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1. ВСТУП 

Цей висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації підготовлено рецензентами відповідно до положення 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

6 березня 2019 р. № 167, та надає оцінку відповідності дисертації вимогам 

пунктам 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167. 

Підстава для проведення попередньої експертизи дисертації – пункт 6 

Протоколу засідання вченої ради НТУ «ХПІ» № 2 від 26.02.2021 р. 

 

2. НАДАНІ ЗДОБУВАЧЕМ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 

2.1. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні документи: 

- дисертацію; 

- висновок наукового керівника; 

- академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. 

2.2. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні додаткові матеріали: 

- звіт перевірки дисертації на плагіат Unicheck; 

- копії наукових публікацій здобувача із зазначенням вихідних даних 

відповідних видань. 
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3. РОЗГЛЯД ДИСЕРТАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ  

3.1. Наукова новизна дисертації 

3.1.1. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, що 

виконана у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці 

на правах рукопису, яка спрямована на вирішення наукової проблеми щодо 

економічної оцінки промислових інновацій з урахуванням окремих стадій 

життєвого циклу товару. 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

удосконалено: 

- сутність економічних категорій «ефективність», «результативність», 

«економічність» та «продуктивність», шляхом надання авторських визначень 

та виокремлення найбільш загальних та відмінних для цих близьких понять 

рис, що дозволяє розуміти більш точну та об’єктивну характеристику кожної 

з цих категорій та виключити випадки підміни одного поняття іншим; 

- систему показників та методів оцінювання ефективності 

промислових інновацій, яка, на відміну від існуючих, дозволяє ранжувати та 

визначати вагові коефіцієнти груп показників ефективності та окремих 

показників в складі кожної групи окремо для кожної стадії життєвого циклу 

товару з урахуванням особливостей кожної з них; 

дістало подальшого розвитку: 

- методичний підхід до економічної оцінки ефективності 

інноваційного товару на різних стадіях життєвого циклу товару, який, в 

порівнянні з існуючою практикою, систематизує методи оцінювання та 

контролю інновацій на кожній стадії життєвого циклу, що надає можливості 

більш ефективного управління інноваційними проектами починаючи від 

появи ідеї створення нового товару до моменту виведення його з ринку; 

- концептуальний підхід до порівняння цін в різних національних 

валютах та в різні проміжки часу та їх приведення до сьогоднішніх, 

враховуючи девальвацію сталих валют, що дозволяє здійснювати 

співставлення цін, обсягу виробництва, товарообігу та інших показників 
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промислових інновацій за весь життєвий цикл товару, уникаючи спотворень, 

що вносяться інфляцією та іншими економічними факторами; 

- методичні положення щодо оцінювання ефективності промислових 

інновацій на окремих стадіях життєвого циклу, відмінною рисою яких є 

формування індивідуальної системи показників для кожної стадії на основі 

використання експертно-аналітичних методів, їх ранжування та відбору 

найвпливовіших за допомогою принципу Парето, з подальшою їх 

трансформацією в інтегральний показник оцінки ефективності інноваційного 

товару на окремих стадіях життєвого циклу; 

- класифікація інноваційних товарів по критерію їх залежності від 

рівня ефективності товару на окремих стадіях життєвого циклу, яка, на 

відміну від існуючих, передбачає рекомендації по розвитку товару на ринку, 

по проведенню НДДКР, розробки нових, модернізації існуючих та 

вилученню з виробництва неефективних товарів, що дозволяє промисловим 

підприємствам більш ефективно управляти своїм товарним портфелем та 

визначати точку переходу інноваційного товару з однієї стадії в іншу. 

 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підтверджено участю здобувача: 

ДР № 0119U100179 «Розробка науково-методичних засад та 

практичного інструментарію оцінювання комерційних (ринкових) 

перспектив товарних інновацій» (у межах ДР здобувачем запропоновано 

алгоритм процесу оцінки інноваційного товару та комплексну оцінку 

інноваційного товару промислового призначення на окремих стадіях його 

життєвого циклу). 

