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1. Актуальність теми дисертації та її зв ’язок з науковою тем атикою

У сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації господарського 

життя вагомого значення набуває питання конкурентоспроможності 

національних економічних систем. Сталий розвиток економіки будь-якої 

країни передбачає наявність сприятливих умов для функціонування, а також 

підвищення адаптивності до змін навколишнього середовища та постійне 

збільшення конкурентних переваг. Проблемою, що постає перед Україною є 

обґрунтування напрямків підвищення конкурентоспроможності та 

завоювання міцних позицій на міжнародному ринку. Адже, забезпечення 

конкурентоспроможності економіки є пріоритетним завданням будь-якої 

держави, яка дбає про місце на світовому ринку та своє економічне зростання.

Інноваційний розвиток є органічною компонентою сучасних 

макроекономічних, соціальних, політичних та інших сучасних процесів. За 

зростання мінливості споживчих потреб і посилення конкуренції, 

глобалізаційних процесів, які характеризують сучасний стан ринків, 

стратегічні плани розвитку економіки країни мають обов’язково містити 

інноваційні завдання. їхня реалізація потребує розроблення національної 

інноваційної стратегії, інноваційних стратегій суб’єктів господарювання й 

ефективної їх реалізації в певній послідовності на основі управлінських 

рішень.

Необхідність дослідження формування інноваційних стратегій в системі 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки в сучасних 

умовах та стратегічного управління інноваційним розвитком на усіх рівнях 

господарювання підтверджують актуальність дослідження Ю ринець З.В., його

своєчасність і безумовне науково-практичне значення.



Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних [нп<! 

Львівського національного університету імені Івана Франка, Східноєврої іейської о 

університету імені Лесі Українки, наукового журналу «Економіка і Фінанси», 

зокрема:

- госпдоговірної теми «Управління структурно-інноваційними промесами 

в регіоні» (№ держ. реєстрації 01 12U005141), у межах якої обгрупювипо 

теоретичні положення необхідності підвищення конкурсигоспроможпос! 1 

економіки країни, проведено комплексну діагностику сучасного етан\ 

інноваційної й інвестиційної діяльності та оцінку етапу розвиїкх 

конкурентоспроможної економіки України, виявлено и П Л Н В  ' і 11; : і і і :.. j ь- 

конкурентоспроможності за інноваційною компонентою на рівень ННП 

України;

- госпдоговірної теми «Формування механізму ефективного регулювання га 

управління економічною діяльністю підприємств» (№ держ. рссст раї иї 

0113U007514), у межах якої проведено дослідження індикаторів продуктивної/1; 

капіталу України та їх вплив на впровадження інноваційних процесів; впрію.к;,*; 

бачення щодо формування й реалізації стратегічних напрямів інноваційної о 

розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання;

- госпдоговірної теми «Моніторинг стану інноваційного ро-івптіл 

суб’єктів господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно- 

інноваційної політики в умовах обмежених фінансових ресурсів» (Л"> чер.:, 

реєстрації 011 1U002145), у межах якої розроблено теоретико-методичнии 

підхід до формування інноваційної стратегії промислових підприємств із 

врахуванням інноваційної інтенсивності підприємства, технічного капітал}, 

інноваційного потенціалу та ризиків інноваційної діяльності.

Це СВІД ЧИ ТЬ про високу науково-теоретичну ЦІННІ СТЬ B H Kw n al K - i  w 

дослідження.

2. Ступінь обгрунтованості га достовірності наукових положень

За результатами ознайомлення з матеріалами дисертації. її авторефератом 

та публікаціями здобувана можна зробити наступні висновки.



Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і практичних 

рекомендацій, викладених дисертанткою, підтверджується проведеним 

детальним аналізом теоретичних концепцій і підходів до управління, що пане, ієн: 

в наукових джерелах із 505 найменуваннями, використанням наукових \іет,ч;г, 

дослідження: загальнонаукові теоретичні методи (узагальнення, пояснені їм. 

