ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу ДУН СІНЬЇНА
«Фінансове забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством
Актуальність теми дисертаційної роботи
Сучасний

етап

розвитку

світової

економіки

характеризується

загостренням економічної конкуренції, в якій виграють країни, що всіляко
заохочують наукові дослідження, забезпечують сприятливі умови для
розвитку інноваційної діяльності. Здатність здійснювати нововведення є
сьогодні для окремих учасників ринку головним джерелом конкурентних
переваг, а на рівні національної економіки – стимулом до інвестування в
інноваційний розвиток. У зв’язку з цим, для України надзвичайно вагоме
значення має належне фінансове забезпечення інноваційної підприємницької
діяльності.
У середовищі інноваційного підприємництва важливу роль відіграє малий
та середній високотехнологічний бізнес, який заповзято генерує наукові ідеї,
розробляє та використовує науково-технічні інновації, новітні інформаційні
технології, активно звертаючись за допомогою до фінансових фондів,
сподіваючись

отримати

надійного

інвестора,

здатного

дати

поштовх

інноваційному процесу.
Разом з тим, на шляху інноваційного розвитку малого підприємництва в
Україні існує ціла низка невирішених проблем: незрілість фінансового ринку,
макроекономічна нестабільність, недостатність попиту на наукові дослідження й
розробки з боку державного та приватного секторів, нестача вільних і “довгих”
коштів в економіці. Таким чином, слід відзначити, що дисертаційна робота Дун
Сіньїна, у якій розглядається широке коло питань щодо особливостей фінансового
забезпечення інноваційного розвитку малих підприємств у Китайській народній
республіці та в Україні є актуальною.
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Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій дисертаційної роботи
Наукові положення, висновки та рекомендації, наведені у роботі, мають
достатній ступінь обґрунтованості. Їх виклад супроводжується критичним
оглядом та посиланням дисертанта на результати наукових робіт українських і
закордонних

науковців

за

обраною

темою;

вдалим

застосуванням

загальнонаукових методів проведення досліджень; використанням сучасного
методичного

інструментарію

та

засобів

обробки

вихідної

інформації.

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку
використаних джерел, додатків.
Достовірність

наукових

положень

забезпечується

високим

рівнем

використання автором сучасних методів досліджень: економіко-математичного
моделювання,
екстраполяції,

теоретичного
методу

узагальнення

колективних

і

експертних

порівняння,

групування,

оцінок,

дало

що

змогу

проаналізувати особливості механізму фінансового забезпечення інноваційного
розвитку

малого

бізнесу

та

обґрунтувати

можливі

перспективи

його

вдосконалення в Україні.
Зміст дисертації свідчить, що мети та завдань наукового дослідження
досягнуто. Автором узагальнено теоретичні положення за темою дослідження і на
підставі проведеного аналізу впливу основних способів та чинників фінансового
забезпечення на інноваційний розвиток малого бізнесу в Китаї та Україні
(підрозділ 2.2 на с. 104-108, 110-116; підрозділ 2.3 на с. 121-124, 131-145) та
прогнозування перспективних напрямів та тенденцій інноваційного розвитку
малого

бізнесу

багатофакторну

в

національній

модель

його

економіці

фінансового

(підрозділ

3.1)

