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Актуальність теми дослідження.
Сучасний стан інноваційної сфери України зумовлений 

довготерміновим впливом складних соціально-економічних проблем, які 
залежать від структурних деформацій економіки нашої держави, 
превалювання виробництв продукції з низьким рівнем доданої вартості, 
низькотехнологічних укладів і видів економічної діяльності, які вочевидь не 
цілком сприйнятливі до інновацій та новітніх наукових досягнень.

Інновації постали умовою підвищення конкурентоспроможності усіх 
секторів економіки країни. Сучасний розвиток економічної системи будь- 
якої країни безпосередньо залежить від можливостей впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу у виробництво. Інтеграція економіки 
України у світове ринкове товариство потребує постійного підвищення 
конкурентоспроможності на усіх рівнях національної економіки, 
застосування інноваційних стратегій, сучасних інструментів стратегічного 
управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання, новітніх 
підходів до ухвалення рішень, впровадження сучасних технологій та 
ініціювання виробництва нової продукції. Інноваційні процеси в економіці не 
набули вагомих масштабів, кількість підприємств, що впроваджують 
інновації, зменшується з кожним роком і сягає критичного рівня відносно 
інноваційно розвинутих країн.

У цих умовах посилюється актуальність обґрунтування та впровадження 
підходів до формування інноваційних стратегій в системі підвищення 
конкурентоспроможності економіки України, які реалізуються через 
відповідний методичний інструментарій стратегічного управління 
інноваційним розвитком на усіх рівнях національної економіки, виявлення 
впливу чинників конкурентоспроможності за інноваційною компонентою на 
економічне зростання країни, ухвалення управлінських рішень щодо 
розроблення та вибору оптимальної стратегії виробництва інноваційної 
продукції суб’єктами господарювання, ідентифікації та діагностики 
перешкод інноваційному розвитку суб’єктів господарювання. Саме цій 
важливій проблемі присвячена дисертаційна робота Юринець З.В.

Дисертація є складовою наукової проблематики Львівського 
національного університету імені Івана Франка, Східноєвропейського 
університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), зокрема* таких
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«Управління структурно-інноваційними процесами в регіоні» (номер держ. 
реєстрації 01121)005141), «Моніторинг стану інноваційного розвитку 
суб’єктів господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно- 
інноваційної політики в умовах обмежених фінансових ресурсів» (номер 
держ. реєстрації 0111ІЮ02145).

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, їхня 
достовірність і новизна.

Сформульовані у дисертаційній роботі наукові положення та практичні 
рекомендації, результати і висновки дослідження мають достатньо високий 
ступінь обґрунтованості та достовірності.

Обравши за мету обґрунтування методологічних основ створення
інноваційних стратегій в системі підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки в сучасних умовах та стратегічного управління 
інноваційним розвитком на усіх рівнях господарювання, автором 
сформульовано низку наукових і практичних завдань.

Структура дисертації відповідає поставленій меті та завданням, а
відповідно до обраних об’єкту і предмету дослідження є логічно
побудованою, свідчить про комплексність і послідовність науково- 
практичного дослідження.

Зміст розділів, обґрунтовані висновки та пропозиції свідчать про 
прагнення автора послідовно, від загального до часткового, дослідити 
предмет наукового пошуку та вирішити досліджувану проблему.

Обґрунтованість наукових результатів формується на підставі таких 
компонентів:

- суттєвої кількості опрацьованої науково-практичної інформації
(автором опрацьовано 453 джерела);

- використання загальнонаукових і спеціальних методів дослідження;
- зібраної власними дослідженнями інформації, яка дає змогу провести 

оцінку сучасного стану інноваційної діяльності в Україні, з’ясувати вплив 
чинників конкурентоспроможності за інноваційною компонентою на 
економічне зростання країни, провести оцінювання результатів державної 
політики в напрямі формування інноваційної стратегії національної 
економіки на підставі нейромережевого моделювання, здійснити ідентифікацію 
та діагностику перешкод інноваційному розвитку, вибір інноваційної 
стратегії суб’єктів господарювання на низкою економічних показників та 
надати авторські пропозиції щодо подальшого забезпечення ефективного 
функціонування та інноваційного розвитку суб’єктів господарювання в 
умовах конкуренції;

- апробації та схвалення наукового доробку автора на значній кількості 
різних рівнів (13 наукових заходів).



