
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертацію Прилуцької Ірини Анатоліївни
“Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в Україні”,

Сьогодні модель інноваційного економічного розвитку впроваджується у 
багатьох країнах. В Україні останні економічні програми уряду і провідних 
політичних партій також чітко зазначають критичну необхідність забезпечення 
інноваційного зростання на противагу розбудови сировинної економіки та 
зберігання традиційної галузевої структури. Проте гостро дискусійною 
залишається теоретична і практична проблема ролі держави у підтримці 
інноваційних процесів в умовах ринкової економіки. Прибічники неокласичних 
підходів стримано відносяться до ідей втручання держави на теренах 
активізації інноваційної діяльності. Особливо це стосується перехідних і 
висхідних економік з невисоким рівнем ВВП на душу населення. У якості 
прикладів такої візії можна навести відомі принципи так званого 
«Вашингтонського консенсусу», де про сприяння інноваційному розвитку 
взагалі не йдеться, а також відомі підходи аналітиків Давоського економічного 
форуму, які пропонують інституційні рецепти інноваційної політики тільки 
країнам з ВВП на душу населення більшим за 17 тис. доларів.

Не дивно, що, знаходячись на такій методологічній платформі, більшість 
експертів не вимагають від України проведення кардинальних реформ в 
інноваційній сфері. Проте досвід успішних динамічних країн засвідчує 
ефективність інноваційної моделі саме для менш розвинутих економік і 
доводить важливість розбудови спеціальних інституцій національних 
інноваційних систем для підтримки такого типу розвитку. У цьому 
контраверсійному дискурсі дана дисертація І.А. Прилуцької є вельми 
актуальною саме для українських умов, а її результати мають важливе наукове 
і практичне значення для формування державної інноваційної політики.

Можна позитивно відзначити, що дана дисертація чітко спрямована на 
дослідження і вирішення актуальної проблематики формування пріоритетів 
інституційного розвитку інноваційного підприємництва в Україні, принципів і 
методів розбудови інституційного середовища для повномасштабного 
розгортання в Україні інноваційного підприємництва, у тому числі для появи 
підприємств нового типу, які створюють нові робочі місця. На цьому шляху 
авторка дисертації намагається вирішити такі важливі завдання, як визначення 
функцій інституційного середовища, що активізують розвиток інноваційного 
підприємництва, розробити методичний інструментарій оцінювання рівня 
інституційного розвитку інноваційного підприємництва в областях України, 
виявити інституційні передумови розвитку інноваційного підприємництва 
України за управлінською моделлю кластеризації взаємодії с^екхолдерів

представлену на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.03 -  економіка та управління національним господарством

Актуальність обраної теми
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інноваційного циклу. Приваблює намагання Ірини Анатоліївни узагальнити 
європейський досвід інституційного розвитку інноваційного підприємництва 
та запропонувати стратегічні пріоритети інституційного розвитку 
інноваційного підприємництва в контексті євроінтеграції України.

Неординарним і актуальним є застосування в дисертаційній роботі 
загальнотеоретичних методів аналізу, коли здійснюється пошук моделей та 
інструментів реалізації об’єктивних законів системної трансформації, 
модернізації та становленню економічних систем в умовах якісних квантових 
переходів (проривів) суспільно-економічних процесів в умовах інноваційних 
технологічних змін. Важливою рисою даної роботи є її практична функція. 
Теоретичні узагальнення знаходять прикладне застосування в теперішніх 
українських умовах, причім не тільки економічних, а й суспільно-політичних. 
Цікавим є спостереження авторки, що чим вищий рівень демократичного 
розвитку суспільства, тим більша потреба в інноваційному розвитку, і що в 
умовах демократії набувають нової ваги фактори змін та невизначеності, які 
впорядковуються через розвиток відповідних інститутів інноваційного 
підприємництва.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків, рекомендацій, сформульованих у 

дисертації, їх наукова новизна

Основні результати дисертаційної роботи Прилуцької І. А., які мають 
властивості наукової новизни, пов’язані з розробкою теоретико-методичних 
положень і науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення 
інституційного розвитку інноваційного підприємництва в Україні. У цьому 
контексті виконано оригінальний аналіз існуючого стану інституційного 
забезпечення інноваційного підприємництва України (с. 96-122), удосконалено 
понятійно-категоріальний апарат, який описує розвиток інноваційного 
підприємництва, зокрема уточнено трактування термінів, що описують основні 
прояви інноваційної діяльності у контексті їхньої пов’язаності з інституційним 
середовищем (с. 20-37). Дається авторське визначення центральної категорії 
дисертації -  інституційного середовища інноваційного підприємництва, яка 
об’єднує 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 (с. 70-76).