забезпечення

з

розроблено
урахуванням

особливостей національного господарського менталітету (с. 197-216).
Відповідно до логіки дисертаційної роботи автором спочатку досліджено
теоретичні засади фінансового забезпечення інноваційного розвитку малого
бізнесу, визначено сутність інноваційного розвитку та фінансового забезпечення
як економічних понять, проаналізовано основні складові елементи фінансового
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механізму забезпечення інноваційної діяльності та їх особливості. Далі
проаналізовано сучасне становище та тенденції інноваційного розвитку малого
бізнесу в Україні та Китаї за останнє десятиліття, виявлено основні чинники, які
впливають на його фінансування, а також розроблено структурно-логічну схему
прогнозування перспективних напрямів розвитку інноваційної діяльності малого
бізнесу в Україні та здійснено економетричне моделювання його фінансового
забезпечення.
Відповідно до цього й розглянемо основні наукові результати дисертації
Дун Сіньїна.
Так, у першому розділі, проводячи дослідження впливу фінансового
забезпечення на розвиток національної економіки в сфері інноваційного розвитку
України і Китаю і яке стосується малого бізнесу, автор дисертаційної роботи
підходить до висновку, що завдяки інноваційно-наукомісткій спрямованості
механізм фінансового забезпечення, а особливо така його складова як венчурне
інвестування, є дієвим інструментом стимулювання економічного розвитку,
покращення інвестиційного клімату в економіці, підвищення ефективності
фінансово-економічної діяльності окремих суб’єктів господарювання (с. 17, 19–
21). За рахунок фінансових інвестицій малі інноваційні фірми значно підвищують
свою конкурентоспроможність, а отже і конкурентоспроможність національної
економіки.
Вивчення та систематизація значного обсягу спеціальної літератури і
матеріалів власних досліджень дозволило дисертанту обґрунтувати, що для
надання поштовху інноваційному розвитку в Україні варто запозичити досвід
підтримки малого бізнесу КНР, зокрема розробити, як це розроблено урядом КНР,
довгострокову Державну програму стратегії інноваційного розвитку (с. 40),
забезпечити належні умови для створення нових малих інноваційних підприємств,
надаючи їм необхідну підтримку держави та сприяючи залученню у цей сектор
економіки інвестицій та розширюючи кредитні програми (с. 40-42)
Безумовним здобутком автора, як з наукової, так і з практичної точки зору, є
те, що з метою оцінки ефективності впровадження інновацій та інноваційного
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розвитку малого бізнесу в Україні запропоновано композиційну методику, що
складається з шести основних взаємопов’язаних елементів та сукупності
показників, які виступають критеріями ефективності інноваційної діяльності та
розвитку малого бізнесу (рис. 1.5 та табл. 1.6) і дозволяють визначити не лише
економічний (комерційний) ефект від впровадження інноваційного проекту, але й
соціальний та екологічний ефекти.
У другому розділі дисертаційної роботи (підрозділ 2.1) автором на основі
порівняльного

аналізу

динаміки

низки

макроекономічних

інноваційних

показників розвитку України та Китаю, основним з яких є Глобальний
Інноваційний Індекс, простежено тенденції значень обраних показників, виявлено
схожості розвитку економік цих двох країн та визначено їх інноваційний рейтинг
у світі (с. 100-101), що дозволило здійснити подальше прогнозування цих
інноваційних показників та виявити сфери, де досвід Китаю може бути важливим
для підвищення ефективності інноваційного підприємництва в Україні.
У процесі дослідження розглянутої проблеми у підрозділі 2.2. автор
здійснив аналіз джерел фінансування інноваційного розвитку малого бізнесу КНР
на основі чого визначив, що такими є національні інкубатори (рис. 2.16), державні
інвестиційні фонди (рис. 2.18), бізнес-ангели (рис. 2.19, 2.20) та венчурні фонди
(рис. 2.21, 2.22), які, на думку дисертанта, мають стати у перспективі
ефективними

