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На відгук надані дисертація, автореферат, копії 12 наукових праць 

здобувача, опублікованих за темою дисертації. Дисертація представлена на 208 

сторінках основного змісту комп’ютерного тексту, містить 44 рисунки та 15 

таблиць, список використаних джерел із 151 найменування. Дисертація має 

також 8 додатків. Автореферат представлений на 21 сторінці і містить 2 рисунки 

та 4 таблиці. 

1. Актуальність дисертаційного дослідження та його зв’язок з 

науковими програмами, планами. 

Ефективність соціально-економічного розвитку регіонів країни, 

стабільність та підвищення стандартів життя безумовно пов’язане з 

необхідністю стимулювання розвитку малого підприємництва. Отже, 

актуальність представленого до рецензування дослідження, яке присвячене 

проблемам розвитку малого підприємництва регіону на інноваційній основі не 

викликає сумніву. Бачення автора дослідити джерела та чинники фінансово- 

кредитного забезпечення інноваційного вектора малого підприємництва, в тому 

числі через повільність формування та неналежне функціонування відповідної 

фінансової інфраструктури, надзвичайно висока, зокрема в зв’язку з 

реформуванням цього сектора економіки України та обраним курсом України на 



 

євроінтеграцію як єдиного перспективного шляху розвитку регіонів. Як 

справедливо зазначає автор дослідження, перебіг зазначених процесів 

супроводжується як позитивними, так і негативними впливами на формування 

фінансової інфраструктури інноваційного розвитку малих підприємств регіонів. 

Малі підприємства, через недостатність фінансових ресурсів, доволі часто 

неспроможні впроваджувати інновації у виробничий чи організаційно-

управлінський процеси, що негативно впливає на їх розвиток та значно знижує 

їх конкурентоздатність. Тому, питання інноваційного розвитку малого 

підприємництва, набуває сьогодні особливої актуальності та стало одним з 

ключових у забезпеченні еволюції малих суб'єктів господарювання в регіонах 

України. 

Виходячи з вищезазначеного, цілком логічним є те, що проведене Гринів 

Ю.О. дослідження пов’язане з науково-дослідними роботами, які виконувалися в 

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» за 

темою: «Механізми реалізації регіональної політики в умовах децентралізації 

влади в Україні» (номер державної реєстрації 0116U004035), де здобувачем було 

розроблено низку пропозицій щодо активізації інноваційного розвитку та 

удосконалення механізмів стимулювання інноваційної діяльності малих 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

2. Ступінь обґрунтованості й достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх практична 

цінність. 

Зміст дисертації свідчить про достатнє знання здобувачем досліджуваної 

проблеми, вміння формулювати логічні взаємопов’язані висновки і рекомендації. 

Автором чітко окреслені мета і завдання дослідження, обґрунтовано теоретичні і 

методичні підходи їх виконання, розроблено та апробовано відповідні 

пропозиції, що відповідають темі і завданням дослідження. 



 

Підтвердженням достовірності та адекватності результатів проведеного 

Гринів Ю.О. дослідження є використання широкої інформаційної бази за темою 

дисертації, що охоплює офіційні дані Національного банку, Державної служби 

статистики України, Головного управління статистики у Львівській області, 

Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері ринків фінансових 

послуг тощо; нормативні-правові та законодавчі акти, наукові праці вітчизняних 

та зарубіжних вчених, аналітичні ресурси та Інтернет-джерела. 