Аналіз змісту дисертаційної роботи дає змогу зробити висновок про те, 
що запропоновані автором наукові положення, висновки та рекомендації є 
обґрунтованими, достовірними і мають наукову новизну.

Наукова новизна результатів дослідження:
- обґрунтовано послідовність етапів процесу формування інноваційної 

стратегії та втілення напрямів інноваційного розвитку країни на підставі 
побудови системи прогнозів, що дає змогу підвищити якість ухвалення 
управлінських рішень та запропоновано метод моделювання інноваційних 
процесів на основі інструментарію нейронних мереж для інформаційно- 
аналітичного забезпечення формування інноваційних стратегій, що полягає в 
уточненні параметрів змін в інноваційній політиці держави, зокрема частки 
видатків державного бюджету на освіту, фінансування НДЦКР та інноваційної 
діяльності, обсягу інвестицій в основний капітал і державних інвестицій у 
відсотках до ВВП з позиції відповідності інноваційній економіці (с. 331-351);

запропоновано теоретико-методичне підґрунтя формування 
оптимальної стратегії виробництва інноваційної продукції суб’єктів 
господарювання на засадах економіко-математичного моделювання за умов 
невизначеності ринкового середовища, де враховано витрати, яких зазнають 
суб’єкти господарювання внаслідок виготовлення, зберігання, транспортування 
базової продукції, додаткові витрати в разі розроблення і виготовлення 
інноваційної продукції та додаткові кошти для зменшення очікуваних збитків 
від зазначених причин (с. 311-328);

- удосконалено процес вибору чинників конкурентоспроможності за 
інноваційною компонентою, виявлення їхнього впливу на ВВП України, що дає 
змогу проаналізувати різні варіанти пошуку й оцінювання управлінських 
рішень для підвищення ефективності економічного розвитку завдяки 
врахуванню чинників конкурентоспроможності за інноваційною компонентою 
та охарактеризувати інтенсивність переходу вітчизняної економіки на 
інноваційний шлях розвитку (с. 178-208);

- розроблено класифікацію умов функціонування національного 
середовища, інноваційного розвитку економічних суб’єктів, структуризацію 
розвитку економіки країни з виділенням таких ознак, як вид зростання, тип і 
моделі інноваційного розвитку, напрям і результат, джерело та засоби розвитку, 
що дало змогу виокремити основні компоненти інноваційної економіки та 
виявити особливості функціонування країн у разі переходу до інноваційної 
моделі розвитку (с. 25-27, 89-92);

- розвинуто систематизацію перешкод інноваційному розвитку суб’єктів 
господарювання, які доцільно розрізняти за причинами, суттю та в 
деталізованому ракурсі, через призму явищ, подій і ситуацій, часової та 
просторової структури, що дало змогу розробити класифікацію явищ, подій і 
ситуацій, які уможливлюють перешкоди інноваційному розвитку суб’єктами



господарювання, що сприяє вдосконаленню процесу ухвалення рішень для 
формування інноваційної стратегії суб’єктів господарювання (с. 217-219, 227- 
236);

- обґрунтовано теоретико-методологічні засади стратегічного управління 
інноваційним розвитком, які грунтуються на визначенні його як ключового 
напряму підвищення ефективності розвитку суб’єктів господарювання та 
враховують завдання, принципи й цілі стратегічного управління інноваційним 
розвитком; передбачають виокремлення системи стратегоутворювальних 
чинників, що визначають формування інноваційної стратегії суб’єктів 
господарювання і на цій підставі напрями підвищення їхньої 
конкурентоспроможності; визначають функціональні стратегії з урахуванням 
інноваційної компоненти та види, ознаки, комплекс заходів щодо формування і 
реалізації інноваційної стратегії у структурі стратегічного управління 
інноваційним розвитком (с. 261-283);

запропоновано систему формування інформаційно-аналітичного 
середовища інноваційної діяльності, яка орієнтована на поєднання різних видів 
електронного бізнесу в інноваційній сфері в єдиний інноваційно-інформаційний 
простір, спрямований на підтримку інноваційного розвитку всіх видів 
підприємництва, удосконалення організації інноваційного процесу та засобів 
комерціалізації результатів інтелектуальної праці, поліпшення інформаційної 
взаємодії, що дає змогу забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку 
середовища інноваційної діяльності та консолідацію інформаційних ресурсів 
для всіх суб’єктів інноваційного процесу (с. 382-398).