інструментами

підтримки

інноваційного

розвитку

малих

підприємств в Україні.
На основі аналізу чинників, що впливають на фінансове забезпечення
інноваційної діяльності малого підприємництва, дисертант у підрозділі 2.3
визначив найбільш дієві чинники та виділив основні проблеми, що гальмують
процес створення в Україні нових малих та середніх підприємств (с. 121-123), а
також здійснив спробу визначити найефективніший алгоритм дій українського
уряду для підтримки в країні інноваційної діяльності малого підприємництва
(табл. 2.27 та додаток В табл. В. 1).
Важливим науковим результатом третього розділу дисертації є здійснення
прогнозу та опис можливих сценаріїв інноваційного розвитку України на основі
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використання індикаторів Європейського інноваційного табло. Це дозволило
автору здійснити прогнозування розвитку малого інноваційного підприємництва в
Україні відповідно до логіки Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та
Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року за
оптимістичним, базовим та песимістичним сценаріями (с. 166-172).
Відповідно до здійсненого в дисертаційній роботі аналізу, автором
запропоновано інструменти впливу на прискорення в Україні інноваційних
розробок, впровадження технологічних нововведень, підвищення інноваційної
активності малих та середніх підприємств (с. 195-196). Це дозволило Дун Сіньїну.
визначити комплекс правових та організаційно-економічних заходів, спрямованих
на забезпечення інституціонального середовища та державної підтримки малих
інноваційно-активних підприємств.
Використовуючи методику відбору експертів та метод активної експертизи,
провівши розрахунок коефіцієнта конкордації та здійснивши розрахунок
статистичної похибки (с. 200-216 ) автор спрогнозував оптимальне значення
основних десяти відібраних факторів, що впливають на фінансове забезпечення
інноваційної діяльності малого підприємства та отримав реалістичну та актуальну
на сьогодні для України модель фінансового забезпечення інноваційного розвитку
малого бізнесу. Це допоможе здійснювати ефективний пошук необхідних коштів
для фінансування інноваційної діяльності малих підприємств з різних фінансових
джерел.
Значимість отриманих результатів для науки і практики
Наукове значення отриманих Дун Сіньїном результатів полягає у
комплексному дослідженні фінансового забезпечення інноваційного розвитку
малого підприємництва та обґрунтуванні напрямів удосконалення фінансування
інноваційної діяльності малих підприємств в Україні, а саме:
- визначенні та упорядкуванні економічних показників для вимірювання та
управління інноваційними процесами на різних рівнях національної економіки;
- розробці багатофакторної моделі фінансового забезпечення інноваційного
розвитку малого бізнесу, що дозволяє господарюючим суб’єктам ефективно

6

формувати портфель фінансових ресурсів для реалізації інноваційних проектів та
підвищувати ефективність інноваційного розвитку;
- визначенні перспективних напрямів інноваційного розвитку малого
бізнесу в Україні та Китаї.
Вважаємо за необхідне відзначити, що висновки та окремі положення
дисертаційної роботи були використанні при розробці Департаментом освіти і
науки Вінницької обласної державної адміністрації «Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області до 2025 року», розробці Національною
металургійною