Аналіз поданого на рецензію наукового дослідження, автореферату та 

наукових публікацій дисертанта дозволяють дійти висновку про наукову 

обґрунтованість і достовірність викладених автором дисертації «Інноваційний 

розвиток малого підприємництва регіону» теоретико-методичних і прикладних 

результатів. Достовірність та обґрунтованість отриманого у дисертації Гринів 

Ю.О. наукового доробку ґрунтується на: 

- розробці нового напряму дослідження в регіональній економіці як от 

інноваційного розвитку малого підприємництва та його стратегії, який базується 

на оригінальній постановці завдань, розробці теоретико-методичного підґрунтя 

для такого дослідження, зокрема розвитку постійно-термінологічного апарату, 

вибору і обґрунтуванню методів дослідження та аналізу факторів формування й 

розвитку малих суб’єктів підприємницької діяльності тощо; 

- глибокому аналізі та оцінці регіональних особливостей розвитку малих 

підприємств, його фінансово-кредитного забезпечення у сучасних умовах 

господарювання, обґрунтуванні типології стратегій інноваційного розвитку, 

реалізація яких забезпечить раціональне поєднання розвитку сектору малого 

підприємництва; 

- розробці стратегічних напрямів забезпечення інноваційного розвитку 

малого підприємництва регіону, які включають напрями удосконалення 

управління інноваційною діяльністю малого підприємництва регіону та 

економічні важелі активізації інноваційних процесів у малому підприємництві 

регіону, інститути та інструменти, що забезпечать їх реалізацію; 



 

- використанні сучасного програмного забезпечення для апробування 

отриманих в процесі дослідження результатів (Statistica, MS Excel); 

- опрацюванні результатів статистичного дослідження для формування 

єдиного науково-інформаційного простору в секторі малого підприємництва. 

Таким чином, проведене дослідження показало володіння здобувачем 

методологією наукового пізнання, що підтверджується широким використанням 

та змістовним критичним аналізом сучасної наукової думки. Достовірність та 

обґрунтованість науково-прикладних розробок, висновків і рекомендації 

дисертанта підтверджується результатами математичного моделювання, зокрема 

використано економетричні моделі, за допомогою яких визначено вплив 

інституційного середовища ділової активності на базові параметри 

інноваційного розвитку малих підприємств Львівської області. Для здійснення 

рейтингової оцінки інноваційного розвитку малих підприємств регіону в роботі 

використано інтегральний показник, який враховує реалізовану частину 

інноваційного потенціалу регіону і розраховується за шкалою оцінювання 

узагальненої функції корисності або шкалою Харрінгтона. Отримані результати 

розрахунків дозволили провести групування регіонів за рівнем інноваційної 

активності малих підприємств. 

Результати дослідження та наукові положення достатньою мірою апробовані. 

Вони доповідались на п’яти міжнародних науково-практичних конференціях, 

опубліковані у фахових наукових виданнях, збірниках та інших наукових 

журналах. Зміст дисертації розкриває обрану для дослідження тему та дозволяє 

стверджувати, що Гринів Ю.О. за її результатами досяг визначеної у дисертації 

мети і розв’язав поставлені у роботі наукові, прикладні та пошукові завдання. 

Ознайомлення зі змістом дисертації, її авторефератом, науковими 

публікаціями дисертанта дає підставу для об’єктивного оцінювання основних 

наукових положень, методичних розробок і висновків, що характеризуються 

суттєвими елементами наукової новизни і відображають особистий внесок 

автора у розбудову такої галузі науки як регіональна економіка. 



 

3. Найбільш вагомі результати дослідження, достовірність наукових 

положень висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх наукова 

новизна. 

Ґрунтовне вивчення змісту дисертаційної роботи Гринів Ю.О. дозволяє 

зазначити, що у роботі чітко визначено мету та сформульовано і поступово 

розв’язано комплекс наукових, методичних і науково-прикладних завдань. Зміст 

відзначається логічністю викладення результатів за усіма тематичними 

елементами: вступом, трьома розділами, висновками за кожним розділом та 

загальними висновками по роботі. 

Зміст автореферату оформлено та репрезентовано результатами теоретико- 

концептуальних і методичних розробок зі списком опублікованих дисертантом 

праць, анотаціями та загальними висновками, відповідно до вимог, які 

передбачені нормативно-правовими положеннями МОН України щодо повноти 

висвітлення наукових здобутків. 