Важливим науковим результатом дисертації стало авторське трактування 
сутності інноваційного підприємництва (с. 37-38) та його еволюції, що 
дозволило визначити специфічні функції інституційного середовища для 
активізації розвитку інноваційного підприємництва, запропонувати 
класифікацію видів інноваційного підприємництва (с. 123-133), узагальнити 
європейський досвід розбудови інституційних стимулів інноваційного 
підприємництва та запропонувати шляхи і методи можливої їхньої адаптації в
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Україні (с. 80-95). Ірина Анатоліївна вдало використовує методологію 
системного та інституціонального підходів (таблиці А.1, А.2 додатку А), що 
дозволило комплексно розробити оригінальний пакет практичних заходів щодо 
реалізації стратегічних пріоритетів інституційного розвитку інноваційного 
підприємництва України. Позитивним вважаємо також і введення до аналізу 
таких міждисциплінарних проблем, як формування інноваційного типу 
мислення у молоді через освітню складову, еволюцію інститутів інноваційного 
розвитку, вдосконалення інституційного та економіко-організаційного 
забезпечення інноваційного підприємництва в Україні, структура та 
архітектоніка якого постійно змінюється (с. 145-160).

Новизною вирізняються аналіз і висновки дисертаційної роботи щодо 
характеристик впливу інноваційного підприємництва на економічний розвиток 
з позиції функціонального підходу (с. 29-32), критеріїв класифікації видів 
інноваційного підприємництва (рис. 1.3, с. 30-34), представлення еволюції 
поглядів відомих наукових шкіл щодо інституційних чинників впливу на 
інноваційні процеси (с. 38—45, рис. 1.4). Цікавим є авторське трактування 
наукової природи співіснування різних теорій інноваційного підприємництва в 
методології інституціональної теорії, мейнстріму неокласики, кейнсіанської 
теорії, парадигми економічного розвитку И. Шумпетера (с. 209-213, додатки А, 
таблиця А.З). Можна до цього додати авторський методологічний аналіз 
еволюції змісту поняття “інституція”, де критеріальною ознакою виступає 
предмет дослідження і напрям економічної думки (с. 41, табл. 1.4). Виходячи з 
цього, в роботі запропоновано власне розуміння інституційного середовища 
інноваційного підприємництва та його інституційного розвитку (с. 41-42). 
Авторка правильно робить акцент на тому, що інституційний розвиток 
інноваційного підприємництва варто розглядати в рамках складного процесу 
якісних інституційних змін, спрямованих на розвиток інноваційного 
підприємництва (с. 42).

Специфічно в роботі представлено теорію конкурентних переваг 
інноваційного товару стосовно ринку інновацій України. На наш погляд, 
дисертант вдало пояснює ймовірні варіанти інституційного розвитку крізь 
призму неформальних інституцій (с. 43^45). Здійснюючи ґрунтовний аналіз 
інституційного забезпечення розвитку інноваційного підприємництва, авторка 
дисертації слушно акцентує увагу на таких характеристиках неформальних 
інституцій, як ментальність, етика, релігія, культура (с. 45-50, таблиця 1.5). 
Ірина Анатоліївна справедливо зазначає, що на сьогодні є гостра потреба у 
розкриті чинників неформального впливу на інституційне середовище з позиції 
розвитку інноваційного підприємництва (с. 50). У цьому контексті значна увага 
приділяється науково-технологічним і культурно-демографічним аспектам 
впливу на інноваційну діяльність (с. 51-54, рис. 4.1, табл. 1.6). Цікавим є аналіз 
впливу економічних складових на інноваційний розвиток (табл. 1.8, с. 54-55). 
Значну увагу в дослідженні надано аналізу інтелектуальної власності, ІТ- 
фактору, фінансуванню науково-технічної сфери (с. 57-58). Це дозволило 
визначитись з суб’єктами ринку технологій та його об’єктами (с. 66-67).

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4

Відзначаючи функції інституційного середовища для активізації 
розвитку інноваційного підприємництва, Прилуцька І. А. особливу увагу 
приділяє проблемі визначення місця інноваційного підприємництва в 
інституційному середовищі (параграф 1.3). Розкриваючи функції 
інституційного середовища, нею була обґрунтована значимість формування 
інституційного базису розвитку інноваційного підприємництва крізь призму 
формування механізму контролю за реалізацією нормативно-правових актів, 
що закладають підґрунтя державної підтримки інноваційної діяльності. 
Вважаємо даний здобуток дисертанта наразі досить актуальним в умовах 
децентралізації та кардинального реформування української економіки.