групування); аналізу та синтезу; схематичного та графічного зображення: 

моделювання та прогнозування, за допомогою яких розроблено моделі іа 

зроблено прогноз інноваційного розвитку економіки України у стратсі іч;:;': 

перспективі. У ході вирішення завдань дослідження використано також єлеї аа. і ,>т 

методи наукового пізнання: формально-логічний, за допомог ою якого розроблено 

методики вибору інноваційної стратегії суб’єктів господарювання, визначення 

чинників впливу на конкурентоспроможність економіки; порівняння, 

порівняльного аналізу, статистичний, за допомогою яких проведено коми.іскенс 

економічне оцінювання сучасного стан}’ інноваційної діяльнос ті і а ріння 

конкурентоспроможної економіки України; економіко-математичпого 

моделювання, на основі якого розроблено оптимальну інноваційну стратегію 

виробництва інноваційної продукції суб’єктами господарювання; логіко 

магематичного моделювання, завдяки якому розроблено модель оцінки 

потенціалу системи внутрішньої торгівлі; кореляційно-регресійного ана.п.<\, 

підставі якого розроблено модель впливу чинників конкурентоспроможносіі ІЛ 

інноваційною компонентою на економічний розвиток країни; анкетування і а 

експертної оцінки, що дали змогу встановити проблеми та визначити чинники,  

перешкоди інноваційному розвитку суб’єктів господарювання, ваюмісіь 

критеріїв у ході оцінки і вибору інноваційної стратегії суб’єктів госнодаріованн;.

О б’єкт, предмет, мета роботи логічно пов'язані та чітко окреслюктіь поле 

дослідження. О б’єктом дослідження є процеси інноваційного розви І к\ 

економіки України. Предмет дослідження - теоретико-мстодичпі іа 

організаційно-практичні проблеми формування інноваційних стратегій у с п аєм  І 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Думки здобувана викладено послідовно, завдяки чому логіка 

дослідження є ясного та легко простежується. Наведені в роботі дані мотивовані 

ходом дослідження і надають уявлення ггро його результати. Висновки і а



рекомендації роботи достатньою мірою обгрунтовані, вони під тверджл ю; 

результатами апробації основних положень дисертації. Сукупність зазначенії', 

обставин дозволяє стверджувати про обґрунтованість і достовірність отриманих 

результатів дослідження.

Таким чином, пропозиціям, розробкам та висновкам, які представлені в 

дисертації З.В. Юринець, властива повнота та логічність викладення, досип ній 

рівень обгрунтованості і достовірності, наукова новизна.

3. Основні наукові результати, що одержані автором

Наукова новизна результатів дослідження, одержаних автором, представлю 

собою вироблення комплексного підходу до вирішення проблеми формування 

концептуальних та методологічних основ стратегічного управління інноваційнії а 

розвитком на всіх рівнях управління, розроблення інноваційних стратегій ь 

системі підвищення конкурентосрпоможності економіки України.

У першому розділі дисертації -  "‘Теоретико-методологічпі основи 

формування інноваційних стратегій у системі підвищення 

конкурентоспроможності економіки України'’ досліджено leopcilihw 

методологічні проблеми формування інноваційних стратегій, системи 

підвищення конкурентоспроможності економіки й інноваційної ПОЛІ  П І К И  

держави (с. 18-132).

Заслуговують особливої уваги авторські розробки взаємозв'язку 

компонентів системи підвищення конкурентоспроможності економіки країни Ц 

71-73), системи підвищення конкурентоспроможності економіки В K O i n c k V u  

рівнів стратегічного управління інноваційним розвитком (с. 73-75), узагальненої 

схеми формування інноваційних стратегій у системі підвищення 

конкурентоспроможності економіки країни (с. 88-91).

