Україні та її областях; 
запропоновано напрями вдосконалення інституційного розвитку інноваційного 
підприємництва в Україні на засадах кластеризації; сформовано пропозиції 
щодо визначення й реалізації стратегічних пріоритетів інституційного розвитку 
інноваційного підприємництва в контексті євроінтеграції України. 

У дисертації здійснено кластеризацію областей України за рівнем ІРІП із 
застосуванням дискримінантного аналізу, як найбільш оптимального 
інструментарію врахування визначених індикаторів оцінювання інституційного 
забезпечення інноваційного підприємництва (рис. 4). 

Результати проведеної кластеризації дали змогу виокремити чотири групи 
кластерів за рівнем інституційного розвитку інноваційного підприємництва в 
розрізі груп областей України: 1) з високим рівнем ІРІП; 2) з помірним рівнем 
ІРІП; 3) з низьким рівнем ІРІП; 4) аутсайдери ІРІП (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Диференціація умов кластеризації ІРІП в Україні у 2018 році 

№ Назва групи Коефіцієнт Область, яка потрапила у вибірку 
1 Області з 

високим 
рівнем ІРІП 

49,19x  Дніпропетровська, Харківська, Львівська, 
Київська, Одеська 

2 Області з 
помірним 

рівнем ІРІП 
11,62≤ х < 19,49 Запорізька, Полтавська 

3 Області з 
низьким 

рівнем ІРІП 
4,67 ≤ х < 11,62 

Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, 
Хмельницька 

4 
Області-

аутсайдери 
ІРІП 

х < 4,67  

Черкаська, Житомирська, Волинська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, Сумська, 
Херсонська, Рівненська, Чернігівська, 

Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, 
Луганська, Донецька. 

Джерело: розроблено автором 
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5.1. Загальні рекомендації: 
для кожного кластера 

 

5.2. Специфічні рекомендації: 
для кожної області 

Етап 2.2 Ранжування областей за 
кожною складовою на основі методу 

VIKOR 

Етап 2.1 Ранжування областей за 
кожною складовою на основі методу 

TOPSIS  

3.1. Дослідження 
причин 

розходження 

Етап 1. Застосування результатів оцінювання рейтингу ІРІП на основі БКА: метод 
TOPSIS та VIKOR  

Етап 5. Розробка рекомендацій для кожного кластера щодо його розвитку 

Етап 4.2. Знаходження векторів середніх значень областей для кожної групи  

3. Перевірка 
узгодженості 
результатів 

Етап 4.1. Виділення групи 5 кращих та 5 гірших областей за найвагомішою 
складовою (групою чинників) 

Етап 4.3. Знаходження матриць центрованих значень областей за кожною групою 

Етап 4.4. Обчислення об’єднаної коваріаційної матриці досліджуваних областей та 
оберненої матриці 

Етап 4. Формування 
кластерів на основі 
дискримінантного 

аналізу 
  

Етап 4.5. Обчислення вектора параметрів дискримінантної функції 

Етап 4.6. Розрахунок середніх значень дискримінантної функції за кожним 
кластером і обчислення константи дискримінації  

Етап 4.7. Обчислення значення дискримінантної функції  

Етап 4.8. Порівняння значення кожної області з константою дискримінації і 
віднесення об’єкта в залежності від результату до одного з кластерів 

 Рис. 4. Алгоритм кластеризації областей України за допомогою 
дискримінантного аналізу  

Джерело: розроблено автором 
Отримані результати кластеризації рівня ІРІП сформували підґрунтя для 

вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення інституційного 
розвитку інноваційного підприємництва в Україні. 

У дисертації наведено рекомендації щодо удосконалення інституційного 
розвитку інноваційного підприємництва як в рамках виокремлених кластерів, 
так і для окремих областей України, з урахуванням їх специфічних умов та 
особливостей. 

З метою сприяння інституційному розвитку інноваційного 
підприємництва у рамках виокремлених кластерів наведено рекомендації щодо 
удосконалення механізмів реалізації державної інноваційної політики (ДІП) з 
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акцентуванням уваги на нормативно-правому, фінансовому, 
інфраструктурному інструментарії, інструментах кадрового забезпечення та 
соціальної взаємодії. 

