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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора економічних наук, професора 

Мельник Тетяни Миколаївни 

на дисертаційну роботу Власенко Ю.В. на тему  

«Конкурентоспроможність національної інноваційної системи в 

глобальному науково-технологічному просторі»,  

яку представлено до захисту у спеціалізованій вченій раді К 12.093.03 у 

Маріупольському державному університеті МОН України на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – 

світове господарство і міжнародні економічні відносини 

 

Актуальність теми дослідження 

На сучасному етапі світогосподарського розвитку формується нова 

парадигма економічного зростання на базі використання знань та інновацій як 

найважливіших економічних ресурсів. Науково-технічний прогрес змінює 

масштаби і структуру виробництва, робить істотний вплив на стан всієї світової 

економіки, а інноваційні фактори стають основним джерелом забезпечення 

позитивної соціально-економічної динаміки та досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності національної економіки. Сьогодні виникає нова 

соціально-економічна реальність, що характеризується радикальними змінами, 

які втілюють надбання науково-технічного прогресу в усі сфери життя. 

Дослідження у цьому напрямі призвели до формування теорії 

інноваційних систем як сукупності взаємопов’язаних організаційних структур, 

зайнятих виробництвом і подальшою реалізацією наукових знань і технологій, 

компаній, університетів, лабораторій, технопарків, технополісів, які виступають 

підсистемами, що забезпечують інноваційні процеси.  

У цьому контексті проведення наукових досліджень з метою поглиблення 

теоретико-методологічних засад дослідження національної інноваційної 

системи на етапі глобалізації та обґрунтування науково-практичних 

рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності національної 

інноваційної системи України в умовах формування глобального науково-

технологічного простору є актуальним і доцільним. 
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Наукова новизна отриманих результатів 

Опонована дисертаційна робота містить ряд результатів, які є науково 

новими, а саме: 

розвинуто понятійно-категоріальний апарат дослідження 

конкурентоспроможності за рахунок представлення авторського визначення 

категорії «конкурентоспроможність», яку дисертант трактує як здатність 

нівелювати несприятливий вплив зовнішнього середовища за рахунок наявних 

конкурентних переваг через формування та використання відповідного 

ресурсного і виробничого потенціалу, що визначає можливості ефективної 

господарської діяльності та її прибутковості в умовах конкурентного ринку 

(с.35); та категорії «національна конкурентоспроможність», яку пропонується 

розглядати як зумовлене економічними, соціальними і політичними факторами 

становище країни на зовнішньому ринку, що системно відображає виробничо-

технічний та експортний потенціал національної економіки і визначає здатність 

країни протистояти міжнародній конкуренції на ринках третіх країн (с. 39); 

представлено структурну схему національної інноваційної системи, у якій 

акцентовано увагу на провідній ролі держави у моделі взаємодії учасників 

національної інноваційної системи, що має забезпечувати формування 

інноваційної інфраструктури, інституційне забезпечення інноваційної 

діяльності, створення сприятливого інвестиційного клімату, регулювання 

взаємовідносин між учасниками НІС (с. 46); 

поглиблено теоретико-методологічні засади дослідження національної 

інноваційної системи, зокрема, на основі ідентифікації визначальних чинників 

формування національної інноваційної системи, до яких віднесено розмір 

країни та рівень її розвитку; форму, якість та інтенсивність взаємодії основних 

учасників інноваційного процесу; роль ринкових та неринкових інститутів в 

країні, які впливають на напрям і швидкість розповсюдження інновацій), 

національну інноваційну систему визначено як динамічну систему відносин 

між взаємопов’язаними інститутами держави, які спрямовані на створення, 

провадження та передачу знань, досвіду і технологій, з метою забезпечення 
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економічного, політичного, соціального, культурного розвитку країни, а також 

підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки з 

урахуванням глобальних та регіональних викликів (с. 47-48, 58);  

визначено концептуальні напрями удосконалення методологічно-

організаційного забезпечення конкурентоспроможності національної 

інноваційної системи в умовах глобального науково-технологічного простору, 

що враховують необхідності застосування інноваційного форсайту, за рахунок 

обґрунтування доцільності додавання до класичної моделі «потрійної спіралі» 

соціально-комунікаційної ланки, яка характеризується визначеністю соціальних 

пріоритетів, інноваційною культурою, екологізацією суспільства, легкістю 

доступу і обміну інформацією через міжнародні інформаційно-комунікаційні 

мережі; зазначена додаткова ланка визначає інтелектуальний ресурс 

суспільства як базис інноваційного розвитку в умовах глобалізації (с. 70); 

розвинуто кількісно-аналітичні підходи до визначення напрямків 

включення національних інноваційних систем до глобальних ланцюгів доданої 

вартості, зокрема, ґрунтуючись на результатах порівняльного міжкраїнового 

аналізу чинників, які визначають включення країн до глобальних ланцюгів 

доданої вартості, встановлено, що найбільш прийнятною для країни є китайська 

модель інноваційного розвитку, яка сприяє врівноваженню фінансової та 

науково-кадрової складової системи забезпечення функціонування 

національної інноваційної системи та її включенню у глобальні ланцюги 

доданої вартості (с. 166-174); 

удосконалено організаційно-економічний механізм забезпечення 

конкурентоспроможності національної інноваційної системи України, 

імплементація якого дозволить у перспективі створити експортоорієнтовані 

високотехнологічні галузі в рамках національної інноваційної системи та 

сформувати передумови переходу до конкурентної економіки, заснованої на 

інноваційному розвитку (с. 188-189). 
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Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

Положення, висновки і рекомендації теоретичного та науково-

практичного характеру, які представлено у дисертації Власенко Ю.В., можна 

визнати обґрунтованими й достовірними. Це пов’язано з тим, що вони отримані 

із застосуванням діалектичного методу наукового пізнання, використанням 

наукових праць провідних українських та зарубіжних вчених, офіційних 

матеріалів та публікацій міжнародних організацій (ОЕСР, комісій ООН), 

статистичних та аналітичних матеріалів Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Державної служби статистики України, результатів власних 

досліджень автора. 