Запропоновані до розгляду положення, які містять наукову новизну, 
характеризуються теоретичним осмисленням проблеми, системністю та 
логічністю викладу.

Ступінь використання матеріалів і висновків кандидатської 
дисертації.

Матеріали, науково-методичні результати кандидатської дисертації 
Смаль (Юринець) Зорини Володимирівни на тему «Стратегія управління 
розвитком АПК в умовах трансформації економіки України», яка була 
захищена у 2002 році за спеціальністю 08.02.03 «Організація управління, 
планування і регулювання економікою» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук, не використовувались у цій дисертації, які 
подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Значимість результатів дослідження для науки і практики.
Результати дисертації Юринець З.В. мають важливе наукове та 

практичне значення. Автором проведено ґрунтовний гносеологічний аналіз 
формування наукової категорії «інноваційний розвиток» та «інноваційна 
стратегія», подається власне визначення. Розкрито сутьність поняття «система 
підвищення конкурентоспроможності економіки країни», яка охоплює цільову,



керовану, керівну та забезпечувальну підсистеми, виявлено сукупність 
компонентів та їхню взаємодію. Обґрунтовано, що в процесі розроблення 
системи підвищення конкурентоспроможності економіки країни та формування 
інноваційних стратегій за системною методологією, яка враховує внутрішню 
будову економічних систем і рівні стратегічного управління інноваційним 
розвитком, важливою умовою є взаємодія між підсистемами. Розроблено 
класифікацію та наведено характеристику умов, за яких формується 
національне середовище та відбувається інноваційний розвиток суб’єктів 
господарювання, чинників підвищення конкурентоспроможності економіки 
країни. Розглянуто структуризацію розвитку економіки країни та інноваційної 
економіки з виокремленням основних її компонент.

Доведено, що процес формування інноваційних стратегій повинен 
ґрунтуватись на системній методології, відповідних положеннях, зокрема, 
базовим положенням є те, що інноваційні стратегії створюють ієрархічну 
систему із взаємопов’язаними елементами, яка має відповідати системі 
національної економіки, об’єднуючи макро-, мезо- та мікроекономічні рівні. 
Інноваційна стратегія є підґрунтям концептуалізації розвитку економіки на 
всіх рівнях управління

Обґрунтовано авторський підхід щодо формування оптимальної стратегії 
виробництва інноваційної продукції суб’єктами господарювання на підґрунті 
економіко-математичного моделювання. Запропоновано низку послідовних 
етапів процесу ухвалення рішення щодо формування оптимальної стратегії 
виробництва інноваційної продукції, що охоплює структуризацію етапів на 
підставі десяти взаємопов’язаних блоків з обґрунтуванням детальних заходів 
взаємозв’язку й узгодженості між ними, що дає змогу максимально 
адаптувати процес ухвалення рішень до інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання у невизначених ринкових умовах, враховуючи ринкову 
кон’юнктуру та дії конкурентів, можливість оптимального коригування дій з 
метою максимізації доходу від реалізації продукції

У роботі проведено ґрунтовну оцінку стану інноваційної діяльності в 
Україні. Виявлено пріоритетні чинники конкурентоспроможності за 
інноваційною компонентою, які суттєво впливають на зростання ВВП України 
на підставі кореляційно-регресійного аналізу. Встановлено, що збільшення 
обсягу науково-технологічних робіт, кількості впроваджених нових технологій і 
технологічних процесів, інвестицій в основний капітал, обсягу реалізованої 
інноваційної продукції за умови ефективної реалізації системи 
конкурентоспроможності економіки сприятиме інноваційному, соціально- 
економічному розвитку України.

Автором обґрунтовано науково-методичний підхід щодо формування та 
вибору інноваційної стратегії розвитку суб’єктів господарювання, що 
ґрунтується на комплексній діагностиці зовнішнього та внутрішнього 
середовищ, групуванні та розробленні методики, підгрунтям якого є система 
кількісних показників і врахування думок експертів. Система показників



охоплює індикатори оцінювання рівня інноваційної інтенсивності суб’єктів 
господарювання (з їхнім поділом за витратами на інноваційну діяльність, 
результатами і темпом проведення інноваційної діяльності), стратегічного 
інноваційного потенціалу (з поділом на внутрішні (виробничо-технологічний, 
кадровий, інформаційний, фінансовий, науково-технічний, управлінський, 
організаційний і маркетинговий потенціали, інноваційна культура) та зовнішні 
компоненти), ризиків інноваційної діяльності, технічного капіталу суб’єктів 
господарювання.

