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Актуальність теми дисертаційної роботи

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, що відбувається на 
світовому ринку, має свій особливий вплив на стан усіх економічних 
процесів. Проблема розвитку інноваційної сфери економіки України полягає 
у відсутності ефективної методики управління зазначеними процесами, що 
відповідала б національним особливостям та забезпечувала ефективний 
розвиток інноваційного потенціалу держави.

Управління інноваційним розвитком економіки держави, досягнення 
певного рівня конкурентоспроможності має логічно вписуватися у систему 
стратегічного управління, невід’ємною складовою якого є формування 
інноваційних стратегій, що конкретизують стратегічні цілі у розрізі сфер 
управління і втілюються у комплексі взаємопов’язаних заходів, реалізація 
яких має забезпечувати досягнення стратегічних цілей. Забезпечення 
конкурентоспроможності країни в довготерміновій перспективі ґрунтується 
на інноваціях в економічній, виробничій, маркетинговій, соціальній, 
управлінській та інших сферах. Інноваційна стратегія дає змогу отримати 
якомога чіткіше уявлення про майбутній розвиток складної соціально- 
економічної системи. Цей процес потребує активного використання 
системного підходу, який забезпечує певну збалансованість усього 
комплексу заходів і вказує напрям інноваційного розвитку.

Дослідження вищезазначених питань у вітчизняній економіці поки ще 
не набуло належного розвитку Таким чином, у дисертації Юринець З.В. 
досліджена актуальна науково-практична проблема, яка пов’язана з 
формуванням теоретичних, методологічних і методичних основ щодо 
розроблення інноваційних стратегій в системі підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки та стратегічного управління 
інноваційним розвитком на усіх рівнях господарювання.



Ступінь обгрунтованості та .достовірності наукових положень, висновків 
і рекочен :аи н. шо на велено в дисертації

Наукові, методичні та прикладні положення у дисертації викладено 
послідовно та обгрунтовано. Основні теоретичні і практичні розробки 
здобувача спираються на критичне узагальнення наукових праць вітчизняних 
і закордонних авторів з проблем загального менеджменту, стратегічного 
управління, інноваційного менеджменту; ринкової економіки; нормативно- 
законодавчої бази України; даних Державної служби статистики України, 
звітних даних про результати функціонування суб'єктів господарювання.

Ознайомлення із змістом дисертації й автореферату дозволяє
констатувати глибину розроблення автором досліджуваної проблематики, 
суттєву новизну наукового доробку. Дисертаційна робота має лопчну 
структурну побудову. її зміст повною мірою розкриває тему наукового 
дослідження. Отримані здобувачем результати дисертаційної роботи, 
сформульовані висновки та рекомендації, є науково обгрунтованими.

У дисертаційній роботі визначені та вирішені досить вагомі завдання як 
методологічного, так і методичного спрямування. Можна позитивно оцінити 
авторський підхід до формування оптимальної стратегії виробництва
інноваційної продукції суб’єктів господарювання, метод моделювання
інноваційних процесів на основі інструментарію нейронних мереж і 
запропоновану послідовність етапів процесу формування інноваційної стратегії 
та втілення напрямів інноваційного розвитку країни на підставі побудови 
системи прогнозів.

За результатами ідентифікації чинників конкурентоспроможності за 
інноваційною компонентою виявлено їхній вплив на ВВП України, що дало 
змогу проаналізувати різні варіанти пошуку й оцінювання управлінських 
рішень для підвищення ефективності економічного розвитку та 
охарактеризувати інтенсивність переходу вітчизняної економіки на 
інноваційний шлях розвитку.

В роботі сформований організаційно-методологічний підхід щодо 
розроблення та вибору інноваційної стратегії суб’єктів господарювання, у 
якому, на відміну від наявних, запропоновано процес формування інноваційної 
стратегії суб’єктів господарювання за заданих умов, масштабу чинників впливу 
на його інноваційну діяльність і розвиток та інструментарій для комплексного 
дослідження зовнішнього та внутрішнього середовищ на основі сформованої 
системи показників.

Автором запропоновано теоретичні основи формування підсистеми 
управління усуненням перешкод інноваційному розвитку суб’єктів 
господарювання, у яких, обгрунтовано мету, властивості та структуру 
підсистеми, її головні завдання та підзавдання, принципи, функції та систему 
забезпечення. Наведено 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.