3.2.3. Результати дисертації здобувача використовуються, про що 

свідчать відповідні документи (наведені у додатках дисертації): 

- ООО «СКБ «Укрелектромаш» (акт від 18.10.2019); 

- АТ «Електромашина» (акт від 17.09.2019); 
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- ТОВ «ІТЦ «Донвентилятор» (довідка №1-11/61 від 20.11.2018); 

- ДП «Харківський інститут землеустрою» (акт від 06.05.2019); 

 -ТОВ «ЕВЕРЕСТ КОМПАНІ» (довідка №132 від 12.09.2019); 

- ПП «ВІТАР ГРУП» (довідка №44 від 14.02.2019); 

- ТОВ «Ювента інжиніринг» (акт від 23.05.2019); 

- ЗАТ «НТМЕЦ «Екосистема» (довідка № 45/37 від 12.02.2020); 

- ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ СОЛЮШН» (довідка №26 від 17.03.2020); 

- в навчальному процесі Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (акт від 16.02.2021). 

 

3.3. Аналіз дисертації на відповідність вимогам 

Аналіз дисертації на відповідність вимогам пунктів 10, 12 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019р. 

№167 та положення Вимоги до оформлення дисертації затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017р. № 40, свідчить, що 

дисертація в цілому відповідає вимогам. 

Оформлення дисертаційної праці в цілому відповідає Вимогам до 

оформлення дисертації затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України 12.01.2017р. № 40. 

Виявлені зауваження були виправлені або є незначущі. 

 

3.4. Аналіз наукових публікацій на відповідність вимогам 

3.4.1. Основні наукові результати дисертаційних досліджень 

опубліковані у період з 2017 року по 2020 рік в 37 наукових публікаціях, з 

них 7 статей у наукових фахових виданнях України, 1 у періодичних 

наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку Європейського Союзу, 3 у колективних 

монографіях (у тому числі 1 зарубіжна), 26 у матеріалах конференцій. 
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3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові 

результати дисертації: 

Статті у періодичних наукових виданнях, що увійшли до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Перерва П. Г., Кравчук А.В. Ефективність як економічна категорія. 

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» (економічні науки) : зб. наук. пр. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 15 

(1291). С. 137-143. Електрон. аналог друк. вид.: URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36344. Особистий внесок 

здобувача: удосконалено сутність економічних категорій «ефективність», 

«результативність», «економічність» та «продуктивність», шляхом 

виокремлення та узагальнення найбільш загальних та відмінних для цих 

близьких понять рис. 

2. Кравчук А.В., Перерва П.Г. Сучасний стан і перспективи розвитку 

інноваційної діяльності промислових підприємств України. Бізнес Інформ. 

Харків : ХНЕУ, 2018. №7. C.57-65. Особистий внесок здобувача: проведено 

аналіз та дослідження сучасного стану та перспектив розвитку 

інноваційної діяльності промислових підприємств України, визначення 

тенденцій розвитку та стану їх інноваційної активності. 

3. Кравчук А.В. Аналіз існуючих методів економічної оцінки 

ефективності промислових інновацій. Вісник КрНУ імені Михайла 

Остроградського. Кременчук : КрНУ, 2019. Випуск 2/2019 (115). C.69-78. 

DOI: 10.30929/1995-0519.2019.2.69-78 

4. Мартиненко А.В., Перерва П.Г. Сучасний стан та перспективи 

розвитку електротехнічної промисловості України. Економічний журнал 

Одеського політехнічного університету, 2020. №4 (14). С. 17-24. URL: 

https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No4/17.pdf. Особистий внесок здобувача: 

згруповано найсуттєвіші чинники зовнішнього середовища, що визначають 

основні проблеми та перспективи інноваційного розвитку електротехнічних 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36344
https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No4/17.pdf
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підприємств України, визначено їх основні ризики, перспективи та 

стратегічні напрямки ефективного розвитку. 

5. Мартиненко А.В. Дослідження життєвих циклів товарів 

промислового призначення. Вісник Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (економічні науки) : зб. наук. пр. 

Харків : НТУ «ХПІ», 2020. №6. С.11-16. 

6. Мартиненко А.В. Прогнозування ефективності електротехнічних 

товарів з урахуванням стадій їх життєвого циклу. Енергозбереження. 

Енергетика. Енергоаудит, 2020. №11 (161). С.26-34. 

7. Мартиненко А.В., Перерва П.Г. Формування методичних 

рекомендацій щодо економічної оцінки промислових інновацій на окремих 

стадіях життєвого циклу товару. Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 

2020. №4 (50). С. 49-56. DOI: 10.15276/ETR.04.2020.7. DOI: 

10.5281/zenodo.4498101. URL: 

https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No4/49.pdf Особистий внесок 

здобувача: розроблено методичні рекомендації щодо оцінки промислових 

інновацій на окремих стадіях життєвого циклу товару. 