В контексті удосконалення нормативно-правових інструментів ДІП 
наголошено на необхідності суттєвого покращення нормативно-правового 
забезпечення захисту авторського права, інтелектуальної власності, сприяння 
комерціалізації інновацій з метою забезпечення умов для системної реалізації з 
боку суб’єктів малого й середнього бізнесу інноваційних та фінансово-
інвестиційних проектів.  

Фінансові інструменти реалізації ДІП рекомендовано спрямувати на 
забезпечення систематичного фінансування інноваційних проектів на 
принципах прозорості, стабільності, довгостроковості, розширення джерел і 
збільшення обсягів інвестицій в розвиток інноваційного сектору, 
запровадження дієвих моделей пільгового оподаткування МСП, які здійснюють 
інноваційну діяльність. Запропоновано створення електронної платформи, що 
дало б змогу експертним шляхом проводити відбір кращих інноваційних 
проектів стартапів із залученням фінансових ресурсів широкого кола 
вітчизняних та іноземних інвесторів. 

На формування ефективних взаємозв’язків між усіма суб’єктами 
інноваційного процесу має орієнтуватись розвиток інфраструктурного 
забезпечення реалізації ДІП. Оскільки успішне впровадження інновацій 
залежить від узгодженої взаємодії багатьох підприємств, організацій та 
наукових установ в рамках цілісного інноваційного процесу, рекомендовано 
скеровувати бюджетні ресурси на формування сприятливого середовища для 
створення і розвитку інноваційних підприємницьких структур у рамках 
кластерів з низьким рівнем ІРІП. 

Доцільним є стимулювання налагодження дієвої співпраці органів влади, 
науково-дослідних установ та суб’єктів інноваційного підприємництва в рамках 
мережевих інноваційних структур. Інноваційне підприємництво має відігравати 
визначальну роль в тріаді «держава – наука – виробництво». 

Підготовка висококваліфікованих працівників для формування та 
реалізації інноваційної та наукової політики, що є обов’язковою умовою 
ефективного функціонування інноваційних підприємницьких структур та 
інноваційної системи загалом має забезпечуватись через провадження 
прогресивних інструментів кадрового забезпечення. Вагомість даної групи 
інструментів визначається значимістю людського фактору у генерації 
інновацій, адже ступінь креативності та новизни формується завдяки знанням, 
здобутим навичкам і здібностям окремих особистостей.  

В контексті удосконалення інструментів соціальної взаємодії 
запропоновано забезпечити їх реалізацію шляхом створення технологічних 
майданчиків, корпоративних мереж, центрів підприємницького руху, 
суспільно-громадських форумів, дискусійно-комунікативних платформ з 
обговоренням на них актуальних проблем розвитку інноваційного 
підприємництва.  
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Визначення і реалізація стратегічних пріоритетів інституційного розвитку 
інноваційного підприємництва в контексті євроінтеграції України має 
здійснюватися в рамках розроблення базових стратегічних документів розвитку 
країни та імплементації норм формування європейського інноваційного 
простору, а саме:  

– схвалення Кабінетом Міністрів України Стратегії сталого розвитку 
України до 2030 р., відповідно до якої необхідним є розроблення програм 
підтримки розвитку інноваційного підприємництва; 

– розробки Стратегій розвитку областей України з виокремленням в 
них цілей та завдань стимулювання інноваційного розвитку загалом та 
інноваційного підприємництва з врахуванням засад розумної спеціалізації; 

– розробки Стратегії інноваційного розвитку на 2020-2030 роки з 
виокремленням в її структурі пріоритетів та механізмів розвитку сектору 
інноваційного підприємництва;  

– схвалення Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва 
в Україні до 2030 року з виробленням механізмів створення сприятливого 
середовища розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва та 
підвищення його конкурентоспроможності; 

– реформування наукової сфери відповідно до вимог Європейського 
Союзу із врахуванням Глобальних Цілей Сталого розвитку 2030, затверджених 
на саміті ООН з питань сталого розвитку у 2015 році за наступними ключовими 
напрямами: реалізація принципів «відкритої науки»; оптимізація майна 
державної дослідницької інфраструктури; перегляд пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки на період до 2020 р.; створення Національного центру 
досліджень; 

– сприяння розвитку дослідницької та e-інфраструктури наукових 
установ шляхом визнання на законодавчому рівні юридичної форми 
міждержавного консорціуму ERIC, де асоційовані країни мають рівні права з 
країнами-членами ЄС, що дасть можливість Україні брати участь у більшості 
Європейських дослідницьких інфраструктур, які перебувають на активній стадії 
надання послуг; 

– запровадження принципів Декларації EOSC (Європейська хмара 
відкритої науки), що дасть можливість Україні долучитися до єдиного 
віртуального дослідницького середовища Європи з метою збереження даних, 
управління ними, аналізу та їх багаторазового використання. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади і прикладні 
аспекти інституційного розвитку інноваційного підприємництва та розроблено 
методичний інструментарій його оцінювання. За результатами дослідження 
сформульовано такі висновки. 