На основі виконаних фундаментальних досліджень, за існуючих умов, 

автором виявлено, що підґрунтям усіх форм розвитку є інноваційна страіегія и 

інноваційний розвиток, без яких неможливе економічне зростання, стійкий чи 

інший розвиток. Для успішного управління та регулювання інноваційної 

діяльності важливим є ефективне застосування методів прямого та непрямою 

державного стимулювання інноваційного процесу.



У другому розділі дисертаційної роботи аватором проаналізовано досіл і. 

зарубіжних країн, який можна адаптувати в Україні з метою стимулювання 

інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки, 

проведено оцінку конкурентоспроможності економіки України, аналіз сучасно; і 

стану інноваційної діяльності та виливу чинників конкурентоспроможності і а, 

інноваційною компонентою на ВВП країни (с. 178-208).

Варто відзначити виконаний автором порівняльний аналіз основних рис 

інноваційної економіки та економіки України за ознаками (с. 1 74).

Цікавим є запропонований автором методичний підхід з використанню. 

методу виробничої функції до оцінювання впливу чинників 

конкурентоспроможності за інноваційною компонентою на економічне 

зростання країни, а саме -  рівень ВВІ І, та (визначення чинників, що маю і:, 

найбільший вилив на економічний процес у державі. Для нроїчю д ьа>. 

основних показників, які характеризують інноваційний розвиток України 

короткотерміновий період автором використано метод Бокса-Дженкінса 

(AR1MA). На підставі проведених обчислень дисертантом доведено, пю 

прогнозні значення обсягу ВВП у перспективі поступово знижуватимуться. 

зростання його рівня можна отримати завдяки підтримці науково-технічної н 

інноваційної діяльності.

У третьому розділі наукового дослідження автор ідентифікував та викопав 

діагностику перешкод інноваційному розвитку суб’єктів господарювання., 

класифікацію явищ, подій і ситуацій, що уможливлюють перешкоди в 

інноваційній діяльності, запропонував процес формування підспсісмл 

управління усуненням перешкод інноваціям суб’єктів господарювання (с. Л !: 

259).

Автором проведено експертне опитування респондентів та експертів 

західного регіону анкетуванням для визначення сили виливу окремих чинників 

на інноваційний розвиток суб’єктів господарювання. На підставі резу.нламь 

дослідження з ’ясовано, що перешкоди доцільно розглядати не тільки ,а 

причинами та суттю, але й в деталізованому ракурсі: через призму явищ, полін 

і ситуацій, часової та просторової структури з використанням специфічних 

методів і підходів до управління. Автором запропоновано процес п о до л ан ня



труднощів, що становлять загрозу інноваційному розвитку, послідовшс і в 

породження перешкод у процесі інноваційного розвитку еуб 'єкіів  

господарювання з комплексом управлінських заходів у ситуаціях появи 

перешкод.

У четвертому розділі -  “Стратегічне управління інноваційним розвіпком 

суб’єктів господарювання” наведено структуру та забезпечення сгратепчжч о 

управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання, у доскон алая  

процес формування та вибору їхньої інноваційної стратегії й ухвалення 

управлінських рішень щодо розроблення оптимальної стратегії виробництва 

інноваційної продукції (с. 262-329).

Завдяки виконаному контент-аналізу автором зроблено висновок. що 

сьогодні не існує комплексної методики, на підставі якої можна визначн і л с::.!н 

інноваційного розвитку та діяльності суб’єкта господарювання і вибрані 

інноваційну стратегію. Для вирішення цієї проблеми запропоновано пачково- 

методичний підхід щодо вибору інноваційної стратегії розвитку суГмкмв 

господарювання, уточнення інструментарію для дослідження зовнішньої 

внутрішнього середовищ на основі системи індикаторів га обчисленні 

інтегральних показників інноваційної інтенсивності суб'єктів 

господарювання, стратегічного інноваційного потенціалу, ризиків 

інноваційної діяльності (с. 286-302).