Зарубіжні публікації: 

8. Martynenko A., Pererva P. Formation of comparable prices for innovative 

products for the period of their life cycle. Scientific Journal of Bielsko-Biala 

School of Finance and Law, 2020. Vol.24. no.3. P. 9-14. URL: 

https://asej.eu/index.php/asej/article/view/547 Особистий внесок автора: 

розроблено концептуальний підхід до порівняння цін в різних валютах та в 

різні проміжки часу та їх приведення до сьогоднішніх, враховуючи 

девальвацію сталих валют. 

Колективні монографії: 

9. Мартиненко А. В. Моделювання процесу оцінки інноваційного 

продукту. Тестування та оцінювання комерційних перспектив товарних 

інновацій : монографія / за заг. ред. Є. І. Нагорного. Суми : Триторія, 2019. 

С.165-169. 

https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No4/49.pdf
https://asej.eu/index.php/asej/article/view/547
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10. Мартиненко А. В. Комплексна оцінка інноваційного товару 

промислового призначення на окремих стадіях його життєвого циклу. 

Маркетингове тестування ринкових перспектив товарних інновацій: 

монографія / за заг. ред. Є. І. Нагорного. Суми : Триторія, 2020. С.169-176. 

11. Martynenko A. The impact of economic cycles on the activities of 

enterprises. Economic strategies for the development of society: collective 

monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., – etc. Іnternational Science Group. 

Boston : Primedia eLaunch, 2020. Р.207-211. DOI- 

10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III URL: https://isg-konf.com/economic-

strategies-for-the-development-of-society-en/ 

3.4.3. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

1. Перерва П.Г., Кравчук А.В. Дослідження категорій «ефективність», 

«результативність» та «економічність». Стратегічні перспективи розвитку 

економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі = Strategic 

prospects of development of economic entities in an unstable economic 

environment : зб. тез наук. робіт 2-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з 

міжнар. участю, 28-30 листопада 2017 р. / Кременчуцький нац. ун-т ім. 

Михайла Остроградського. Електрон. текстові дані. Кременчук, 2017. С. 149-

152. URL: https://drive.google.com/file/d/12Cf0zzSxOp-ZG1-

ziT_gjQWeZ9i7nD0c/view 

2. Кравчук А.В., Перерва П.Г. Структура экономической 

эффективности инноваций на стадиях их жизненного цикла. Актуальні 

питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних 

умовах господарювання : зб. тез доп. 7-ї наук.-практ. конф., 29 листопада 

2017 р., м. Харків : електрон. вид. Харків : НАНГУ, 2017. С.81-83. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33279 

3. Кравчук А.В. Перерва П.Г. CALS-технологии как фактор 

эффективности на стадиях жизненного цикла изделия. Стратегічно-

інноваційний розвиток суб'єктів економічної системи в умовах глобалізації = 

Strategically-innovative development of the subjects of the economic system in the 

https://isg-konf.com/economic-strategies-for-the-development-of-society-en/
https://isg-konf.com/economic-strategies-for-the-development-of-society-en/
https://drive.google.com/file/d/12Cf0zzSxOp-ZG1-ziT_gjQWeZ9i7nD0c/view
https://drive.google.com/file/d/12Cf0zzSxOp-ZG1-ziT_gjQWeZ9i7nD0c/view
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33279
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conditions of globalization : зб. тез наук. робіт 2-ї Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф., 8-10 листопада 2017 р. Кременчук : КрНУ, 2017. С. 103-107. 

URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33710 

4. Кравчук А.В. Перерва П.Г. Дослідження та аналіз підходів до 

визначення економічної категорії «ефективність». Економіка і культура 

України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези 

доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во 

освіти і науки України; М-во культури України; Київ. ун-т культури; Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 209-212. 

5. Кравчук А.В. Перерва П.Г. Механізм передпланової оцінки 

промислових інновацій. XII Міжнародна науково-практична конференція 

магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 17-20 квітня 2018 р. : у 3 ч. Ч. 