Дисертацію та автореферат за своїм змістом і послідовністю викладення 

матеріалів дослідження представлено у вигляді авторських трактувань, які 

послідовно відображають розв’язання науково-прикладного завдання та 

особистого наукового внеску дисертанта в проведене дослідження. 

У вступі дисертації (стор. 3-10) обґрунтовано актуальність теми та 

розкрито її зв'язок із науковими програмами і науково-дослідними роботами; 

визначено мету та сформульовано пошукові і науково-прикладні завдання 

дослідження; приведено методи дослідження; викладено положення, що 

відрізняються суттєвими елементами наукової новизни; обґрунтовано практичну 

цінність і теоретичну значущість дисертації; розкрито особистий внесок 

здобувача; представлено: перелік міжнародних науково-практичних 

конференцій, де проходили апробацію результатів дисертації; перелік науково- 

дослідних установ, де використано матеріали дисертаційного дослідження; 

перелік підприємств та управлінських структур, в діяльності яких було 



 

використано основні положення дисертації та інформація про відповідні довідки 

про впровадження; обсяг публікацій; структуру роботи. 

У першому розділі визначено теоретичні основи інноваційного розвитку 

малого підприємництва регіону, зокрема розкрито суть та значення 

інноваційного розвитку малого підприємництва регіону (стор. 11-32), 

досліджено специфіку нормативно-правового забезпечення функціонування та 

інноваційного розвитку суб’єктів сфери малого підприємництва (стор. 32-53), 

вказано методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку малого 

підприємництва регіону (стор. 53-73). Поряд із вказаним деталізовано базові 

положення економічних теорій функціонування та конкурентоспроможності 

регіональної економіки з метою розробки авторського трактування поняття: 

«інноваційний розвиток малого підприємництва регіону» та окреслення ролі і 

функцій малих суб’єктів господарювання в регіональній економіці. Дисертантом 

широко використано та коректно оцінено опубліковані праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених та проблемно-дискусійний матеріал за темою дослідження. 

Другий розділ дисертації присвячено оцінці інноваційного розвитку 

малого підприємництва регіону в Україні. Автором здійснено змістовний аналіз 

умов розвитку та регіональних особливостей малих суб’єктів господарювання 

(стор. 78-94); проведено аналіз фінансово-кредитного забезпечення 

інноваційного розвитку та інтегральне оцінювання сектора малого 

підприємництва регіону (стор. 94-115); виявлено та глибоко досліджено вплив 

інституційного середовища ділової активності на інноваційний розвиток малих 

підприємств Львівської області на основі економетричного аналізу (стор. 115-

129). Зроблено відповідні висновки щодо проблемності пов’язаної із низькою 

ефективністю господарювання; недостатнім рівнем державної підтримки; 

обмеженим доступом малих суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних 

ринків; низьким рівнем антимонопольного захисту. Аналітична частина 

дисертації забезпечується системним підходом, міждисциплінарним аналізом та 

синтезом основних положень економічних знань. 



 

У третьому розділі визначено та обґрунтовано стратегічні напрями 

забезпечення інноваційного розвитку малого підприємництва регіону. 

Запропоновано вдосконалення регіональної інноваційної політики розвитку 

малих суб’єктів господарювання (стор. 134-164). Окреслено напрями 

удосконалення управління інноваційною діяльністю малого підприємництва 

регіону (стор. 164-179). Запропоновано економічні важелі активізації 

інноваційних процесів у малому підприємництві регіону (стор. 179-201). 

Наукова новизна отриманих результатів 

Підтвердженням обґрунтованості положень і висновків, сформульованих в 

дисертації, є чітка логіка вирішення поставлених завдань і викладу матеріалу. 

Найбільш значущими науковими здобутками, які винесено на захист є такі. 