1. На основі теоретичних узагальнень визначено сутність, функції та 
еволюцію інноваційного підприємництва, що дало змогу обґрунтувати вплив 
інноваційного підприємництва на розвиток національної економіки. Критичний 



15 
 

аналіз та узагальнення підходів до класифікації видів інноваційного 
підприємництва та його характерних рис дав змогу сформулювати авторську 
класифікацію, яка враховує критерії участі інноваційного підприємництва в 
інноваційному процесі, характер продукту і ринку, джерела фінансування та 
способи випуску інноваційної продукції на ринок. 

2. На підставі аналізу наукових позицій, узагальнено погляди вчених 
на процес інституційного забезпечення розвитку інноваційного 
підприємництва, що розвивається в складному інституційному середовищі. 
Виокремлено чинники впливу на інституційне середовище, зокрема культурно-
демографічні, політико-правові, економічні, науково-технологічні та 
інноваційні, які, на додаток до існуючих, враховують їх функціональний вплив 
на інноваційне підприємництво.  Це дало змогу розробити на їх основі систему 
індикаторів оцінювання рівня інституційного розвитку інноваційного 
підприємництва. 

3. На основі виявлених особливостей інституційного забезпечення 
розвитку інноваційного підприємництва, визначено функції інституційного 
середовища щодо забезпечення активізації його розвитку. Із урахуванням 
визначених функцій та чинників впливу на інституційне середовище за 
допомогою методу DEMATEL здійснено відбір індикаторів, що дозволило 
провести рейтингове оцінювання рівня інституційного розвитку інноваційного 
підприємництва в областях України. 

4. За результатами узагальнення європейського досвіду 
інституційного розвитку інноваційного підприємництва визначено кращі 
практики формування державної політики його розвитку, які враховано при 
формуванні пропозицій щодо визначення й реалізації стратегічних пріоритетів 
інституційного розвитку інноваційного підприємництва в контексті 
євроінтеграції України. 

5. На підставі аналізу нормативно-правових документів, які 
регулюють інноваційну діяльність та розвиток інноваційного підприємництва в 
Україні, наголошено на недосконалості інституційного середовища 
інноваційного підприємництва, що зумовлено неналежною сформованістю 
формальних інституцій та механізмів забезпечення їх виконання, 
нерозвиненістю неформальних інституцій, що породжує інституційні 
дисфункції та пастки.  

6. Розроблено та застосовано методичний інструментарій 
рейтингового оцінювання рівня ІРІП із використанням методів 
багатокритеріального аналізу, зокрема методу SMART (для визначення вагових 
коефіцієнтів індикаторів) методу DEMATEL (для вдосконалення та оптимізації 
систем індикаторів за кожною із визначених складових), методу TOPSIS та 
VIKOR (для нормалізації значень показників і обчислення інтегрального 
Індексу інституційного розвитку інноваційного підприємництва). На основі 
методів TOPSIS та VIKOR, побудовано два рейтинги двадцяти чотирьох 
областей України. 
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7. На основі виявлених особливостей розвитку інноваційного 
підприємництва в контексті європейського досвіду обґрунтовано інституційні 
передумови розвитку інноваційного підприємництва в областях України. За 
допомогою дискримінантного аналізу автором здійснено кластеризацію 
областей України за рівнем інституційного розвитку інноваційного 
підприємництва.  

8. На підставі проведеної кластеризації областей України 
запропоновано напрями вдосконалення інституційного забезпечення 
інноваційного підприємництва. Наведено практичні рекомендації щодо 
розвитку визначених кластерів в розрізі двох груп: 1) загальної – рекомендації, 
що включають заходи та інструменти для кожної області у кластері, а саме 
нормативно-правові, фінансові, інфраструктурні, інструменти кадрового 
забезпечення та соціальної взаємодії; 2) специфічної – рекомендації, що 
включають заходи, направлені на застосування у конкретній області, незалежно 
від кластера до якого область потрапила. 