Вивчення та узагальнення європейської практики інституційного 
розвитку інноваційного підприємництва виконано з метою з’ясування 
можливості їхнього застосування в рамках українського інституційного 
середовища. Ґрунтовний аналіз практик формування інституційного розвитку 
інноваційного підприємництва Швейцарії, Швеції, Великобританії, Німеччини, 
Польщі (с. 82-96), порівняльна характеристика інноваційних моделей 
економіки (додаток В, с. 221-222) та сучасних особливостей інституційного 
забезпечення інноваційного підприємництва в Україні (параграф 2.2), 
дозволили авторці сформулювати свою позицію щодо визначення стратегічних 
цілей та інструментів подальшого інституційного розвитку інноваційного 
підприємництва в контексті євроінтеграції України (с. 161-180). Серед них, 
зокрема, дисертант вважає першорядними такі завдання: створення
технологічних майданчиків, проведення суспільно-громадських форумів, 
схвалення Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, відповідно до якої 
потрібно визначити пріоритетні галузі і вектори інноваційної перспективи 
України.

Особливої уваги заслуговують розроблені Іриною Анатоліївною 
концептуальні засади рейтингового оцінювання рівня інституційного розвитку 
інноваційного підприємництва, що базуються на розрахунку його 
інтегрального Індексу з використанням інструментарію багатокритеріального 
аналізу (методів ТОРБІБ та УІКСЖ) 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 (табл. 3.2, 
3.3, 3.8, 3.9, параграфу 3.1). У даному аспекті важливим є виділення п’яти 
етапів, в рамках алгоритму кластиризації областей за інституційним розвитком 
інноваційного підприємництва в Україні, а саме: застосування результатів 
оцінювання інтегрального рейтингу інституційного розвитку інноваційного 
підприємництва, ранжування областей за кожною інституцією на основі 
методів ТОРБІЗ та УІКСЖ, перевірка узгодженості результатів, формування 
кластерів на основі дискримінантного аналізу, розробка рекомендацій для 
кожного кластеру щодо його розвитку (рис. 3.1).

Можна окремо позитивно відзначити прикладну цінність розробок 
дисертації щодо реалізації на практиці напрямів вдосконалення інституційного

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


5

розвитку інноваційного підприємництва кластерів в Україні (параграф 3.2), 
заходів державної політики для розвитку інноваційного підприємництва 
кластера з високим, помірним та низьким інституційним розвитком 
інноваційного підприємництва, зокрема спеціальні заходи для кожної області 
та загальні заходи для кластера (с. 146-149).

Властивості наукової новизни притаманні також розробленій в дисертації 
класифікації видів інноваційного підприємництва, яка доповнює існуючи 
критеріями форми участі в інноваційному процесі, характеру продукту і ринку, 
джерел фінансування, способу випуску інноваційної продукції на ринок. 
Можна відзначити у плані новизни і розроблену періодизацію розвитку 
інноваційного підприємництва, на основі якої авторкою виокремлено два етапи 
його історичної еволюції: зародження одиничних випадків індивідуального 
поєднання винахідницької та підприємницької діяльності та трансформація 
інноваційного підприємництва у визначальний сектор економіки із стійкими 
характерними рисами (с. 20-76).

Достовірність проведеного дослідження підтверджується застосуванням 
сучасного наукового апарату, сучасних методологічних підходів, передових 
методів інституційного аналізу, актуальних даних щодо інституційного 
розвитку інноваційного підприємництва в національній інноваційні системі 
України, стратегічним програмуванням. Методологічні підходи, теоретичні 
узагальнення, висновки і рекомендації дисертації є в достатній мірі 
обґрунтованими. Подана для опонування дисертаційна робота І.А. Прилуцької 
має чітку та логічну структуру, містить розроблені авторкою прикладні 
напрями застосування теоретичних положень та специфічні практичні 
рекомендації щодо удосконалення системи управління інноваційним 
підприємництвом в Україні.

Наукове та практичне значення результатів і висновків дисертації
У своїй сукупності розроблені в дисертаційній роботі положення, 

висновки і пропозиції сприяють вирішенню важливого актуального наукового і 
практичного завдання. Отримані результати удосконалюють і доповнюють 
існуючи здобутки науковців в обраній для дослідження проблематиці й можуть 
слугувати теоретичною основою для розроблення державних програм 
стимулювання інноваційного підприємництва в Україні, покращення 
нормативно-правового забезпечення цього напряму сучасної інноваційної 
політики.

Висновки і пропозиції дисертації знайшли практичне застосування. 
Наприклад, висновки щодо використання ринкових механізмів та механізмів 
державно-приватного партнерства для активізації інноваційній діяльності були 
використані у Державному Агентстві 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.); окремі 
рекомендації були використані Комітетом Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відносин (довідка № 04-11/15-196 від
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27.11.2012 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.).

Розроблені в дисертації пропозиції стосовно якісного державного 
регулювання інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в 
Україні були використані при підготовці звітів за темами планових науково- 
дослідних робіт економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: теми за номером 11БФ040-01
“Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного 
розвитку: закономірності, протиріччя, ризики” (реєстраційний номер
011Ш006456) - у частині розділу “Управління інноваційним розвитком на 
мікро-, мезо-, і макрорівнях національної економіки”; теми № 16БФ040-01 
“Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного 
розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя” (державний 
реєстраційний номер 0116Ш04822) -  у частині узагальнення європейського 
досвіду розвитку інноваційного підприємництва на початку XXI сторіччя.

