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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора економічних наук, професора 

Витвицької  Ольги Данилівни 

на дисертаційну роботу Безпрозванних Олега Олександровича 

«Розвиток інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності 

промислового підприємства», представлену до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності ) 

 

Актуальність теми дисертації та її зв'язок з державними і 

галузевими проблемами 

Прагнення України щодо набуття статусу повноправного члена 

європейської спільноти спричинили необхідність структурної перебудови 

вітчизняної економіки в напрямі формування конкурентоспроможної 

економічної інфраструктури, здатної достойно представити Україну на 

європейський арені. Вирішення цього завдання потребує запровадження 

інноваційної моделі розвитку національної економіки, пріоритетами якої є 

провадження освітньої, наукової та науково-технічної діяльності, здійснення 

заходів з концентрації інвестиційних ресурсів на реалізації інноваційних 

проектів. 

В сучасних умовах спостерігається відставання інноваційного розвитку 

українських підприємств, скорочення обсягів промислового виробництва та 

відсутність cтимyлювання iнвеcтицiй в нayкoвi дocлiдження та рoзрoбки з 

боку держави. Виходячи з цього, стратегічним завданням розвитку 

економіки України і підвищення її конкурентоздатності є удосконалення 

існуючих інноваційно-інвестиційних процесів, зокрема, розвиток 

інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності промислового 

підприємства.  
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У науковій літературі проблемам інноваційної діяльності підприємства 

присвячено багато праць вітчизняних і зарубіжних науковців, проте 

питанням створення інфраструктурного забезпечення мало хто займався.  

Ефективність інноваційної діяльності промислового підприємства 

напряму залежить від рівня розвитку інфраструктурного забезпечення, що в 

свою чергу, передбачає наявність багатофункціонального посередника між 

сектором науки і реальним сектором економіки.  

 Недостатнє вивчення організаційних засад інноваційної діяльності 

промислового підприємства, оцінювання економічної ефективності інновацій 

та створення передумов їх подальшої комерціалізації і нагальна необхідність 

та актуальність розвитку інфраструктурного забезпечення інноваційної 

діяльності підприємств і визначають актуальність теми дисертаційного 

дослідження.  

Крім того, актуальність теми дисертаційної роботи підтверджує те, що 

дослідження за своїм спрямуванням пов’язане з науковим напрямком 

кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин НТУ «ХПІ» відповідно до завдань НДР МОН України: 

«Підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій 

енергозбереження» (ДР № 0118U002012), в межах якої сформовано підхід до 

оцінювання економічної ефективності інноваційних проектів; «Розробка 

шляхів вирішення економічних проблем інноваційного розвитку 

промислових підприємств» (ДР № 0117U004809), де здобувачем досліджено 

підходи до відбору інноваційних проектів промислового підприємства; 

«Теоретико-методологічні основи формування та розвитку інновативного 

потенціалу екосистем в умовах глобальних трендів та євро інтеграційних 

процесів» (ДР № 0117U004811), в межах якої запропоновано організаційне 

забезпечення діяльності промислового підприємства на ринку промислових 

інновацій. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

О.О. Безпрозванних базуються на системному, функціональному, 

процесному, кількісному та якісному наукових підходах до розробки і 

наукового обґрунтування та практичних рекомендацій щодо розвитку 

інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності промислового 

підприємства. Основні положення дисертації, які містять певну наукову 

новизну, є результатом  опрацювання автором сучасних фундаментальних та 

прикладних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-

правових актів України, законів та розпоряджень Уряду, даних та 

аналітичних матеріалів Державної служби статистики України, офіційних 

фінансових звітності промислових підприємств, матеріалів науково-

практичних конференцій щодо проблем розвитку інфраструктурного 

забезпечення інноваційної діяльності промислового підприємства. 

Обґрунтованість результатів роботи підтверджується адекватним 

використанням сучасних методів дослідження (системного і статистичного 

аналізу, логічного узагальнення, економіко-математичних методів тощо). 

Поставивши за мету дослідження розробити науково-методичні підходи та 

практичні рекомендацій щодо розвитку інфраструктурного забезпечення 

інноваційної діяльності промислового підприємства, автор уточнив 

категоріально-понятійний апарат інфраструктурного забезпечення 

інноваційної діяльності; сформував організаційно-економічні засади 

інноваційної діяльності промислових підприємств; розробив методичний 

підхід до відбору, оцінювання економічної ефективності та комерціалізації 

інноваційних проектів промислового підприємства.  
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Таким чином, очевидно, що структура роботи логічна і завершена. 