Загалом, на наш погляд, тема дисертаційної роботи розкрита достатньо 
повно, поставлені завдання знайшли своє вирішення.

В процесі дисертаційного досліджено використано суттєвий обсяг 
інформації, усі розділи містять схеми, таблиці, посилання на літературні 
джерела. Автором вдало підібрано методи дослідження: діалектики (для 
усвідомлення ролі процесів інноваційного розвитку на усіх рівнях управління 
для економічного зростання економіки країни, місця суб’єктів 
господарювання); комплексний підхід (для розроблення та втілення методів, 
засобів формування інноваційних стратегій). Також у роботі використовуватись 
загальнонаукові прийоми аналізу та специфічні методи економічного 
дослідження: порівняння, аналогії, узагальнення, системний підхід. методи 
економіко-математичного моделювання, кореляційно-регресійний аналіз тощо. 
Все це дозволило успішно вирішити поставлені завдання.

Вірогідність результатів дослідження підтверджено їх широкою 
апробацією і схваленням на 13 міжнародних та всеукраїнських науково- 
практичних, науково-методичних конференціях.

За темою дисертації опубліковано 52 наукові публікації, у тому числі 
одна особиста монографія, 5 колективних монографій, навчальний посібник. 
26 статей у фахових виданнях, 6 статей у зарубіжних наукових виданнях, у 
тому числі 8 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 
баз.

Отже, зміст дисертаційної роботи засвідчує, що окреслена мета 
досягнута, поставлені завдання виконано, висновки достатньо 
аргументовано.

Наукова новизна отриманих результатів

Ознайомлення зі змістом дисертації, автореферату, надрукованих 
автором наукових праць дає можливість виділити конкретні результати, що 
мають наукову новизну.

До вперше розроблених результатів дослідження можна віднести:
- сформовану наукову гіпотезу, відповідно до якої основою для 

економічного зростання національної економіки має стати впровадження 
системи підвищення конкурентоспроможності економіки та розроблення 
інноваційних стратегій за системною методологією, яка враховує внутрішню 
будову економічних систем і рівні стратегічного управління інноваційним 
розвитком (С. 75, 86-90, 361-366);



- обгрунтований метод моделювання інноваційних процесів на основі 
інструментарію нейрон них мереж для інформаційно-аналітичного забезпечення 
формування інноваційних стратегій (С. 331-351);

- теоретико-методичне підґрунтя до формування оптимальної стратегії 
виробництва інноваційної продукції суб’єктів господарювання на засадах 
економіко-математичного моделювання за умов невизначеності ринкового 
середовища (С. 311 -328);

Серед отриманих наукових результатів, спрямованих на удосконалення 
наявних, доцільно виділити такі:

- процес ідентифікації та вибору чинників конкурентоспроможності 
за інноваційною компонентою, виявлення їхнього впливу на ВВП 
України (С. 178-208);

- класифікацію умов функціонування національного середо ~иі^ і. 
інноваційного розвитку економічних суб’єктів, структуризацію рСЗВИТК} 
економіки країни (С. 25-27, 89-92);

- обґрунтування характеристик і класифікацію інноваційних 
стратегій (С. 36-43)

- взаємозв’язок чинників підвищення конкурентоспроможності на різних 
рівнях управління за інноваційною компонентою та структуру чинників. їло 
визначають конкурентоспроможність на мезо- та макрорівні (С. 81-85);

- організаційно-методологічний підхід щодо розроблення та вибору 
інноваційної стратегії суб'єктів господарювання (С. 286-302);

- систему формування інформаційно-аналітичного середовища 
інноваційної діяльності (С. 382-398);

- теоретичні основи формування підсистеми управління усуненням 
перешкод інноваційному розвитку суб’єктів господарювання (С. 239-258);

- систематизацію перешкод інноваційному розвитку суб’єктів 
господарювання (С. 217-219, 227-236).

Отримали подальший розвиток такі наукові положення:
- теоретико-методологічні засади стратегічного управління інноваційним 

розвитком (С. 261-283);
- понятійно-категорійний апарат дослідження: «інноваційна стратегія», 

«інноваційний розвиток» (С. 23-24, 33-36);
- теоретичний базис та прикладні основи підвищення конкуренто

спроможності національної економіки (С. 352-361, 366-379);
- аргументація можливостей адаптивного застосування зарубіжних 

інструментів формування інноваційної стратегії й інноваційної політики, 
регулювання інноваційної діяльності (С. 133-135, 147-161, 172-178).