Також можна спеціально відзначити, що основні теоретичні положення 
даної дисертаційної роботи були адаптовані для освітніх цілей і впроваджені у 
навчальний процес Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка при розробці навчальних програм, проведені лекційних й 
семінарських занять для студентів економічних спеціальностей, а також у 
викладанні навчальної дисципліни “Основи науково-технічної та інноваційної 
діяльності” (довідка № 013/426 від 28.09.2018 р.).

Повнота викладу сформульованих у дисертації наукових положень, 
висновків і результатів в авторських публікаціях

Основні ідеї, положення і висновки дисертаційної роботи опубліковано у 
21 науковій праці загальним обсягом 7,75 друк, арк., у тому числі в 9 наукових 
статтях (з них 2 статті у виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз, 5 статей -  у закордонних наукових виданнях) та 7 
публікацій у збірках матеріалів конференцій. Вважаємо апробацію результатів 
дисертації достатньою. Зміст автореферату є ідентичним змісту основних 
положень дисертаційної роботи.

Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи
Оцінюючи в цілому позитивно дану дисертаційну роботу, звертаємо 

також увагу на певні дискусійні положення та недоліки, які, на наш погляд, 
мають місце.

1. Розгляд впливу неформальних інституцій на інституційний розвиток 
інноваційного підприємництва можна віднести до позитивних здобутків
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дисертації (с. 43-50), проте глибина розкриття цього аспекту інноваційної 
політай є недостатньою, особливо у контексті демонстрації системного впливу 
неформальних інституцій у взаємодії з існуючими формальними інституціями 
інноваційного підприємництва (с. 29-30).

2. Правильно формулюючи проблему важливості органічної взаємодії 
наукових установ і бізнесу для комерціалізації науково-технологічних 
розробок (с. 58-59), авторка в табл. 1.10 не виокремлює ключові інституційні 
чинники для практичного її вирішення. Представлена дуже широко і 
відокремлено структура основних інноваційних чинників - інноваційні 
кластери, інвестиційні посередники, фінансування інноваційної діяльності та 
інноваційна інфраструктура, не дозволяє чітко викласти авторську позицію 
щодо специфіки інституцій, які забезпечують взаємодію зазначених чинників з 
метою успішної реалізації процесів комерціалізації в інноваційному циклі.

3. В роботі порівняно слабо представлено аналіз впливу 
загальноекономічних системних інституційних чинників впливу на інноваційне 
підприємництво. Проте деякі з них відіграють вирішальну роль у створенні 
сприятливого інноваційного-інвестиційного клімату для виникнення та 
поширення інноваційної діяльності. До таких чинників, наприклад, належить 
проблема ефективного функціонування фондового ринку, де утворюється дохід 
від зростання ціни акцій успішних стартапів. У дисертації є згадки про таку 
проблематику, зокрема у контексті законодавства, що регулює інститути 
спільного інвестування та трансферу технологій (с. 106), але бажано виконати 
більш докладний аналіз цих процесів.

4. В дисертації багато місця відведено актуальним питанням створення 
системи інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності (с. 117-119). 
Тим не менш, можна порекомендувати авторці у подальших дослідженнях з 
цієї тематики більше уваги приділити таким новим інституційним формам 
стимуляції інноваційного підприємництва, як моделі «потрійної спіралі» та 
«інноваційної екосистеми». Такі інституції повинні сприяти подоланню тих 
недоліків національної інноваційної системи України, на які справедливо 
вказується в роботі (с. 120-122).

5. Дуже складним з практичної точки зору виглядає авторський алгоритм 
кластеризацїї областей за інституційним розвитком інноваційного 
підприємництва в Україні (рис. 3.1). Виділені 5-ть етапів і 13-ть підетапів 
потребують детального обґрунтування і, можливо, спеціального прикладу 
застосування для ілюстрації можливості і доцільності практичної реалізації 
цього алгоритму (с. 138-140). Також виникає питання, на скільки уніфікованим 
повинен бути цей метод? Напевно доцільно для різних областей (регіонів) мати 
специфічні методи оцінки процесів кластеризації.

6. Докладно та інформативно класифікуючи моделі організації 
інноваційного процесу, що пропонуються в науковій літературі, дисертантка не 
представляє далі власну позицію щодо принципів таксономії цих наукових
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підходів з відповідними висновками щодо прийнятності їхнього практичного 
застосування в сучасних українських умовах (додаток А, рис. А.1, А.2, А.З, 
А.4, А.5,с. 214-215).