Розвинуто та удосконалено змістовне наповнення поняття «інноваційний 

розвиток малого підприємництва регіону», що розглядається як активний процес 

систематичної господарської діяльності зі створення нових продуктів, 

впровадження новітніх науково-технічних ідей, винаходів, розробок, інноваційних 

технологій у виробничу та управлінську діяльність підприємств (П.1.1, стор.27). 

Таке авторське трактування враховує регіональні особливості функціонування 

малих підприємств та забезпечує суб’єкту господарювання цілеспрямоване 

підвищення економічної ефективності, стійкість в мінливих умовах внутрішнього 

та зовнішнього середовища, максимізацію прибутків за рахунок кращої якості 

продукції чи послуг та підвищення конкурентних позицій на ринку. 

Удосконалено концептуальні засади управління інноваційною діяльністю 

малого підприємництва регіону в частині визначення та обґрунтування 

стратегічних цілей інноваційного розвитку малих підприємств. Представлені 

наукові підходи базуються на результатах авторського прогнозування змін їх 

інноваційного потенціалу та врахування обмежень (фінансових, матеріальних, 

кадрових) в можливостях доступу до інновацій (стор. 173-178). Такий підхід 



 

надає можливість оптимізації процесів формування та просування інноваційної 

продукції, залучення інвестиційних ресурсів у реалізацію інноваційних стратегій 

підприємств, бюджетну підтримку на рівні регіональної та місцевої влади. 

Удосконалено методичні підходи до оцінювання впливу чинників 

формування інституційного середовища ділової активності на інноваційний 

розвиток малих підприємств регіону на основі викристання кореляційно- 

регресійного моделювання. Такій підхід базуються на встановлені 

взаємозалежності між визначальними макрохарактеристиками інституційного 

середовища ділової активності (інвестиційна, інноваційна, безпекова, 

регуляторна, тіньова, корупційна, соціальна, податкова, інфраструктурна та інші 

компоненти) та базовими параметрами інноваційного розвитку малих 

підприємств регіону (кількість інноваційно активних підприємств; обсяги 

реалізованої інноваційної продукції; обсяги інноваційних витрат, в т.ч. за 

рахунок кредитів; кількість впроваджених нових технологічних процесів та 

освоєних інноваційних видів продукції) (стор. 116-128); 

Заслуговує на увагу запропонований автором організаційний 

інструментарій стимулювання інноваційного розвитку малого підприємництва 

на регіональному рівні, який орієнтовано на використання регіональною та 

місцевою владою заходів стимулювання інноваційної діяльності малих бізнес- 

структур в контексті визначених пріоритетними сферами економічної діяльності 

в регіональній стратегії та створення відповідних умов для їх розвитку, 

підвищення ефективності реалізації регіональних та місцевих програм підтримки 

малого підприємництва, а також програм інноваційного розвитку (стор. 149-

152). Застосування комплексного підходу до реалізації вказаних інструментів 

дозволить підвищити ефективність управління цими процесами. 

У зв’язку з цим, логічним є запропонований в роботі методичний підхід до 

рейтингування регіонів за рівнем інноваційної активності підприємницьких 

структур на основі розрахунку інтегрального показника, який, на відміну від 

існуючих, включає показники рівня охоплення підприємств інноваційною 

діяльністю, ступеня фінансового забезпечення інноваційних процесів та 



 

видового розподілу інноваційних продуктів. Запропонований підхід використано 

для виділення груп регіонів, в розрізі яких визначено стратегічні напрями та 

інструменти стимулювання інноваційної активності малих підприємств (стор. 

111-115). 

Підсумовуючи отримані в роботі результати, запропоновано основні 

напрями регіональної підтримки інноваційного розвитку малого 

підприємництва, серед яких найбільш значущими є такі що передбачають 

визначення пріоритетних завдань та їх реалізацію на всіх етапах стратегічного 

планування та розвиток підприємницької та інноваційної інфраструктури, 

налагодження співпраці регіональних органів влади та малого бізнесу з метою 

реалізації запланованих інноваційних проектів, інтеграції малого, середнього та 

великого бізнесу, що, в підсумку, забезпечить мотивування і розширить 

можливості інноваційної діяльності малих підприємницьких структур в регіоні 

(стор. 153-162). 