1 / ред. Є. І. Сокол. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. С. 190. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36489 

6. Кравчук А.В. Вплив державної підтримки на розвиток 

індустріальних парків України. Законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, 

європейські та міжнародні виміри: зб. тез доп. 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 27 вересня 

2018 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 

2018. С.149-151. 

7. Кравчук А.В. Особливості різних стадій життєвого циклу інновацій. 

Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-

практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. 

С.222-223. 

8. Кравчук А.В. Аналіз інноваційної активності промислових 

підприємств. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (7 листопада 2018 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. Луцьк, 

2018. С.85-87. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33710
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36489
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9. Кравчук А.В., Перерва П.Г. Аналіз традиційних методів економічної 

оцінки промислових інновацій. Науково-практична конференція 

Національної академії Національної гвардії України, 29 листопада 2018 року 

м.Харків. Харків, 2018. С.120-121. 

10. Кравчук А.В., Перерва П.Г. Інноваційна діяльність промислових 

підприємств за регіонами. Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів 

економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 7-9 листопада 2018 

року ). Кременчук, КрНУ, 2018. С.36-38. 

11. Кравчук А.В. Основні аспекти перепон розвитку інноваційної 

діяльності вітчизняних підприємств. Цілі сталого розвитку: проблеми і 

можливості досягнення в Україні та світі: матеріали всеукраїнської наук.-

практ. конф. студентів та молодих вчених, 16 листопада 2018 р., 

м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2018. 

С.274-275. 

12. Кравчук А.В., Перерва П.Г. Аналіз джерел фінансування 

інноваційної діяльності промислових підприємств. Соціально-економічні та 

правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, 

аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: 

матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). Полтава : ПУЕТ, 2018. С.33-

35. 

13. Кравчук А.В., Посохов І.М. Особливості прояву та управління 

ризиками на різних стадіях життєвого циклу інновацій. Стратегічні 

перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної 

турбулентності : Всеукр. студент. науково-практ. конф. (Маріуполь, 10 

січня 2019 р.) : тези доп. / редкол.: А. А. Меліхов [та ін.]; ДВНЗ «ПДТУ». 

Маріуполь: ПДТУ, 2019. С.300-302. 
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14. Кравчук А.В. Розробка системи показників ефективності 

промислових інновацій. Охорона та захист інтелектуальної власності в 

інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів. Секція № 2 

(міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління 

проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та 

об’єктів інтелектуальної власності»): збірник матеріалів (м. Київ, 21 березня 

2019 р.) / НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. : ФО-П 

Кравченко Я. О., 2019. С.76-77. 

15. Кравчук А.В. Формування інтегрального показника ефективності 

промислових інновацій. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. 

Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. С.217. 

16. Мартиненко А.В. Трансформація інтелектуальної власності в 

інноваційний продукт. Законодавство України у сфері інтелектуальної 

власності та його правозастосування: національні, європейські та 

міжнародні виміри: зб. тез доп. 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 27 вересня 2019 р. / 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2019. 

С.193-194. 

17. Мартиненко А.В. Управління інноваційним товаром на різних 

стадіях життєвого циклу. Інноваційний розвиток та безпека підриємства в 

умовах неоіндустріального суспільства: [матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (31 жовтня 2019 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк, 

2019. С.112-113. 

18. Мартиненко А.В., Перерва П.Г. Інноваційний процес як основа 

ефективної діяльності підприємства. ХІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні 

дослідження молодих науковців» (19-22 листопада 2019 року): матеріали 

конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. С.350. 
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19. Мартиненко А.В. Формування групи фінансово-економічних 

показників ефективності промислових інновацій на кожній стадії життєвого 

циклу товару. Управління проектами. Ефективне використання результатів 

наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник 

наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (10 квітня 2020 р.). НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, 

Дніпро: Юрсервіс, 2020. С.90-92. 

20. Мартиненко А.В. Оцінка ефективності промислових інновацій на 

стадії дослідження та розробки товару. Сучасний менеджмент: проблеми та 

перспективи розвитку: матеріали 5-ої Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет - 

конф. 29.05.2020: тези доповідей. Херсон, ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 362-365. 

21. Мартиненко А.В. Модель процесу як основа ефективного 

управління промисловими інноваціями. Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІI міжнародної 

науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. 

Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». С.194. 

22. Martynenko A. Pre-planning assessment of industrial innovations. 

Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального 

суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2020 р.)/відп. 

ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. Електрон. дані. Луцьк: ВНУ ім. Лесі 

Українки, 2020. С.285-286. 

23. Martynenko A. Research of life cycles of industrial innovations. 

Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference “Modern 

problems in science”, November 09-12, Prague, Czech Republic 2020. pp.116-117. 

URL: https://isg-konf.com/modern-problems-in-science-en/ 

24. Мартиненко А.В. Аналіз витрат електротехнічного обладнання на 

стадіях його життєвого циклу. Сучасні технології менеджменту: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. 8 грудня 2020р. Відп. ред. проф. Л.М. Черчик. 

Луцьк, 2020. С.98-100. 

https://isg-konf.com/modern-problems-in-science-en/
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25. Мартиненко А.В. Вплив великих циклів кон’юнктури на діяльність 

промислових підприємств. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження 

молодих науковців» (1-4 грудня 2020 року): матеріали конференції / за ред. 

проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. С.238. 

26. Martynenko A. V. Formation of a strategy for the development of 

industrial products in the market at the decline stage. Marketing of innovations. 

Innovations in marketing. Materials of the International Scientific Internet 

Conference (December, 2020). Bielsko-Biala: WSEH. [E-edition], 2020. P. 82-84. 

URL:https://wseh.pl/uploads/Marketing_of_Innovations._Innovations_in_marketin

g.pdf 

Наведені публікації містять результати безпосередньої роботи 

здобувача на окремих етапах дослідження, повною мірою відображають 

основні положення та висновки роботи. Авторська участь здобувача в 

опублікованих наукових працях погоджена зі співавторами. 

3.4.5. Повнота опублікованих результатів дисертації 

Матеріали дисертації були надані для широкого ознайомлення 

фахівцям і спеціалістам, а результати та основні положення її повністю 

висвітлені у друкованих виданнях. 

Вважаємо, що опубліковані матеріали повністю відображають зміст 

дисертаційної роботи та відповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

3.5. Висновки за розглядом дисертації та наукових публікацій: 

Дисертаційна робота Мартиненко Аліни Василівни є закінченою 

науково-дослідною роботою, що відповідає спеціальності 051 – Економіка, 

виконана у вигляді кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, яка 

спрямована на розв’язання важливої наукової проблеми щодо економічної 

https://wseh.pl/uploads/Marketing_of_Innovations._Innovations_in_marketing.pdf
https://wseh.pl/uploads/Marketing_of_Innovations._Innovations_in_marketing.pdf
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оцінки промислових інновацій з урахуванням окремих стадій життєвого 

циклу товару. 

Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 

виявлено, про що свідчить аналіз перевірки дисертації на плагіат (unicheck). 

Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

4. АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЇ 

4.1. Апробація матеріалів дисертації на конференціях 

Основні положення та результати досліджень, викладені у дисертації, 

оприлюднені на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в 

нестабільному економічному середовищі» (м. Кременчук, 28-30 листопада 

2017р.); «Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів економічної системи в 

умовах глобалізації» (м. Кременчук, 8-10 листопада 2017р.); «Актуальні 

питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах 

господарювання» (м. Харків, 29 листопада 2017р.); «Економіка і культура 

України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії» 

(м. Київ, 21-22 березня 2018р.); XII Міжнародна науково-практична 

конференція магістрантів та аспірантів (м. Харків, 17-20 квітня 2018р.); 

«Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його 

правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (м. Київ, 

27 вересня 2018р.); «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій» 

(м. Луцьк, 5 жовтня 2018р); «Сучасні технології менеджменту» (м. Луцьк, 7 

листопада 2018р.); Науково-практична конференція Національної академії 

Національної гвардії України (м. Харків, 29 листопада 2018р.); «Стратегічно-
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інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації», 

(м. Кременчук, 7-9 листопада 2018р.); «Цілі сталого розвитку: проблеми і 

можливості досягнення в Україні та світі» (м. Сєвєродонецьк, 16 листопада 

2018р.); «Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної 

економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних 

умовах інтеграційних процесів» (м. Полтава, 22 листопада 2018р.); 

«Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах 

економічної турбулентності» (м. Маріуполь, 10 січня 2019р.); «Управління 

проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та 

об’єктів інтелектуальної власності» (м. Київ, 21 березня 2019р.); 

«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» 

(м. Харків,15-17 травня 2019р.); «Законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, 

європейські та міжнародні виміри» (27 вересня 2019р.); «Інноваційний 

розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства» 

(м. Луцьк, 31 жовтня 2019р.); «Теоретичні та практичні дослідження молодих 

науковців» (м. Харків, 19-22 листопада 2019р.); «Управління проектами. 

Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів 

інтелектуальної власності» (м. Дніпро, 10 квітня 2020р.); «Сучасний 

менеджмент: проблеми та перспективи розвитку» (м. Херсон, 29 травня 

2020р.); «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я» (м. Харків, 28-30 жовтня 2020р.); «Інноваційний розвиток та 

безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства» (м. Луцьк, 27 

жовтня 2020р.); «Modern problems in science» (м. Прага, Чехія, 9-12 листопада 

2020р.); «Сучасні технології менеджменту» (м. Луцьк, 08 грудня 2020р.); 

«Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (1-4 грудня 

2020р.); «Marketing of innovations. Innovations in marketing» (м. Бєльсько-

Бяла, Польща, 11 грудня 2020р.). 
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4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин» НТУ «ХПІ» 11.03.2021 р. 

На фаховому семінарі для апробації дисертації здобувач 

Мартиненко А.В. викладав основні положення дисертації та відповів на 

запитання та зауваження. Фаховий семінар для апробації дисертації мав 

характер відкритої наукової дискусії, в якій прийняли участь рецензенти, 

науково-викладацький штат кафедри менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин НТУ «ХПІ» та 

представники інших кафедр НТУ «ХПІ». 

За результатами фахового семінару дисертація здобувача 

Мартиненко А.В. була рекомендована до захисту (Витяг з протоколу № 3 від 

11.03.21 р. засідання кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин НТУ «ХПІ»). 

 

5. ВИСНОВКИ 

5.1. Дисертаційна робота Мартиненко Аліни Василівни є закінченою 

науково-дослідною роботою, що відповідає спеціальності 051 – Економіка, 

виконана на високому науковому рівні у вигляді кваліфікаційної наукової 

праці на правах рукопису, яка спрямована на розв’язання важливої наукової 

проблеми щодо економічної оцінки промислових інновацій з урахуванням 

окремих стадій життєвого циклу товару. Наукові положення 

підтверджуються експериментальними даними, що свідчить про 

достовірність одержаних результатів. 

5.2. Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації Мартиненко А.В. та 

наукових публікаціях здобувача, у яких висвітлені основні наукові 
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результати дисертації не виявлено, про що свідчить аналіз перевірки 

дисертації на плагіат (Unicheck). 

5.3. Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167 та положення Вимоги до оформлення 

дисертації затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017 № 40. 

5.4. За результатами фахового семінару для апробації дисертації, згідно 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

6 березня 2019 р. № 167, дисертація здобувача схвалена до захисту. 

5.5. Рекомендуємо наступний склад ради: 

Голова ради: 

Прізвище ім’я по батькові Кобєлєва Тетяна Олександрівна  

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності), 2020 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри організації виробництва та управління 

персоналом, 2017 р. 

Місце основної роботи, посада 

НТУ «ХПІ», доцент кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин 

Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Косенко Олександра Петрівна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності), 2016 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
Професор кафедри економіки та маркетингу, 2018 р. 

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», професор кафедри економіки і маркетингу 

Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Долина Ірина Володимирівна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат економічних наук 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності), 2009 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри організації виробництва та управління 

персоналом, 2011 р. 

Місце основної роботи, посада 

НТУ «ХПІ», професор кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин 
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Перший опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Маслак Ольга Іванівна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук 

08.00.03 – Економіка та управління національним 

господарством, 2011 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
Професор кафедри економіки, 2012 р. 

Місце основної роботи, посада 
Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського, завідувач кафедри економіки 

Другий опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Войтко Вікторія Валеріївна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат економічних наук 

08.06.01 – Економіка, організація і управління 

підприємствами, 2005 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри соціології та психології управління, 

2012 р. 

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, 2015 р. 

Місце основної роботи, посада 

Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця, доцент кафедри обліку і бізнес-

консалтінгу 
 

Наголошуємо, що після видачі здобувачеві цього висновку забороняється вносити 

зміни до тексту дисертації! 