7. Багатий цікавий матеріал другого розділу про досвід практичного 
формування інституційного забезпечення інноваційного підприємництва в 
п’яти країнах: Польщі, Німеччини, Великобританії, Швеції та Швейцарії, 
потребує кращої специфікації в контексті вирішення основних завдань 
дисертації. Варто було би також більше зосередити увагу на міжнародних 
прикладах інституціонально-структурних змін, інституційних трансформаціях 
та специфіки модернізації виробництва в країнах, що відносяться до групи 
“помірних інноваторів” і в транзитивних країнах, які можуть бути аналогами 
для України, зокрема висвітлити досвід Білорусі, Грузії, Казахстану з метою 
застосування в Україні їхньої практики інституційного стимулювання 
інноваційного підприємництва (с. 80-95).

8. Мають місце структурні та редакційні технічні недоліки. 
Невиправдано громіздким є параграф 1.1, де багато місця відводиться опису 
доробку українських і закордонних вчених з досліджуваної проблеми (загалом 
18 сторінок), тоді як параграф 1.3 складається лише з 7 сторінок, що обмежує 
можливості авторки представити більш глибокий науковий аналіз практичної 
функцій інституційного середовища щодо активізації розвитку інноваційного 
підприємництва. Непропорційно великим є обсяг параграфу 1.2 (32 сторінки). 
Не завжди витримуються правила оформлення тексту щодо уніфікації 
позначень, наприклад відрізняється формат позначення формул в параграфах 
1.2 і 1.3 (нас. 126, 130-131).

Вищевказані зауваження не ставлять під сумнів наш загальний висновок 
про високий науковий рівень дисертаційної роботи Прилуцької Ірини 
Анатоліївни, її теоретичну і практичну цінність. Дискусійні коментарі слід 
розцінювати як поради авторці для її подальшої наукової роботи.

Загальна оцінка дисертації та її відповідність вимогам 
порядку присудження наукових ступенів

Незважаючи на дискусійні моменти та окремі вищезазначені недоліки, 
слід визнати, що основні положення дисертаційної роботи, висновки та 
рекомендації, які формулює авторка, містять наукову новизну, мають належну 
аргументацію, в достатній мірі обґрунтовані, науково достовірні. Дана 
дисертаційна робота по формі та змісту відповідає паспорту спеціальності, за 
якою вона подана до захисту. Робота багато ілюстрована таблицями, схемами, 
діаграмами, графіками, викладена лаконічною науковою мовою.

Таким чином, ми маємо усі підстави зробити висновок, що кандидатська 
дисертація Прилуцької Ірини Анатоліївни на тему “Інституційний розвиток 
інноваційного підприємництва в Україні” є завершеною, самостійно 
виконаною науковою працею, в якій розв’язується актуальне наукове завдання
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та отримані обґрунтовані теоретичні та практичні результати, які будуть 
сприяти розвитку інституційного забезпечення інноваційного підприємництва 
в Україні.

За змістом та оформленням дисертаційна робота Прилуцької Ірини 
Анатоліївни “Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в 
Україні” відповідає вимогам МОН України та пп. 9, 11, 12, 13, 14 “Порядку 
присудження наукових ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., № 567 від 
27.07.2016 р., які висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук зі 
спеціальності 08.00.03 -  Економіка та управління національним господарством.

Офіційний опонент:
доктор економічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри економічної теорії 
Національного університету ^
“Києво-Могилянська академія” ~к=7̂ г? € і -------- Ю. М. БАЖАЛ

■ УҐҐ) » п / г  7В і д ' Ш р-
Відділ діловодства та архіву 

к иївського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.48 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента Васіної Алли Юріївни на дисертаційну роботу 

Прилуцької Ірини Анатоліївни 
“ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ”,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 -  економіка та управління

Спроможність національної економіки розвиватись у тренді, 

окресленому сучасними викликами, значною мірою визначається 

інноваційною моделлю її розвитку. Очевидно, що в сучасних умовах 

посилення зовнішніх і внутрішніх загроз, збереження цілісності України, 

забезпечення її національної безпеки, гідного рівня життя громадян належне 

позиціювання в глобальному світовому просторі прямо залежить від 

спроможності українського суспільства й економіки здійснити 

технологічний, інноваційних прорив. Вирішення цього важливого й 

надскладного завдання в значній мірі детермінується розвитком 

інноваційного підприємництва.

Визначальна роль у реалізації інноваційної модернізації економіки 

належить суб’єктам підприємництва, оскільки мотивацією до здійснення 

інноваційної діяльності для них є розширення можливості максимізувати 

отримання підприємницького доходу в умовах динамічної технологічної та 

організаційної конкуренції в результаті запровадження інновацій.

Забезпечення ефективної реалізації стратегії інноваційного розвитку 

підприємствами базується на врахуванні вимог інституційного середовища та 

налагодженні взаємовідносин з його елементами для пошуку компромісу 

інтересів при виробленні прийнятних умов реалізації інноваційної

національним господарством

Актуальність теми дисертаційної роботи

активності.