У відповідності з вказаним вище можна зробити висновок, що дисертація 

Гринів Ю.О. на тему «Інноваційний розвиток малого підприємництва регіону» є 

завершеним науковим дослідженням, де викладено вагомі елементи наукової 

новизни, які дозволяють розв’язати актуальне науково-прикладне завдання щодо 

активізації інноваційного розвитку малого підприємництва регіону. Розроблені 

та обґрунтовані дисертантом теоретичні, науково-методичні та практичні 

рекомендації в повній мірі є такими, що відповідають базовим положенням 

економічної науки загалом і паспорту спеціальності 08.00.05 - розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. 

4. Практичне значення результатів дисертаційного дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробці науково-прикладних положень, які дають змогу сформувати методичні 

підходи до регіонального виміру інноваційного розвитку малого підприємництва 



 

в регіонах з виокремленням організаційного інструментарію його 

стимулювання. 

Результати виконаного дослідження, які набули форми авторських 

пропозицій, достовірні тому, що ґрунтуються на наукових положеннях проблеми 

управління реалізацією стратегічних рішень регіону в умовах ринку обмежених 

ресурсів. Всі представлені пропозиції дисертанта виходять з глибокого 

економічного аналізу, а за своїм змістом є цілком реальними і придатними для 

практичного використання. Ці обставини підтверджуються актами 

впровадження результатів дослідження на рівні Дрогобицької об’єднаної 

державної податкової інспекції Г оловного управління ДФС у Львівській області 

(довідка № 05-481 від 14.04.2016 р.). Пропозиції з покращення інноваційного 

розвитку малих бізнес-структур, які ґрунтуються на оновлених інструментах 

фінансово-кредитного забезпечення використані Департаментом економічної 

політики Львівської ОДА (довідка № 031-811 від 17.02.2016 р.); щодо напрямів 

удосконалення інвестиційного забезпечення ресурсної та фінансової підтримки 

інноваційного розвитку малих підприємств регіону враховані Управлінням 

інвестиційної політики департаменту економічної політики Львівської ОДА 

(довідка № 029-684 від 24.03.2016 р.) при розробці регіональних програм 

розвитку малого підприємництва; щодо покращення управління інноваційною 

діяльністю малого підприємства на основі врахування детермінантів розвитку 

розглянуто та прийнято до впровадження у ТзОВ «Перше травня» (довідка №185 

від 30.09.2015 р.) та ТзОВ «Тандем» (довідка № 138 від 24.09.2015 р.). 

Розроблену модель інноваційного розвитку малих підприємств регіону на основі 

їх інтеграції із великими промисловими підприємствами за виробничим 

спрямуванням прийнято до впровадження Департаментом агропромислового 

розвитку Львівської ОДА (довідка № 144 від 10.11.2015 р.). 

5. Повнота викладення наукових положень та висновків дисертації в 

опублікованих працях. 

Основні положення та висновки дисертації Ю.О.Гринів знайшли своє 



 

відображення у наукових публікаціях, доповідалися на міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференціях (5 матеріалів тез доповідей). 

Результати досліджень опубліковано у 12 наукових працях (у тому числі 11 

одноосібних), з яких: 3 статті у вітчизняних наукових фахових виданнях, 3 статті 

у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття 

у наукових виданнях інших держав). Загальний обсяг публікацій становить 2,92 

д.а., з яких 2,80 д.а. належать особисто автору. Кількість та обсяг друкованих 

праць відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України щодо 

публікації основного змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук. 