Зміст дисертаційної роботи, який відповідає назві теми, засвідчує 

завершеність дослідження. Через усі розділи простежується проблема  

 

удосконалення існуючих і розробка нових методико-прикладних положень 

щодо розвитку інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності 

промислового підприємства. 

 

Наукова новизна результатів дослідження  

До основних положень дисертації, які містять наукову новизну, 

належать: 

організаційно-економічні засади інноваційної діяльності промислового 

підприємства (с. 106-111), які в порівнянні з існуючою практикою, проведення 

сегментації підприємств за показниками їх інноваційної активності та 

моделювання параметрів зв’язку між станом виробничої бази підприємства та 

джерелами фінансування їх інвестицій в інновації, що дозволяє знаходити 

об’єктивні взаємозв’язки між інноваційними процесами та рівнем їх 

фінансування; 

організаційне забезпечення діяльності інноваційного посередника за 

рахунок обґрунтування мети, функцій і завдань його діяльності; визначення 

організаційно-правової форми заснування, форми організації і організаційної 

структури; систематизації переліку пропонованих послуг як інноваційного 

посередника за розробленою послідовністю етапів діяльності та конкретизації 

каналів їх збуту, що дозволяє визначити компетенції інноваційного 

посередника, як суб’єкта економічної діяльності та регламентувати порядок 

його взаємодії з іншими суб’єктами інноваційно-інвестиційної інфраструктури 

(с. 143-157); 

понятійно-категорійний апарат інфраструктурного забезпечення 

інноваційної діяльності (с. 28,142 ) за рахунок введення до його складу 
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поняття «інноваційний посередник», створення якого передбачає існування 

на ринку інноваційних технологій посередника нового типу, ключовою 

відмінністю якого є консолідація компетентностей щодо акумулювання 

інтелектуальних та фінансових ресурсів його учасників у різних сферах 

інноваційно-інвестиційного процесу, що дозволяє встановити їх чітку 

матеріальну зацікавленість та персональну відповідальність щодо зобов’язань 

та можливих боргів інноваційного посередника; 

методичний підхід до відбору інноваційних ідей для комерціалізації і 

трансферу шляхом інтегрального оцінювання, яке на відміну від існуючих 

враховує сукупність оціночних критеріїв відбору; вагові внески окремих 

критеріїв у загальну оцінку; індекси інноваційної ідеї за розробленою 

сукупністю критеріїв; порядок інтегрального оцінювання інноваційних 

проектів за сукупністю критеріїв; шкалу відповідності інноваційних ідей 

критеріям інноваційності, що у цілому надає можливість порівняння різних 

за сферою застосування інноваційних ідей за стандартизованим переліком 

різнопланових критеріїв (с. 167);   

методичний підхід до рейтингової оцінки економічної ефективності 

інноваційних проектів, який у порівнянні з існуючими передбачає 

систематизацію різних за спрямуванням висвітлення аспектів економічної 

ефективності інноваційних проектів одиничних показників та обґрунтування 

порядку їх узагальнення в інтегральний критерій економічної ефективності, 

який слугує основою для побудови рейтингу інноваційних проектів, що 

дозволяє визначити найбільш та найменш привабливі для інвестора 

інноваційні проекти та обґрунтувати управлінські рішення щодо 

інвестування коштів (с. 183);   

методичне забезпечення комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

(промислової) власності відповідних інноваційних проектів, відмінність якого 

полягає у послідовності процедур ринкового оцінювання ОІ(п)В; 

маркетингових досліджень потенційних ринків; визначення напрямів 
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комерційного впровадження ОІ(п)В та укладання відповідних договорів; 

бухгалтерського обліку нематеріальних активів; визначення обсягів та 

структури інвестицій; контроля виконання договірних положень; трансферу 

ОІ(п)В (с. 199, 205). 

 

Достовірність досліджень, повнота відображення висновків і 

пропозицій в опублікованих автором дисертації роботах 

Наукові положення, висновки й рекомендації, що сформульовані в 

дисертації, є достовірними. Достовірність забезпечено використанням 

значного обсягу статистичних матеріалів (с. 22-24, 53-55, 64-70, 81-124). 

Достовірність усіх наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджується глибоким аналізом фундаментальних наукових праць 

зарубіжних та вітчизняних вчених із проблем формування та розвитку 

інфраструктурного забезпеченні інноваційної діяльності промислового 

підприємства. Робота характеризується комплексним використанням 

загальнонаукових та спеціальних засобів емпіричного та теоретичного 

пізнання, коректним застосуванням економіко-математичних методів, 

використанням системного і комплексного підходів. Більшість пропозицій 

автора знайде застосування в сучасних умовах національної економіки. 