Відділ діловодства та архіву 
» їв ш о г о  національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Формування й залучення потенціалу інноваційного підприємництва до 

вирішення назрілих соціально-економічних завдань знаходиться в площині 

його інституційного розвитку. Це й визначає актуальність дисертаційної 

роботи, метою якої є розробка теоретико-методичних положень та науково- 

практичних рекомендацій щодо удосконалення інституційного розвитку 

інноваційного підприємництва в Україні.

Зв'язок роботи з державними науковими програмами і темами

Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану науково- 

дослідних робіт економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах тем НДР “Модернізація 

економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: 

закономірності, протиріччя, ризики” (номер держреєстрації 011Щ006459) та 

“Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного 

розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя” (номер 

держреєстрації 0116Ш04822), де автором обґрунтовано висновки та 

рекомендації щодо: особливостей державного регулювання

інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в Україні; 

узагальнення європейського досвіду розвитку інноваційного підприємництва 

на початку XXI століття; визначення функцій інституційного середовища в 

актуалізації розвитку інноваційного підприємництва; розробки методичного 

інструментарію оцінювання рівня інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва в областях України.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна
Наукові положення, висновки і рекомендації дисертації є достовірними 

і належним чином обґрунтованими. Це досягнуто автором на основі 

ґрунтовного аналізу й системного узагальнення: значної кількості наукових 

праць вітчизняних та зарубіжних вчених з питань функціонування і розвитку
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інноваційного підприємництва, інституційного забезпечення інноваційної 

підприємницької діяльності; законодавчих та нормативно-правових актів; 

звітних даних Міністерства освіти і науки України, Державної регуляторної 

служби України, Національного банку України; статистичних та аналітичних 

матеріалів Світового банку, Всесвітнього економічного форуму, Організації 

економічного співробітництва та розвитку, Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності, Європейського інноваційного табло.

Досягнення поставленої мети та вирішення визначених завдань 

дисертаційного дослідження забезпечувалось через використання сукупності 

загальнонаукових методів дослідження, зокрема: єдності історичного і 

логічного, порівняння, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, наукової 

абстракції, табличного і графічного методів, а також застосування 

спеціальних методів: дискримінантного аналізу -  при здійсненні

кластеризації областей України за рівнем ІРІП; анкетування -  при опитуванні 

респондентів підприємств, наукових установ та державних органів з метою 

отримання експертних оцінок; багатокритеріального аналізу -  при розробці 

методики оцінювання рівня ІРІП в областях України.

Об'єктивність і достовірність науково-методичних та методологічних 

положень, висновків і рекомендацій, що сформульовані у дисертаційній роботі 

підтверджується: логічною структурною побудовою та змістом роботи; 

коректним застосуванням економіко-математичного апарату при оцінюванні 

інституційного розвитку інноваційного розвитку; апробацією на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях; впровадженням авторських 

розробок у практичну діяльність органів державної влади.

Сформульована мета та визначені завдання дослідження відображають 

ключові аспекти обраної проблеми і задають послідовність викладу матеріалу. 

Поставлені завдання загалом вирішені, розкриті у наукові новизні і висновках 
дисертаційної роботи.
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Наукова новизна положень роботи і значимість її результатів полягає у 

розвитку теоретичних положень та виробленні науково-практичних 

рекомендацій щодо удосконалення інституційного забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва в Україні в умовах євроінтеграційних 

процесів. В процесі формування елементів наукової новизни, автор 

представляє до захисту цілий ряд положень, що мають наукову цінність, 

розкриваючи їх у відповідних розділах роботи.

1. Базуючись на ретельному аналізі функцій інноваційного

підприємництва, а саме: соціальної, економічної, стимулюючої,

управлінської, інноваційної (с. 29), а також на дослідженні його стійких 

характерних рис і еволюції від одиничних проявів індивідуального 

поєднання винахідницької та підприємницької діяльності в складну 

економічну діяльність (с. 21-28), автором обґрунтовано вплив функцій 

інноваційної підприємницької діяльності на розвиток національної 

економіки, в тому числі і через сприяння формуванню і зосередженню 

інноваційної квазіренти в її межах та активізації процесів економічного 

розвитку (с. 30-32).

2. На основі узагальнення наявних підходів до розкриття категорії 

“інноваційне підприємництво”, в дисертаційній роботі запропоновано 

авторське визначення даного поняття (с. 41—43), що заклало теоретичне 

підґрунтя для подальшого визначення умов функціонування і розвитку 

інноваційного підприємництва в контексті інституційних перетворень, 

розширення класифікації видів інноваційного підприємництва, яка доповнена 

такими критеріями ідентифікації: за формою участі в інноваційному процесі; 

за характером продукту і ринку; за джерелами фінансування; за способом 

випуску інноваційної продукції на ринок (с. 33-38).

