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Комісія у складі рецензентів д.е.н., проф., професора кафедри 
адміністративного менеджменту та проблем ринку Добрянської Наталії 
Анатоліївни та д.е.н., доц., доцента кафедри економіки підприємств Єрмак 
Світлани Олександівни, відповідно до п. 14 Постанови КМУ № 167 від 
06.03.2019 р. «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 979 від 
21.10.2020 р., розглянувши дисертацію та наукові публікації, в яких 
висвітлені основні наукові результати дисертації Криворотенко Олега 
Олеговича, а також за результатами фахового семінару, проведеного на 
кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності 
27.02.2021 р., зробила такі висновки:   

 
1. Актуальність напрямку дослідження. 
Дисертацію на тему «Потенціал інноваційного бізнес-партнерства в 

стратегуванні розвитку промислового підприємства» присвячено вирішенню 
актуального наукового завдання щодо розроблення теоретико-методичних 
засад використання потенціалу інноваційного бізнес-партнерства в 
стратегуванні розвитку промислового підприємства. 

Мета, сформульована в роботі, відповідає напрямку дослідження, 
отримані результати мають наукову новизну, практичне значення та 
сприяють досягненню мети. 

 
2. Наукове та практичне значення роботи полягає в розробці 

науково-обґрунтованих та методично-завершених рекомендацій щодо 
цільового використання потенціалу інноваційного бізнес-партнерства в 
стратегуванні розвитку промислового підприємства. 

Дисертацію виконано відповідно до тематичних планів наукових 
досліджень Одеського національного політехнічного університету за період 
2016-2020 рр. при виконанні держбюджетних тем № 692-82 «Методологія та 
управлінський інструментарій забезпечення економічно-безпечного 
інноваційного розвитку підприємств промислового сектора на основі 
інтеграції освіти, науки та виробництва» (номер державної реєстрації 
0115U000408) 2016-2017 рр., де автором запропоновано цільове 
використання потенціалу інноваційного бізнес-партнерства між 
представниками бізнесу, освіти та науки; № 113-82  «Економічне оцінювання 
та обліково-аналітичне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності та 



економічної безпеки на мікро- та макрорівні» (номер державної реєстрації 
0116U006740) 2016-2019 рр., де автором обґрунтовано цільовий підхід та 
розроблено рекомендації щодо оцінювання потенціалу інноваційного бізнес-
партнерства з позиції підприємства.  

Наукові результати дисертації впроваджено у діяльність Наукового 
парку Одеського національного політехнічного університету (довідка № 
05/29-1 від 09.09.2020 р.), у діяльність промислових підприємств ТОВ 
«Одєтекс» (довідка № 36 від 15.03.2018 р.), ТОВ Поліпласт (довідка № 2/5 
від 12.09.2020 р.). 

 
3. Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш вагомими 

результатами, що становлять наукову новизну є такі: 
удосконалено: 
 структурно-змістовну характеристику загальної стратегії 

підприємства та її типологізацією, що, на противагу іншим містять 
обґрунтування: існування інноваційних функціональних ознак у всіх 
елементів загальної стратегії та підпорядкованість їй інноваційної стратегії; 
умовну часову незмінність особливостей стратегії промислових підприємств; 
змісту стратегування відповідно інноваційної стратегії підприємства та 
використання потенціалу інноваційного бізнес-партнерства;   

 концептуальну модель механізму стратегування інноваційної 
стратегії промислового підприємства, яка відрізняється від інших тим, що: 
враховує присутність інноваційної основи у всіх елементів  стратегічного 
управління; висуває ознакою елементної характеристики механізму 
стратегування рівень управління, за якою виокремлюються відповідні 
простори взаємодії (стратегічний, поточний, оперативний); можливість 
використання потенціалу інноваційного бізнес-партнерства;  

 процес та науково-методичні засади оцінювання результативності 
інноваційної стратегії промислового підприємства, які відрізняються складом 
принципів, що враховують, як особливості процесу стратегування:  
ієрархічності та послідовності, універсальності застосування до кожного 
етапу життєвого циклу інноваційної стратегії; так і логіку балансування 
цілей-ресурсів-обмежень, що обумовлена необмеженим потенціалом 
інноваційного розвитку; часовою актуальністю використання потенціалу 
інноваційного бізнес-партнерства; паритетністю цілей інноваційного 
розвитку партнерів; 