З огляду на необхідність пошуку нових підходів до стратегічного 

управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання ав.орєл: 

запропоновано низку послідовних етапів процесу ухвалення рішення щодо 

формування оптимальної стратегії виробництва інноваційної продукції, що 

охоплює структуризацію етапів з обгрунтуванням детальних з аход і в  

взаємозв’язку й узгодженості між ними та дає змогу максимально адан і> ва : п 

процес ухвалення рішень до інноваційної діяльності суб’єктів господарювання 

у невизначених ринкових умовах (с. 312-329).

У п ’ятому розділі -- “Орієнтири і напрями підвищення конкурентоспро

можності економіки України в контексті інноваційних стратегій” розроблено 

модель оцінювання результатів державної політики в напрямі формування 

інноваційної стратегії розвитку національної економіки, окреслено юловпі



орієнтири державної підтримки інноваційного розвитку в системі підвищеним 

конкурентоспроможності економіки України, удосконалено процес формування 

інформаційно-аналітичного середовища інноваційної діяльності (с. 332-339).

Автор дослідив вплив на ВВП України видатків державного бюдже іу на 

освіту та фінансування НДДКР з держбюджету, фінансування інноваційної 

діяльності та інвестицій в основний капітал, державних інвестицій. Визначене» 

головні етапи процесу формування інноваційної стратегії і втілення напрямів 

інноваційного розвитку держави на основі нейромережевої моделі (є. 332-35",. 

запропоновано модель взаємозв’язку й узгодженості стратегічного управління 

інноваційним розвитком на різних рівнях господарювання. Наголошено. 11 u - »> 

умовах обмежених інвестиційних і бюджетних ресурсів важливим є иереіля^ 

державної політики, вироблення превентивних заходів щодо формування 

національної інноваційної стратегії, переключення економіки на лідерний іти: 

розвитку, з урахуванням цілей, стану та умов інноваційного розвитку.

Практична цінність результатів роботи полягає в обі р у : 

здобувачкою конкретних методик і рекомендацій щодо формування інноваційних 

стратегій в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України. 

Теоретичні та прикладні результати дисертації з'явилися обгрунтуванням: 

Основні науково-прикладні розробки та рекомендації впроваджено на 

державному рівні у діяльність:

-Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції 

методичні підходи до процесу формування інноваційної стратегії га вт ілення 

напрямів інноваційного розвитку країни на основі нейромережевої моделі, 

рекомендації щодо ефективного скерування бюджетних коштів на науково 

технічну й інноваційну діяльність з метою стимулювання економічної о 

зростання країни;

-Міністерства фінансів України науково-методичні рекомендації щодо 

шляхів підвищення ефективності використання бюджетних коштів у на> ково- 

технічній та інноваційній діяльності, отримані внаслідок модельного оцнюваппи 

результативності вітчизняної державної науково-технічної й інноваційної 

політики;



-Львівської обласної державної адміністрації науково-мстдичиі 

рекомендації щодо формування інформаційно-аналітичного сере, і о в і п і г . і 

інноваційної діяльності;

-Волинської обласної ради -  вдосконалення організації процес} 

підтримки інноваційної діяльності у регіоні та економічні засоби втілення 

інноваційної політики для налагодження функціонування національної їй 

регіональної інноваційної систем з метою підвищення 

конкурентоспроможності економіки.

Ґрунтовні розробки впроваджено у практику діяльності виробничих 

підприємств: ТзОВ «Завод Електронпобутприлад», ПАТ «Іскра».

Наукові здобутки та практичні рекомендації, які викладено в дисертації, 

використовуються у навчальному процесі Львівського ііаціопалмю; ■, 

університету імені Івана Франка в ході викладання дисциплін «Управліш;., 

інноваціями», «Стратегічне управління» та факультету економіки, менеджмен і \ 

та міжнародного права Інституту післядипломної освіти та доунівсрситетсько 

підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка в ході 

викладання дисципліни «Інноваційний менеджмент».

4. Дискусійні положення та зауваження до роботи

У цілому розроблення щодо формування інноваційних стратегій в системі 

підвищення конкурентоспроможності економіки України варто оціни їй 

позитивно. Але, незважаючи на загальну позитивну оцінку, вважаю за необмд..с 

висловити такі зауваження.