3. Автором на основі компаративного аналізу складових інституційного 

середовища здійснення інноваційної діяльності доведено, що воно

Наукова новизна отриманих результатів дослідження
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формується під впливом значної кількості різноманітних чинників та 

перебуває у синергічному взаємозв’язку з інноваційним підприємництвом 

(с. 50-60), що в подальшому дало змогу автору визначити функції 

інституційного середовища в активізації розвитку інноваційного 

підприємництва, серед яких виокремлено: ціннісноформуючу, кадрову, 

контрольно-наглядову, трансформаційну, інноваційну, інформаційну та інші. 

В ході дослідження автор дійшов висновку, що за належної реалізації 

зазначених функцій інституційного середовища, забезпечується ефективне 

функціонування суб’єктів інноваційного підприємництва (с. 66-67).

4. Обґрунтованими і слушними є запропоновані в дисертації підходи до 

удосконалення інституційного базису розвитку інноваційного 

підприємництва на основі підвищення дієвості механізму контролю за 

реалізацією нормативно-правових актів (с. 68-77), що закладають підґрунтя 

започаткування і здійснення інноваційної діяльності та формування 

інноваційного типу мислення у молоді через освітню складову.

5. Цікавими в теоретичному і практичному плані є зроблені автором 

висновки на основі узагальнення досвіду реалізації державної політики 

розвитку інноваційного підприємництва в зарубіжних країнах, що дало 

змогу визначити наступні 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 та здобуття освіти загалом; посилення 

продуктивної співпраці державного та приватного сектора, а також 

приватного секторів із закладами вищої освіти в сфері досліджень і розробок; 

запровадження податкових пільг для стартапів на проведення досліджень і 

розробок; надання фінансової підтримки, податкових кредитів малим та 

середнім підприємствам з метою сприяння працевлаштуванню 

висококваліфікованого персоналу для роботи у сфері досліджень і розробок 

(с. 92-94, 96, 134). Це дозволило автору на основі критичного аналізу

визначити прогалини і бар'єри в інституційному забезпеченні інноваційної
5
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діяльності в Україні, що має важливе значення для вироблення механізмів 

щодо їх усунення в контексті інтеграції в європейський економічний та 

інноваційний простір.

6. Важливим науковим доробком автора є розроблена і застосована 

методика оцінки рівня інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва в областях України (с. 124-130), яка базується на побудові 

інтегрального індексу інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва з використанням інструментарію багатокритеріального 

аналізу (методів ТОРБІБ та УІКОЯ) за запропонованою послідовністю 

етапів, що закладає підґрунтя об'єктивізації окреслення цілей і завдань при 

використанні програмного підходу для забезпечення сприяння 

інноваційному розвитку національної економіки.

7. Заслуговує на увагу запропонований автором алгоритм кластеризації

областей України за рівнем інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва з використанням інструментарію дискримінантного аналізу, 

який дозволив представити області України у розрізі чотирьох груп: з 

високим рівнем інституційного розвитку інноваційного підприємництва; з 

помірним рівнем інституційного розвитку інноваційного підприємництва; з 

низьким рівнем інституційного розвитку інноваційного підприємництва; 

аутсайдери інституційного розвитку інноваційного підприємництва 

(с. 139-140, 144-145), що формує інформаційно-аналітичне підґрунтя

вироблення і реалізації механізмів державного сприяння розвитку 

інноваційного підприємництва.

8. В роботі акцентовано увагу на тому, що в контексті активізації 

розвитку інноваційного підприємництва доцільним є ширше залучення 

потенціалу соціальної взаємодії через сприяння створенню технологічних 

майданчиків, корпоративних мереж, центрів підприємницького руху, 

суспільно-громадських форумів, дискусійно-комунікативних платформ з 

обговоренням на них актуальних проблем розвитку інноваційного 

підприємництва (с. 159-160).
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Теоретична цінність дисертаційної роботи та отриманих результатів 

визначається внеском автора у вдосконалення сучасного інструментарію 

економічного дослідження, а також формулювання нових теоретичних 

положень інституційного розвитку інноваційного підприємництва в Україні. 

Сформульовані в результаті дослідження положення, висновки та пропозиції 

розширюють і доповнюють ряд аспектів теорії інноваційного 

підприємництва й можуть слугувати теоретичною основою для розроблення 

програм інноваційного розвитку, удосконалення нормативно-правових 

документів з питань вироблення і реалізації інноваційної політики України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у виробленні 

методичних і науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва 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

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів

7

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


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.).