академією

України

методології

соціально-економічного,

інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва,
підприємств

та

їх

об’єднань,

та

впроваджені

у

практичну

діяльність

Національною науково-технологічною асоціацією України для покращення
фінансового забезпечення інноваційних проектів.
Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях
Основні результати наукового дослідження опубліковано в 15 друкованих
працях загальним обсягом 7,21 д.а. (особисто автору належить 5,42 д.а.), з яких 6
публікацій – у наукових фахових виданнях, 1 колективної монографії. Вважаємо,
що апробація результатів дисертаційної роботи є достатньою.
Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи
Поряд з позитивною оцінкою результатів дослідження, слід зазначити деякі
дискусійні положення та недоліки, що мають місце в роботі:
1. Даючи визначення поняттю «механізм фінансового забезпечення», автор
зазначає, що він є дієвим інструментом стимулювання економічного розвитку,
покращення інвестиційного клімату в економіці, підвищення ефективності
фінансово-економічної діяльності окремих суб’єктів господарювання, підвищення
рівня конкурентоспроможності окремих підприємств, регіонів і країни загалом
(с 17). Однак, враховуючи шкідливий вплив на довкілля, який здійснює людина
шляхом впровадження нею окремих інновацій, слід зазначити, що для
фінансування інноваційних проектів, які не дають соціального та екологічного
ефектів, мають існувати певні обмеження, обумовлені необхідністю збереження
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природного середовища і суспільства в цілому, і цей аспект, на нашу думку, слід
було врахувати при визначенні цього економічного поняття.
2. Дисертант недостатньо обґрунтував правомірність перенесення основних
положень світового досвіду щодо стимулювання надходження в Україну
венчурного капіталу для покращення фінансування інноваційного розвитку малих
підприємств, враховуючи українські економічні реалії (с. 19–21). А це, в свою
чергу, не дозволяє повною мірою визначитися із заходами щодо інноваційного
вектору розвитку країни.
3. У підрозділі 1.2 дисертант зазначає, що у світовій практиці існує
різноманіття критеріїв виділення малого підприємництва як особливої форми
господарювання і наводить найбільш загальні кількісні показники, на підставі
яких окремі підприємства зараховують до суб’єктів малого підприємництва (с. 27–
31), однак автор не пропонує власного бачення того, за якими критеріями слід
поділяти підприємства на малі, середні та великі, що знижує ступінь значимості
отриманих результатів проведеного аналізу.
4. На наш погляд, обґрунтування необхідності створення сприятливого
інституційного середовища для нарощування інноваційної та ділової активності
економічних суб’єктів в Україні у підрозділі 3.1 (с. 166-170) бажано було б
викласти чіткіше, зокрема, виділити першочергові заходи і вказати, які конкретно
складові інституційного забезпечення дозволять найближчим часом підвищити
ефективність фінансування інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні.
5. Розглядаючи у підрозділі 3.2 вплив різних факторів на обсяг
фінансування інноваційної діяльності малих підприємств, дисертант стверджує,
що для успішного здійснення інноваційної діяльності необхідна належна
фінансова база, яку в ринкових умовах слід формувати не лише за рахунок
методів прямого фінансування, а й на основі використання опосередкованих
важелів, таких як податки (с. 178). Але автору дисертації доцільно було б
з’ясувати, чи є податкове навантаження дійсно основною причиною стримування
фінансування венчурними та іншими інвестиційними фондами в Україні
інноваційної діяльності малих підприємств? Адже, наприклад, венчурні фонди в
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Україні користуються певними податковими пільгами, проте вкладати кошти в
ризикові інноваційні проекти вони не поспішають. Українські та іноземні
науковці дотепер не мають однозначної відповіді на це питання: одні вважають,
що сучасний стан системи оподаткування в Україні є надмірним тягарем для
економічного і, зокрема, інноваційного розвитку, інша група вчених вважає, що
вітчизняні податки не такі вже й обтяжливі.
6. У підрозділі 3.2 дисертації автором наведено перелік заходів, які мають
бути

реалізованими

українською державою

задля

забезпечення

стійкого

економічного розвитку (с.195-196). Проте подані заходи, на наш погляд, мають
дещо «загальний характер» (удосконалювати законодавчу базу регулювання
інвестиційної діяльності в інноваційній сфері, залучення значних грошових та
інтелектуальних ресурсів, віднайдення можливостей для стимулюючих заходів у
податковій сфері тощо). Дисертанту було б доцільно у рукописі роботи навести
чіткий перелік конкретних заходів стимулювання фінансового забезпечення
інноваційної діяльності малих підприємств, вказати виконавців цих заходів,
строки виконання, критерії результативності тощо.
7. Робота містить неточності та зауваження редакційного характеру.
Висловлені зауваження мають переважно дискусійний характер та не
впливають на достатній науковий рівень, новизну та загальну позитивну оцінку
дисертації Дун Сіньїна.
Відповідність дисертаційної роботи
та автореферату встановленим вимогам
Назва дисертаційної роботи відображає її зміст, що, у свою чергу, свідчить
про досягнення сформульованої мети та вирішення поставлених автором задач
дослідження. По кожному розділу дисертації, й роботі в цілому, зроблено чіткі
висновки. Оформлення та зміст дисертаційної роботи й автореферату відповідає
встановленим вимогам.
Дисертаційна робота є завершеним дослідженням, результати якого
вирішують важливе науково-практичне завдання щодо перспектив фінансового
забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу. Автореферат за своїм