Представлені в дисертації методичні результати відрізняються 

глибиною аналізу, коректністю формулювання пропозицій щодо 

практичного використання, науковою новизною. 

Висновки, методичні підходи, а також відповідні елементи наукової 

новизни з достатньою аргументованістю знайшли відображення у 

15 публікаціях автора, з яких 1 публікація у виданні держави, яка входить до 

ОЕ Р та   , 4    у наукових фахових виданнях України, в т.ч.    3 у виданнях, 

які включені до міжнародних наукометричних баз, 1 публікація у іншому 

науковому виданні. Основні положення дисертації були апробовані на 9 
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науково-практичних конференціях (с. 6 - 10). Кількість, обсяг і якість 

друкованих праць надають авторові право публічного захисту дисертації. 

 

Практичне значення результатів дослідження 

 еред основних положень дисертації практичне значення має комплекс 

рекомендацій щодо організаційного забезпечення діяльності інноваційного 

посередника на ринку промислових інновацій та методичні підходи до 

відбору інноваційних проектів, оцінювання їх економічної ефективності та 

комерціалізації інтелектуальних результатів інноваційної діяльності 

промислового підприємства.  

Авторські розробки знайшли практичне застосування у діяльність 

ТОВ «БУДРЕМ ЕРВІ », ТОВ ВК «ПОЛІМЕРПЛА Т», ТОВ «ЮВЕНТА 

ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «ВК «ПОЛІМЕРТЕХГРУП», що підтверджено 

відповідними актами. Окремі положення дисертації використовуються у 

навчальному процесі Національного технічного університету «ХПІ» при 

викладанні дисциплін «Інноваційний менеджмент», (акт від 19.02.2020 р.).  

 

Дискусійні положення і зауваження до дисертації 

До недоліків та зауважень дискусійного характеру слід віднести такі: 

1. На думку опонента, потребує більшої деталізації та 

систематизації представлені в розділі 1.1 табл 1.1 аналіз понять «інвестиції» 

та «інвестиційна діяльність», оскільки основу запропонованих автором 

визначень, а саме майнову та інтелектуальну складову вже доволі тривалий 

період досліджують зарубіжні та вітчизняні вчені.  

2. В підрозділі 1.2 на рис 1.2 дисертації (рис 1. автореферату) 

автором детально описані елементи інфраструктурного забезпечення 

інноваційної діяльності, але не обґрунтовано місце інноваційного 

посередника.  
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3. В підрозділі 2.1 фактично наданий аналіз стану основних засобів, 

проектних об’єднань у вигляді технопарків та інноваційної активності. 

Інститути стимулювання розвитку – це перш за все державні та недержавні 

законодавчі, управлінські, організаційні та фінансові установи.  аме цьому 

необхідно приділити найбільшу увагу при аналізі стимулювання інновацій в 

Україні. 

4. В підрозділі 2.3 автором проаналізовані місцеві бюджети 

розвитку, результатом чого стала доказова база відсутності фінансування 

інновацій. Наданий список документів для участі в конкурсі, а також етапи 

прийняття рішень комісією. Така кількість описів була б слушною для 

підручника, а в дисертації не вистачає саме аналізу. Дуже доречним був би 

порівняльний аналіз з іншими країнами та регіонами, створення рейтингу 

компаній, які отримали державне фінансування. 

5. В підрозділі 3.2. бажано б було приділити більше уваги 

інституційному забезпеченню, особливо його достатності та ефективності в 

Україні. 

6. Незрозумілою є обрана система оцінки інвестиційних ризиків 

представлена в підрозділі 3.3 на рис. 3.16 дисертації. Чому саме від 0 до 2? 

Обрана система оцінки потребує додаткового пояснення та обґрунтування. 

7. З метою підвищення репрезентативності результатів опитування 

експертів, яких використовують на етапі попереднього відбору інноваційних 

проектів, слід було б конкретизувати склад експертної групи (с.165) та 

провести обґрунтування як кількісного, так і професійного складу експертів. 

 

Відповідність роботи вимогам Міністерства освіти і науки України 

Дисертація (комп’ютерний набір) виконана українською мовою, 

оформлена у повній відповідності до норм і правил Міністерства освіти і 

науки України, є завершеною науково-дослідною роботою, яка 

характеризується достатньо високим науково-теоретичним рівнем. 
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