Повнота викладення наукових результатів дисертації в
опублікованих працях та авторефераті

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій,

сформульованих у дисертації, підтверджується публікацією у наукових

виданнях 21 наукової праці загальним обсягом 7,75 д. а (з них 7,74 належать

особисто автору). У тому числі: 9 статей у наукових фахових виданнях

України, з них -  2 статті у виданнях, внесених до наукометричних баз даних

RSCI, RePEc, Index Copernicus, Science Index, Microsoft Academic Search,

ROAR; 5 статей у наукових періодичних виданнях інших держав; 7 тез

доповідей у збірниках наукових праць за матеріалами конференцій. Чотири

наукові праці написані англійською мовою. Кількість, обсяг і якість

друкованих праць відповідають встановленим вимогам і достатньо повно

відображають отримані наукові результати. Автореферат оформлений згідно

вимог і повністю передає основні положення дисертації.

Дискусійні положення та зауваження по змісту дисертаційної роботи

Оцінюючи загалом позитивно належний рівень науково-

методологічних положень, практичних рекомендацій, обґрунтованість

наукових висновків та пропозицій дисертанта, слід навести певні зауваження

та дискусійні елементи щодо дисертаційного дослідження:

1. Позитивно оцінюючи підхід автора до розкриття сутності поняття

“інституційне середовище інноваційного підприємництва”, яке

запропоновано визначати як сукупність формальних і неформальних

інституцій, що розвиваються під впливом культурно-демографічних,

політико-правових, економічних, науково-технологічних та інноваційних
8
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чинників і формують умови створення та розвитку інноваційних 

підприємницьких структур (с. 41), слід вказати на доцільність більш 

системного представлення архітектоніки інституційного середовища 

інноваційного підприємництва з наведенням і розкриттям державних, 

ринкових, громадських інститутів.

2. В дисертаційній роботі автор наводить перелік суб'єктів інноваційної 

діяльності (с. 30-32) та розкриває їх роль у забезпеченні інноваційного 

розвитку національної економіки. Проте, в роботі недостатньо приділено 

уваги таким суб'єктам інноваційної діяльності як елементи інвестиційної, 

інноваційної, фінансової, страхової інфраструктури, які в зарубіжних країнах 

здійснюють вагомий вплив на інституційний розвиток інноваційного 

підприємництва.

3. Аналізуючи розвиток інноваційного підприємництва в Україні (с. 111- 

115) для обґрунтованого представлення сформованих трендів, автору 

доцільно було б використати більший масив емпіричного матеріалу, 

зосередивши увагу на показниках, що характеризують активність 

інноваційних підприємств у забезпеченні структурно-інноваційної 

модернізації національної економіки.

4. Серед чинників інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва автор називає неформальні інститути, виокремлюючи 

культуру, етику, релігію, ментальність (с. 45). Однак поза увагою залишилися 

такі неформальні інститути як інститут довіри, інститут соціального 

капіталу, інститут корупції, інститут тіньової економіки.

5. В дисертаційній роботі мають місце певні недоречності, що 

стосуються представлення матеріалу. Так на с.146-152 в суцільній 

послідовності наведено 4 таблиці, що займають всю сторінку, які слід було 

б помістити в додатках; на с. 126-126 та с. 129-132 наведено апарат економіко- 

математичного моделювання у вигляді значної кількості формул, який також 

доречніше було б навести в додатках роботи.
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Проте, варто наголосити, що наведені зауваження не применшують 

наукової цінності та актуальності дисертаційної роботи, яка є самостійною, 

завершеною науковою працею.

Дисертаційна робота Прилуцької Ірини Анатоліївни “Інституційний 

розвиток інноваційного підприємництва в Україні” є завершеною науковою 
працею, в якій отримано нові обґрунтовані результати, що у сукупності 

дозволяють вирішити ряд надзвичайно важливих завдань -  поглиблення 

теоретико-методичних засад та вироблення науково-практичних рекомендацій 

щодо удосконалення інституційного розвитку інноваційного підприємництва в 

Україні.

Дисертаційну роботу виконано на належному рівні, її результати мають 

наукову новизну і практичну значимість. Зміст автореферату відповідає 

положенням дисертації. Дисертація відповідає обраній темі, розкриває її та 

підтверджує, що автором вирішені поставлені у роботі завдання.

На підставі викладеного, дисертаційна робота “Інституційний розвиток 

інноваційного підприємництва в Україні” є цілісним, самостійним і 

завершеним дослідженням, що за змістом, структурою, обсягом та 

оформленням відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13, 14 “Порядку присудження 

наукових ступенів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами та доповненнями, а її автор -  

Прилуцька Ірина Анатоліївна, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -  економіка та 

управління національним господарством.

Загальна оцінка дисертаційної роботи

доктор економічних Н£ 
менеджменту та публі 

Тернопільського націс 
економічного універси

Офіційний опонент:

Відділ діловодства та архіву ; 
; київського національного університету' 
1 імені Тараса Шевченка
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