Доведено, що для підвищення конкурентоспроможності економіки 
України доцільно впровадити процес формування інноваційної стратегії, 
втілення напрямів інноваційного розвитку країни на основі нейромережевої 
моделі та побудови системи прогнозів, комплексний підхід до вирішення 
науково-практичних проблем щодо регулювання інноваційних процесів у країні 
й інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Автором запропоновано 
метод моделювання інноваційних процесів на основі інструментарію 
нейронних мереж для інформаційно-аналітичного забезпечення формування 
інноваційних стратегій. Уточнено параметри змін в інноваційній політиці 
держави, зокрема, частки видатків державного бюджету на освіту, 
фінансування НДЦКР та інноваційної діяльності, обсягу інвестицій в основний 
капітал і державних інвестицій у відсотках до ВВП з позиції відповідності 
інноваційній економіці.

Теоретичні розробки та практичні рекомендації Юринець З.В. 
впроваджені у діяльність Комітету Верховної Ради України з питань 
європейської інтеграції, Міністерства фінансів України, Львівської обласної 
державної адміністрації, Волинської обласної ради, ТОВ «Завод 
Електронпобутприлад», ПАТ «Іскра».

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

Отже, зміст дисертаційної роботи засвідчує, що окреслена мета 
досягнута, поставлні завдання вирішені, висновки достатньо аргументовані. 
Дисертантом виконано цінне дослідження як з теоретичної, так і з практичної 
точок зору.

Повнота викладення основних положень дисертації в опублікованих 
працях.

Основні результати дослідження досить повно викладені автором у 
52 наукових працях загальним обсягом 133,74 друк, арк., з яких 52,42 друк. арк. 
належать особисто автору. Серед опублікованих праць автора потрібно 
відзначити 6 монографій, з яких одна одноосібна (17,9 друк. арк.). Автором за 
темою дисертації опубліковано 26 статей у наукових фахових журналах і 
збірниках наукових праць (з яких 6 статей -  у зарубіжних виданнях, у тому 
числі 8 статей -  у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз). 
13 публікацій становлять праці апробаційного характеру.



Ознайомлення з публікаціями дисертанта дає змогу зробити висновок 
про те, що вони достатньо повно розкривають структуру та зміст основних 
положень, рекомендацій та висновків дисертаційної роботи. Обсяг 
друкованих праць та їхня кількість відповідають нормативним вимогам щодо 
публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук.

Автореферат підготовлений відповідно до вимог змісту, структури та 
стилю викладення і відображає основні наукові результати, які одержані в 
процесі дослідження, ступінь новизни розробок, висновки та рекомендації 
дисертаційної роботи. Вивчення дисертації й автореферату дозволяє зробити 
висновок про ідентичність змісту автореферату й основних положень 
дисертації.

Дискусійні положення та критичні зауваження щодо змісту 
дисертаційної роботи.

Відзначаючи змістовність поданої до захисту дисертації, 
обґрунтованість її основних положень і, враховуючи необхідність 
подальшого забезпечення формування інноваційних стратегій в системі 
підвищення конкурентоспроможності економіки України, варто звернути 
увагу на окремі зауваження та дискусійні положення:

1. На ст. 35 подано трактування дефініції «інноваційна стратегія», де 
автор акцентує увагу на якісній компоненті зростання соціально-економічної 
системи, що визначає загальну мету, пріоритети та механізми розвитку; 
взаємодію учасників господарської діяльності у разі реалізації стратегії (для 
інноваційної стратегії держави). Однак, це не єдине, що характеризує вказане 
поняття. Тим більше, що в роботі (ст. 35-36) автор наводить більш широкий 
перелік параметрів і характеристик цього поняття.

2. У дисертації понадміру висвітлено теоретичні основи державної 
інноваційної політики для вироблення підґрунтя інноваційного розвитку 
національної економіки та формування національної інноваційної стратегії 
(розділ 1 дисертації).