Автореферат роботи розкриває найважливіші результати, отримані 

здобувачем у процесі досліджень; основні положення, висновки і пропозиції 

дослідження та не містить інформації, відсутньої в дисертації. Оформлення 

дисертації та автореферату здійснено з дотриманням вимог, що пред’являються 

до кандидатських дисертацій. 

6. Дискусійні положення, недоліки і зауваження щодо змісту 

дисертації 

В дисертаційній роботі Гринів Ю.О. є певні висновки й твердження, які 

можна віднести до категорії дискусійних і таких, що потребують додаткових 

пояснень та уточнення, зокрема такі. 

1. Автор справедливо вказує (стор. 39-52, 138-142, 159-160, Додаток Ж) на 

недосконалість нормативно-правового забезпечення функціонування та 

інноваційного розвитку суб’єктів сфери малого підприємництва, але не вказує 

які саме заходи, сьогодні, могли б виправити наявну ситуацію. 

2. Наведена еволюція розвитку теорії інновацій, зокрема інноваційного 

розвитку малих підприємств (стор. 17-27), є неповною за етапами і хронологією. 

Зокрема, в ній не відображено характеристику сучасного етапу формування 



 

наукового знання в даній сфері. Доцільним було б виокремити і такий етап 

розвитку теорії інновацій, якій пов’язує інновації з інвестиційною діяльністю в 

єдину інноваційно-інвестиційну систему (див. наприклад: Забарна Е.М. 

Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку / 

Е.М.Забарна // Наука та наукознавство. - 2015. - №4 (89). - С.28-37. Міжнародний 

науковий фаховий журнал). 

3. В продовження попереднього зауваження, при формуванні джерел 

ресурсного та фінансового забезпечення інноваційного розвитку малих 

підприємств (стор.134-158), автором дисертації не взято до уваги таке важливе 

джерело як іноземні інвестиції з висвітленням заходів щодо їх митно - 

фіскального та гарантійного забезпечення. 

4. Рис.2 автореферату (рис.3.6 дисертації, стор.176) представляє авторську 

систематизацію підходів до управління інноваційною діяльністю малого 

підприємництва регіону. Окрім іншого автором показано таку складову, як 

«інноваційний потенціал підприємництва регіону». Поряд з цим, здобувачем не 

показано авторське розуміння наведеної дефініції, не представлено підходи до 

його оцінки (доцільно було б визначити набір показників, що його 

характеризують), не проілюстровано взаємозв’язок між інноваційним 

потенціалом підприємництва регіону, оцінкою результатів впровадження 

інноваційного продукту на малих підприємствах та потенціалом інноваційного 

розвитку регіону. Доцільним було б також показати кореляцію міжрегіональних 

взаємозв’язків щодо розвитку малого інноваційного підприємництва в цілому 

(див. наприклад: Забарна Е.М. Специфіка малого підприємництва в соціально- 

економічному розвитку регіонів України / Е.М.Забарна // Економічний форум. 

Луцький національний технічний університет. - 2016. - №2. - С.101-109.). 

5. Спірним є висновок автора: «важливе значення має покращення 

фінансування господарюючих суб’єктів сфери малого підприємництва регіону в 

сфері впровадження науково-технічних розробок та сучасних новітніх 

технологій. Для ефективного просування інноваційного продукту необхідно, 



 

щоб він був принципово новим у сфері діяльності малого підприємництва 

регіону» (стор. 74), та виокремлення такого типу інноваційного розвитку малих 

суб’єктів господарювання, які «...орієнтовано на реалізацію великомасштабних 

інноваційних проектів». На наше переконання, здійснення інноваційної 

діяльності в сфері техніки та технологій, впровадження великомасштабних за 

своїм змістом проектів є доволі «коштовним задоволенням», яке не доступно 

малому бізнесу. Це прерогатива великих підприємств з певним науково- 

дослідним, технічним, технологічним і т.п. потенціалом. Поряд з тим, доцільним 

було б дослідити можливість співпраці великого та малого бізнесу саме в 

напряму запровадження та виведення на ринок принципово нової техніки та 

технологій (йдеться безпосередньо про виробничий сектор). 