1. Недостатньо аргументованим є визначення чинників підвищення 

конкурентоспроможності на різних рівнях управління за інноваційною 

компонентою (рис. 1.10, стор. 85). Зокрема, суперечливим с віднесення 

розвитку мережевої економіки до вагомого чинника підвищення 

конкурентоспроможності на мікрорівні.

2. У роботі занадто багато уваги приділено допоміжним термінам, таким як: 

«конкуренція» та «конкурентоспроможність» (стор. 53-67), «функціонування-; 

«розвиток» і «прогрес» (стор. 22-24, 213-215).



3. У параграфі 2.3. проведено дослідження виливу чинники-: 

конкурентоспроможності за інноваційною компонентою на економічно 

зростання країни на основі кореляційно-регресійного аналізу (с. 179) Як 

відомо, кореляційно-регресійний аналіз здебільшого побудований па 

врахуванні та перенесенні тенденцій минулих періодів на майбутні періоди. > 

сучасних умовах, які є складні для передбачення та надто динамічні, 

проведення дослідження лише на підставі таких методів с недос ип і і ьо 

релевантним. Доречно було б доповнити методику дослідження іншими 

гнучкими методами аналізу та моделювання.

4. На с. 297-298 запропоновано методику оцінювання вар : о, 

нематеріальної компоненти технологічного капіталу суб 'єкіів 

господарювання, що є одним із елементів формування та вибору ї\  

інноваційної стратегії. Дискусійним є виділення визначення нематеріальної 

компоненти як критерія вибору інноваційної стратегії, якщо в процесі 

оцінювання рівня інтенсивності інноваційної діяльності суб’єкп» 

господарювання використовуються показники, що побічно охоплю* 

інформацію про об’єкти інтелектуальної власнос ті, патентні права.

5. На рис. 2.13. «Динаміка обсягу фінансування наукових іа науково- 

технічних робіт» (стор. 195), рис. 2.15. «Динаміка загальної сума він раї 

підприємств, що займалися інноваціями» (стор. 198), рис. 2.17. «Динаміка 

кількості виконаних наукових та науково-технічних робіт» (стор. 200), рис. 2.19. 

«Динаміка кількості використаних винаходів» (стор. 203), рис. 2.21. 

«Прогнозне значення обсягу ВВІІ» (стор. 206) наведено прогнозні дані, які 

закінчуються 2017роком. Але, якщо це прогноз, то він повинний охоплюва і п роки 

на майбутній, а не за минулий час.

6. За результатами дослідення практики стратегічного управління 

інноваційним розвитком в Україні (стор. 151-209, стор. 284-329), автор вказує 

на необхідність певної взаємоузгодженості інноваційних стратегій макро-. 

мезо- та мікрорівня (рис. 5.12, стор. 365). Виділивши основні напрями 

стратегічного інноваційного розвитку, запропоновані на усіх рівня \ 

господарювання, автору варто було б їх об ’єднати у розрізі окремих етапів 

стратегічного управління, що покращило б результати наукових спостережеш,



і формування відповідних пропозицій щодо посилення системної склалової 

стратегічного управління на різних ієрархічних рівнях національної економіки

7. Залишаються поза увагою особливості формування інноваційних страісі ш 

в освіті, науці тощо, хоча відмічається актуальність і значимість цих проблем.

8. Автор обрала для оцінювання та вибору інноваційної стратегії суб'єк і і в 

господарювання показники, визначення вагових коефіцієнтів яких н 

інтегральній оцінці здійснювалось на основі експертних оцінок (стор. 284- 

312). Для забезпечення репрезентативності інтегрального оцінювані'): 

інноваційного розвитку суб’єктів господарювання експертні оцінки м;ікч , 

поєднуватись з фактографічними методами опінюваипя, зокрема, на основ; 

кореляційно-регресійного аналізу.