Ці наукові здобутки автора мають науково-теоретичне та практичне 
значення і є необхідним науково-методологічним підґрунтям для 
розроблення рекомендацій щодо формування інноваційних стратегій в 
системі підвищення конкурентоспроможності економіки України.



Практичне значення роботи і використання результатів дослідження

Практична цінність результатів роботи полягає в обґрунтуванні 
конкретних методик і рекомендацій щодо стратегічного управління 
інноваційним розвитком на усіх рівнях національної економіки та 
формування методологічних і практичних засад підвищення 
конкурентоспроможності економіки України на підставі сформованих 
інноваційних стратегій, які були впроваджені в практику діяльності Комітету 
Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, Міністерства фінансів 
України, Львівської обласної державної адміністрації, Волинської обласної 
ради та виробничих підприємств: ТзОВ «Завод Електронпобутприлад», ПАТ 
«Іскра» (що підтверджується відповідними довідками).

Теоретико-методологічні результати дослідження використовуються в 
навчальному процесі Львівського національного університету імені Івана 
Франка під час викладання дисциплін «Управління інноваціями». "Стратегічне 
управління» (довідка №54-4 від 06.01.2015 р.) та факультет;. ексн:м 
менеджменту та міжнародного права Інституту післядипломної осв:тп 72 
доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імен: 
Івана Франка -  дисципліни «Інноваційний менеджмент» (довідка .V 43 в:д 
30.03.2016 р.).

Оцінка повноти викладення наукових положень, висновків та 
рекомендацій в опублікованих працях

Наукові праці Юринець З.В. за темою дисертації кількісно й якісно 
відповідають та відображають зміст роботи. Основні результати наукового 
дослідження викладено в 52 наукових публікаціях, в тому числі: 6 
монографій (1 -  авторська, 5 -  колективних), 1 навчальний посібник, 26 
публікацій у наукових фахових виданнях України, 6 - у  зарубіжних виданнях, у 
тому числі 8 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 
баз. Загальний обсяг опублікованого автором матеріалу -  52,42 друк. арк.

Особистий внесок Юринець З.В. полягає в тому, що всі теоретичні та 
практичні результати дослідження отримані самостійно. З наукових 
публікацій, які видані в співавторстві, у дисертації використано тільки ті ідеї, 
положення і розрахунки, які є результатом особистого дослідження і 
становлять індивідуатьний внесок автора.

Усі публікації за темою роботи відображають зміст дисертації. 
Опубліковані наукові праці й автореферат дисертації об’єктивно та повною 
мірою розкривають головні положення дисертаційної роботи, отримані 
наукові результати, висновки та рекомендації, які винесені на захист, 
вичерпно характеризують мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.



Зміст автореферлу с тентичним основним положенням дисертаційної 
роботи. Текст автореферату не містить положень, які не знайшли 
ВІДОбражеННЯ 5 ЛІ.игГ'і-

В і л п й в і л н і с  т ь л и с е р т а ц і ї  паспорту спеціальності

Головні рез>.тьт-ати дисертаційної роботи Юринець Зорини
Володимирівни на тем;. -новаційні стратегії в системі підвищення
конкурентоспроможні :ст: економіки України» відповідають паспорту
спеціальності 08.00 ; -  економіка та управління національним
господарством.

Стиль і мова викладення результатів дослідження

Дисертаційна робота характеризується науковим стилем викладення. 
Розділи та підрозділи дослідження подано у логічному зв’язку і 
послідовності. Одержані результати достатньо обґрунтовано та
аргументовано.

Зауваження та дискусійні положення дисертаційної роботи

У цілому запропоновані автором розробки щодо формування 
інноваційних стратегій в системі підвищення конкурентоспроможності 
економіки варто оцінити позитивно. Але, незважаючи на загальну позитивну 
оцінку, вважаю за необхідне висловити такі зауваження.

1. Враховуючи сучасні особливості інноваційних процесів, які 
відбуваються в економіці країни, загострення соціальних проблем, доцільно 
було б приділити їхньому дослідженню більшої уваги (Розділ 1).