6. В П.2.1 проведено аналіз регіональних особливостей розвитку малих 

підприємств. Цікавим з нашої точки зору є представлений розподіл малих 

підприємств на прикладі Львівщини за видами економічної діяльності (рис. 2.3 

стор 88). На долю інших видів діяльності припадає 30,1% (найбільш вагома 

частина). Доцільним було б більш розгорнуто дослідити саме цю складову, адже 

в наведеному рисунку не враховано такій вид діяльності як туристичні послуги 

та готельно-ресторанний бізнес, які є доволі розвинутим на Львівщині. Не 

зрозуміло, чи враховують авторські пропозиції щодо формування політики 

стимулювання, розвитку та управління малим інноваційним підприємництвом 

зв’язок з різними секторами господарювання в регіонах, які, наприклад і було 

представлено на рис. 2.3. 

7. Загально відомо, що економічні інтереси держави, регіонів та 

суспільства в загальному розумінні співпадають, але їх розподіл є надзвичайно 

конфліктним процесом. Автор справедливо зазначає на «необхідності створення 

сприятливого бізнес клімату. у реалізації проектів державно-приватного 

партнерства . . .»  (стор. 149, рис. 3.3). Дана теза не нова. У зв’язку з цим, 

вважаємо, що автору слід було б більше уваги приділити оцінці використання 

системи лізингу як складової механізму внутрішнього фінансового забезпечення 



 

активізації інноваційно активного підприємництва в господарській діяльності 

регіону. Додаткового пояснення та конкретизації потребують запропоновані на 

рис. 3.3 дисертації організаційні заходи. Слід також додати, що висновки щодо 

визначення передумов розвитку малого інноваційного підприємництва в 

регіонах мали б більш прикладний зміст, якщо враховували б вплив тіньового 

сектору економіки, якій нажаль сьогодні посідає вагоме місце в соціально-

економічному розвитку України (див. наприклад: Забарна Е.М. Активізація 

малого підприємництва як основа формування траєкторії регіонального розвитку 

/ Е.М.Забарна, М.В.Богаченко // Моделювання регіональної економіки: зб. наук. 

пр./ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ. - 2015. - 

№2(26). - С.234-250.). 

8. Маємо окремі зауваження щодо оформлення тексту (помилки, описки, 

оформлення перерахувань, оформлення формул в Розділі 2, потребує 

доопрацювання «Список використаних джерел»). 

Проте наведені зауваження не зменшують загальної позитивної оцінки 

роботи, не носять деструктивного характеру та не зменшують наукову та 

практичну цінність представленого дослідження. 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Гринів Ю. О. на тему «Інноваційний розвиток малого 

підприємництва регіону» є цілісною, логічною, завершеною кваліфікаційною 

науковою працею, виконаною здобувачем особисто, містить науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують наукове завдання щодо 

визначення ключових засад активізації інноваційного розвитку малого 

підприємництва в регіонах. 

Тема і зміст дисертаційної роботи відповідають паспорту спеціальності 

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та профілю 

спеціалізованої вченої ради Д 35. 154. 01 у ДУ «Інститут регіональних 



 

досліджень імені М.І.Долішнього НАН України». 

Одержані Гринів Ю. О. результати, висновки та рекомендації мають 

наукову новизну, теоретичну та практичну цінність. За своїм змістом, 

актуальністю, важливістю і глибиною вирішення проблем дослідження 

дисертаційна робота відповідає встановленим вимогам МОН України до 

дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

та пунктам 11, 12, 14 порядку присудження наукових ступенів затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а автор вказаної 

роботи - Гринів Юрій Олексійович - за результатами прилюдного захисту 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

 

 

 