9. Доцільно було б висновки до розділів подавати у більш стислій формі ,  

наприклад, висновки до четвертого розділу мають 9 пунктів, в гой час як висновки 

до другого розділу -  5 пунктів.

Наведені зауваження не знижують загальної позитивної ошпк.. 

дисертаційної роботи.

5. Загальні висновки і оцінка дисертації

Дисертаційна робота З.В. Юринець на гему «Інноваційні с іра і cm 

системі підвищення конкурентоспроможності економіки України», може б у ї п  

визнана завершеним науковим дослідженням, результатом якого стало вирішення  

актуальної науково-прикладної проблеми, що виявляється в комплексній розробці  

теоретичних, методологічних та методичних основ, стратегічного у пра н . ш:щ: 

інноваційним розвитком, формування інноваційних стратегій на всіх рівнях 

господарювання.

Дисертаційна робота З.В. Юринець є серйозним самостійним дослідження ; 

проблем інноваційного розвитку економіки країни: робота містить концепчхальні, 

методологічні та практичні результати, які мають суттєве значення.

Рисами, що відзначають проведене дослідження, вважаю обіруч ічованю і в 

аргументів на користь виконаних розробок, вагомість наукових резульїаіік  

сильний практичний аспект дисертаційної роботи. Науковий рівень виконаного



дослідження та зміст роботи свідчать про глибоку обізнаність автори щодо 

предмета дослідження, володіння методичним апаратом, вміння надати крн іичп 

оцінку великого масиву наукової інформації.

Актуальність вибраної теми дослідження є безсумнівною. Заявлену меі\ 

дисертаційної роботи досягнуто, відповідні їй завдання виконані. Загальні 

висновки і пропозиції, наведені в роботі, відображають основні результати 

проведеного дослідження. Відповідно до теми, мети та завдань дисер тації автором 

отримані наукові результати, що мають наукову новизну, практичне значення ю 

наявність предмету публічного захисту.

Аналіз змісту автореферату, друкованих прань за темою дисертації 

дозволяє зробити висновок, що в них достатньо повно відображено методик\ 

дослідження, наукові результати і основні висновки. Лвторефера і 

дисертаційної роботи відповідає за своїм змістом та структурою диееріамп. 

Усі пункти наукової новизни дослідження, які заявлені в авторефері. 

необхідним чином відображено у дисертаційній роботі.

Основні положення дисертаційної роботи, що мають наукову новизну 

достатньо повно і аргументовано розкриті в опублікованих працях За 

основними результатами дисертаційної роботи опубліковано 32 иаучовмч 

праць загальним обсягом 133,74 друк, арк., з яких 52,42 друк. арк. належать 

особисто автору: авторська монографія, 5 колективних монографій, навчальним 

посібник, 32 наукові статті: 26 у наукових фахових виданнях України. 6 \ 

зарубіжних виданнях, у тому числі 8 статей у виданнях, що входяїь до 

міжнародних наукометричних баз. Пропозиції автора було докладено на ! > 

науково-практичних конференціях різного рівня. Таким чином, о с н о в н і  

положення дослідження пройшли всі види апробації: вони опубліковані, 

впроваджені, обговорені на науково-практичних конференціях різного рівня.

Тема дисертації та її зміст відповідають паспорту спеціальності 08.00.0.;

-  економіка та управління національним господарством, за якою дисертацію 

представлено до захисту. Оформлення результатів дослідження відповідаї 

Держстандарту, а викладення положень та висновків дослідження нормам 

наукового стилю.



Таким чином, дисертація за темою «Інноваційні стратегії в системі 

підвищення конкурентоспроможності економіки України», за якістю 

дослідження, рівнем наукової новизни одержаних результатів і їхньою 

практичною цінністю відповідає вимогам, що визначені у пп. 9, 10, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів» (затвердженого І Іостановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами, внесеними 

згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656), 

а її автор, Ю ринець Зорина Володимирівна, заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 

економіка та управління національним господарством.
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