3. В параграфі 2.1, вивчаючи світовий досвід підвищення 
конкурентоспроможності економіки країни та методи регулювання 
інноваційного розвитку, на наш погляд, було б доцільніше не обмежуватись 
тільки оглядом стану інноваційної діяльності та реалізації інноваційних 
стратегій в окремих країнах Європи й Азії, а обґрунтувати вибір країни- 
прототипу, економіка якої найбільшим чином подібна до України (краще в 
розрізі її окремих регіонів, враховуючи суттєві розбіжності між ними). Це 
дало б змогу більш аргументовано проектувати майбутній інноваційний 
розвиток економіки України з врахуванням світових тенденцій.

4. У третьому розділі роботи (с. 224-227) наведено результати 
моніторингу перешкод інноваційному розвитку суб’єктів господарювання 
методом анкетного опитування експертів. Доцільно було б зазначити період



проведення цього опитування та вказати критерії вибору експертів, зокрема, 
коефіцієнт конкордації.

5. У параграфі 4.3. дослідженно процес формування оптимальної 
стратегії виробництва інноваційної продукції, оскільки розглянуто діяльність 
виробничого підприємства. Доцільно було б обгрунтувати, за рахунок яких 
іще видів інновацій суб’єкти господарювання здатні до інноваційного 
розвитку.

6. Визиває сумнів запропонована модель взаємозв’язку й узгодженості 
стратегічного управління інноваційним розвитком на різних рівнях 
господарювання (рис. 5.12, ст. 364). Автору доцільно чітко зазначити 
управлінські ролі центрального та місцевих органів виконавчої влади, 
самоврядування у процесі стратегічного управління інноваційним розвитком.

7. У роботі відсутні узагальнюючі розрахунки економічного ефекту від 
запровадження запропонованої автором системи підвищення 
конкурентоспроможності економіки України.

8. Невеликі таблиці, розміром до одного аркушу, доцільно було б 
розміщувати на одному аркуші, а не робити перенос через продовження таблиці 
на інший аркуш, наприклад табл. 4.3, 4.8, 4.10

9. У роботі присутні поодинокі стилістичні неточності, які вказують на 
авторський стиль викладення результатів дослідження та не впливають на 
якість сприйняття матеріалу дисертації.

Наведені зауваження та дискусійні положення не знижують високий 
науковий рівень роботи та не впливають на її загальну позитивну оцінку. 
Певною мірою вони доповнюють об’єктивну характеристику практичної 
складності та значущості теми проведеного дослідження, підкреслюють 
вагомість внеску дисертанта в теоретичну будову концептуальних засад 
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та формування 
інноваційних стратегій на всіх рівнях господарювання з метою підвищення 
конкурентоспроможності економіки країни, доцільність продовження 
наукових досліджень у цьому напрямі.

Загальні висновки.
Дисертація Юринець Зорини Володимирівни на тему «Інноваційні 

стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України» 
є завершеною науковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані 
теоретичні, методологічні, науково-методичні та практичні результати, що в 
сукупності вирішують наукову проблему — розроблення теоретичних 
положень і практичних рекомендацій щодо формування інноваційних 
стратегій та підвищення конкурентоспроможності економіки України.

Дисертаційну роботу виконано на належному науково-теоретичному 
рівні, вона має прикладне значення. Текст викладено логічно, послідовно і 
грамотно, висновки і пропозиції аргументовані. Отримані результати є 
обґрунтованими і впровадженими у практичну діяльність. Основні



положення, які винесені здобувачем на захист, повною мірою оприлюднені, 
автореферат відображає зміст дисертації та відповідає їй.

Все це дає змогу зробити висновок про те, що дисертаційна робота 
Юринець Зорини Володимирівни на тему «Інноваційні стратегії в системі 
підвищення конкурентоспроможності економіки України» за змістом, 
важливістю, структурою, обсягом та оформленням повністю відповідає 
вимогам, визначеним у пп. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових 
ступенів» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 
липня 2013 р. № 567, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 656 
від 19.08.2015 р.), а її автор -  Юринець Зорина Володимирівна -  заслуговує 
на присудження наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 -  економіка та управління національним
господарством.

Офіційний опонент -
доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри бізнес-економіки,
Київський національний університет 
технологій та дизайну
Міністерства освіти і науки України у  7 М. П. Денисенко