9. Сформовано пропозиції щодо визначення і реалізації стратегічних 
пріоритетів інституційного розвитку інноваційного підприємництва в контексті 
євроінтеграційного процесу, зокрема реформування наукової, інноваційної 
сфери та підприємництва в Україні відповідно до світових та європейських 
викликів.  
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підприємництва в Україні. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
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Результати дисертації завдяки своїй науковій новизні вирішують 
актуальне наукове завдання – розроблення методичного інструментарію 
оцінювання інституційного розвитку інноваційного підприємництва в Україні 
та проведення кластеризації областей України за допомогою дискримінантного 
аналізу.  

У роботі поглиблено змістовне розуміння еволюції інноваційного 
підприємництва. Досліджено процес інституційного забезпечення розвитку 
інноваційного підприємництва та виявлено необхідність формування 
сприятливого інституційного середовища задля стимулювання його розвитку.  
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Основну увагу приділено концептуальним засадам рейтингового 
оцінювання рівня ІРІП, що базуються на побудові інтегрального Індексу на 
основі інструментів багатокритеріального аналізу (методів TOPSIS та VIKOR) 
за визначеною послідовністю етапів. На основі цього підходу за допомогою 
дискримінантного аналізу автором здійснено кластеризацію областей України 
та обґрунтовано практичні рекомендації щодо інноваційного розвитку 
визначених кластерів.  

У роботі запропоновано напрями вдосконалення інституційного розвитку 
інноваційного підприємництва в Україні на засадах кластеризації. Вироблено 
пропозиції щодо визначення та реалізації стратегічних пріоритетів 
інституційного розвитку інноваційного підприємництва в процесі 
євроінтеграції України. 

Ключові слова: інноваційне підприємництво, інституційний розвиток 
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институционального развития инновационного предпринимательства в Украине 
и проведения кластеризации областей Украины с помощью дискриминантного 
анализа. 

В работе углубленно содержательное понимание эволюции 
инновационного предпринимательства. Исследован процесс 
институционального обеспечения развития инновационного 
предпринимательства и выявлена необходимость формирования благоприятной 
институциональной среды для стимулирования его развития. В частности, 
предложено рассматривать факторы влияния на институциональную среду 
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правовые, экономические, научно-технологические и инновационные, что 
позволило обосновать предложения по расширению инструментария 
государственного регулирования инновационного предпринимательства в 
Украине с учетом лучшего европейского опыта в этой сфере. Также выделены 
функции институциональной среды, которые способствуют развитию 
инновационного предпринимательства.  

Обобщен европейский опыт институционального развития 
инновационного предпринимательства при формировании предложений 
относительно стратегических приоритетам институционального развития 
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инновационного предпринимательства в процессе евроинтеграции Украины. 
Проведен анализ нормативно-правовых документов, регулирующих 
инновационную деятельность и инновационное предпринимательство. 
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подхода с помощью дискриминантного анализа автором осуществлено 
кластеризацию областей Украины и обоснованы практические рекомендации 
инновационного развития определенных кластеров. 

В работе предложены направления совершенствования 
институционального развития инновационного предпринимательства в Украине 
на принципах кластеризации. Разработани предложения относительно 
реализации и формирования стратегическим приоритетам институционального 
развития инновационного предпринимательства в процессе евроинтеграции 
Украины. 

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, 
институциональное развитие инновационного предпринимательства, 
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The results of the dissertation, due to their scientific novelty, solve the actual 
scientific task – the development of methodical tools for assessing the institutional 
development of innovation entrepreneurship in Ukraine and the clusterization of 
Ukrainian regions with discriminant analysis. 

In the thesis there is an in-depth understanding of the evolution of innovative 
entrepreneurship. The process of institutional support for the development of 
innovative entrepreneurship has been explored and the necessity of forming a 
favorable institutional environment for stimulating its development has been 
identified.  

The paper proposes directions for improving the institutional development of 
cluster innovation entrepreneurship in Ukraine. Proposals on strategic priorities of 
institutional development of innovative entrepreneurship in the process of European 
integration of Ukraine are formulated. 
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