 напрями та фокус дослідження стратегічних напрямів розвитку 
вітчизняних підприємств, які доповнені обґрунтуванням машинобудування 
як машинобудівного ядра розвитку вітчизняної промисловості, та пріоритетів 
промислової політики як зовнішню умову та чинник стратегування 
інноваційної діяльності  промислових підприємств; 

набуло подальшого розвитку: 
 процес розробки та змістовна характеристика інноваційної стратегії 

промислових підприємств, які, на противагу існуючим, врахують 



необхідність оцінювання впливу життєвого циклу інновацій на процес її 
розробки за рівнями планування: на стратегічному – для різнокритеріального 
цілісного дослідження процесу формування інновації за критеріями часу, 
витрат, ризиків; на оперативному – для швидкої ідентифікації впливу 
чинників та етапів формування інноваційної стратегії, де доцільно 
використати потенціал інноваційного бізнес-партнерства; 

 методичні підходи та аналітичні інструменти ризикоорієнтованого 
управління інноваційною діяльністю підприємства в частині: ідентифікації, 
оцінювання та зменшення ризиків інноваційної діяльності; зменшення 
ризиків використання потенціалу інноваційного бізнес-партнерства в 
інноваційній діяльності промислових підприємств;  комплексом показників, 
призначеним для стратегічного, поточного та оперативного оцінювання, 
опису його результатів за етапами життєвого циклу інноваційної стратегії; 

 термінологічна характеристика різних видів стратегії промислового 
підприємства (власне стратегія, загальна, інноваційна), а також потенціалу 
інноваційного бізнес-партнерства та відповідних явищ, яка доповнена 
властивостями простоти, конструктивності та функціональності. 

 
4. Публікації результатів роботи, їх обговорення.  
За результатами досліджень опубліковано 12 наукових праць: 3 

монографії (в співавторстві); 3 статті у наукових фахових виданнях України, 
що включені у міжнародні наукометричні бази, 1 стаття у науковому 
періодичному виданні іншої держави, що індексується у міжнародній 
наукометричній базі Scopus; 4 – тез доповідей на наукових конференціях; 1 – 
інші. 
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Комісія вважає, що зміст дисертації повністю розкрито у 

вищенаведеному списку опублікованих праць за темою дисертації загальним 
обсягом 8,78 д.а. Всі наукові результати, що викладені в дисертації, одержані 
автором особисто. З наукових публікацій, виданих в співавторстві, у роботі 
використано лише ті положення, що складають індивідуальний внесок автора 
загальним обсягом 3,81 д.а. 

Кількість та обсяг праць, а також науковий рівень видань, де вони 
опубліковані, відповідають вимогам п. 11 «Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії». 

 
5. Відповідність вимогам, що пред’являються до дисертацій на 

здобуття ступеня доктора філософії. 
Дисертаційна робота відповідає вимогам, передбаченим Постановою 

КМУ № 167 від 06.03.2019 р. «Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії» із змінами, внесеними згідно з 



Постановою КМ № 979 від 21.10.2020 р.; написана стилістично грамотною 
науковою українською мовою, що відповідає загальним нормам виконання 
наукових праць.  

 
6. Комісія виносить до ради таку пропозицію: 
Прийняти до захисту дисертацію Криворотенка Олега Олеговича на 

тему «Потенціал інноваційного бізнес-партнерства в стратегуванні розвитку 
промислового підприємства» на здобуття ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 073 – Менеджмент із галузі знань 07 – Управління та 
адміністрування, виконану здобувачем у вигляді кваліфікаційної наукової 
праці на правах рукопису. 

 
Рекомендувати призначити офіційними опонентами: 

1) Філіпішину Лілію Михайлівну, доктора економічних наук, 
професора, керівника інноваційного центру, Первомайська філія 
Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова; 

2) Джеджулу В’ячеслава Васильовича, доктора економічних науку, 
професора, доцента кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, 
Вінницький національний технічний університет. 
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