2. Під час висвітлення понятійно-категорійного апарату дослідження 
автором визначено такі поняття як: «інноваційний розвиток», «інноваційна 
стратегія». Виходячи зі спрямованості роботи, доцільно було б поряд із 
вказаними поняттями навести у першому розділі власне бачення поняття 
«стратегічне управління інноваційним розвитком».

3. У параграфі 2.2. (с. 174) автором проведено аналіз інноваційної 
інфраструктури України. Вважаю, що на цьому питанні варто було б 
детальніше зосередити увагу, оскільки у п’ятому розділі (параграф 5.3) автор 
надає пропозиції щодо формування інформаційно-аналітичного середовища 
інноваційної діяльності, основною якого є елементи інноваційної 
інфраструктури.

4. У параграфі 2.3. наведено економетричну модель, що дає змогу 
визначити вплив чинників конкурентоспроможності за інноваційною 
компонентою на ВВП України. У якості показників окремо вказані такі як 
обсяг і кількість науково-технологічних робіт, які характеризують суміжний



напрям дослідження. Також в роботі, крім запропонованих чинників варто 
було використати й інші показники інноваційної діяльності.

5. У розділі 3 наукового дослідження надто багато уваги приділено 
опису класифікаційних ознак та ключових характеристик явищ, подій і 
ситуацій, що уможливлюють перешкоди інноваційному розвитку.

6. У параграфі 5.1. в процесі оцінювання результатів державної 
політики з метою формування національної інноваційної стратегії 
використано дані щодо соціально-економічної, науково-технічної, інноваційної 
діяльності 13 розвинутих країн. Однак серед них відсутні дані про розвиток 
інших країн, наприклад, Сінгапур, Грузія тощо, які відносять до країн з 
розвинутою інноваційною складовою, що в короткі терміни досягли 
економічного зростання.

7. У роботі вказано, що «державна інноваційна політика хтя вирішення 
описаних завдань, проблем, з метою вироблення підгрунтя інноваційного 
розвитку національної економіки має відштовхуватись від розроблень: ч 
втілення національної інноваційної стратегії...» (Розділ 1. с. 15- О д н і :- ; 

роботі не достатньо повно описано зв'язок державної інноваційної політики 
та процесу формування інноваційної стратегії.

8. У параграфі 4.2. (с. 284) наведено й обґрунтовано етапи формування 
інноваційної стратегії суб’єктів господарювання, її реалізації. В ході 
розкриття змісту авторських пропозицій варто було б стверджу вати не про 
доцільність формування інноваційної стратегії, а про наявність компетеншн, 
ресурсів та можливостей для розроблення і реалізації інноваційної стратегії.

9. Некоректно використовувати скорочення (НІС, РІС) у підписах до 
рисунків та таблиць.

10. Не всі розділи та підрозділи дисертації рівноцінні як за 
дослідницькими матеріалами, так і за обсягом. Так, наприклад розділ 1 
викладено на 115 ст.. розділ 2 -  на 78 ст., розділ 3 -  на 50 ст., підрозділ 1.2. -  
на 33 ст., а підрозділ 3.2 -  на 15 ст.

Проте, висловлені зауваження не зменшують значущості 
дисертаційного дослідження Юринець З.В. для теорії та практики 
стратегічного управління інноваційним розвитком та підвищення 
конкурентоспроможності економіки країни.

Загальна оцінка роботи та її відповідність нормативним вимогам

Дисертаційна робота «Інноваційні стратегії в системі підвищення 
конкурентоспроможності економіки України» є самостійним завершеним 
дослідженням, що виконано на достатньо високому науковому рівні та 
містить на\ково обгрунтовані теоретичні, науково-методичні та практичні 
результати, шо у сукупності вирішують важливу наукову проблему щодо 
форуїу вання теоретичних, методологічних та методичних основ розроблення



інноваційних стратегій в системі підвищення конкурентоспроможності 
економіки України

Опубліковані роботи та автореферат відображають основні положення 
дисертаційної-: д ..

У цілом> дичіегм::- на тему «Інноваційні стратегії в системі 
підвищення конк> ге нт спроможності економіки України» відповідає 
вимогам, визначеним . ги ч. 11 . 12, 13 «Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 
(затвердженого Постановою 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, Юринець Зорина 
Володимирівна, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 
економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -  економіка та управління 
національним господарством
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