Використання поряд із діалектичним методом загальнонаукових та 

спеціальних методів пізнання (наукового узагальнення, аналізу і синтезу, 

порівняльного аналізу, економіко-математичного аналізу та моделювання) 

забезпечує достовірність результатів проведеного дослідження. 

Автореферат дисертації повною мірою відповідає змісту дисертаційної 

роботи, містить основні отримані автором ідеї та висновки. 

 

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота відповідає напрямкам наукових досліджень кафедри 

міжнародного менеджменту Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана. Зокрема, у рамках виконання 

держбюджетної теми «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, 

формати, національні інтереси» (номер держреєстрації 0116U001387) автором 

досліджено включення експортно-орієнтованих вітчизняних галузей до 

глобальних ланцюгів доданої вартості в частині експортної продукції; в межах 

роботи над темою «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної 

економічної політики» (номер державної реєстрації 0111U007630) досліджено 

інноваційні системи з позиції їх ієрархічної структури (глобальний, 

регіональний, національний рівні). 
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Повнота викладення результатів в опублікованих наукових працях 

За темою дослідження автором опубліковано 16 одноосібних наукових 

праць загальним обсягом 6,1 д.а, з яких – 7 статей у наукових фахових виданнях 

загальним обсягом 3,5 д.а., у тому числі 3 статті у наукових періодичних виданнях 

інших держав та виданнях України, включених до міжнародних наукометричних 

баз, загальним обсягом 1,4 д.а. 

Основні результати дослідження пройшли апробацію на науково-

практичних та науково-теоретичних конференціях і семінарах різного рівня, що 

також підтверджує високий рівень достовірності та обґрунтованості авторських 

висновків та рекомендацій. 

Таким чином, матеріали дисертаційної роботи Власенко Юлії 

Володимирівни у достатній мірі апробовано та висвітлено у наукових 

публікаціях автора. 

 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

Теоретичне та науково-практичне значення результатів проведеного 

дослідження полягає у поглибленні теоретико-методологічних основ 

дослідження формування національної інноваційної системи на етапі 

глобалізації та обґрунтуванні науково-практичних рекомендацій щодо 

забезпечення конкурентоспроможності національної інноваційної системи у 

глобальному науково-технологічному просторі. 

Результати дослідження мають безумовне практичне значення, що 

підтверджується їх впровадженням в діяльність Інституту законодавства 

Верховної Ради України (довідка №22/304-1-15 від 07.07.2017 р.), Департаменту 

економічної політики Львівської обласної державної адміністрації (довідка № 1-

12-3149 від 21.07.2017 р.); Громадської спілки «Міжрегіональний союз 

птахівників та кормовиробників України» (довідка №05/07 від 05.07.2017 р.). 

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана МОН України при розробці навчально-методичного забезпечення і 
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викладанні дисциплін «Міжнародна економічна діяльність України», 

«Глобальна економіка» (довідка від 14.03.2017 р.). 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

Висновки та положення, представлені у дисертаційній роботі, є достатньо 

обґрунтованими. Водночас, слід вказати на певні дискусійні положення і 

зауваження до роботи: 

1. В теоретичній частині дисертантка розглядає глобальну інноваційну 

систему (с. 49) й глобальний науково-технологічний простір (с. 71), не 

уточнюючи їх спільні і відмінні риси, а також їх взаємозв’язок через призму 

відповідних індикаторів. 

2. В п.1.1 авторкою розглядається конкурентоспроможність в 

контексті загального підходу, не враховуючи специфіку функціонування і 

розвитку НІС. Тому не зовсім доречним є проектування ромба Портера на 

визначення конкурентних сил НІС. Доцільно було б розкрити специфіку 

формування конкурентних переваг НІС в умовах сучасних викликів світового 

ринку й надати власний підхід до економічної сутності тлумачення 

«конкурентоспроможність НІС». 

3. На с.70 авторка пропонує додати четверту ланку – «соціально-

комунікаційну» до моделі потрійної спіралі, але в подальшому дослідженні не 

акцентує увагу на означену складову. 

4. На с.91 дисертантка розглядає позиції країн за глобальним індексом 

конкурентоспроможності, однак не обґрунтовує критеріїв вибору країн для 

порівняння і не враховує зміни в методиці розрахунку цього індексу Всесвітнім 

економічним форумом. 

5. Хоча ефективність інститутів є одним з перших показників, що 

входить до рейтингової оцінки НІС за Глобальним індексом інновацій (ГІІ) 

табл.2.8 (с.98), в роботі не достатньо розкрито механізм інституціонального 

забезпечення НІС. 
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6. Для репрезентативності й обґрунтованості висновків в п.2.2 

(табл.2.6-2.12) при дослідженні включення країн в ГЛДВ як фактора 

конкурентоспроможності НІС доцільно було б здійснити кластеризацію країн 

за спільними показниками ГІК й в подальшому проводити компаративний 

аналіз між визначеними групами країн. 

7. Щодо напрямів забезпечення конкурентоспроможності НІС 

України, автор не досліджує проблеми розбудови сучасної інноваційної 

інфраструктури України. 

8. В якості механізму підвищення конкурентоспроможності НІС 

України в роботі запропоновано створення спільної науково-технологічної 

платформи з ЄС і інтеграцію України у цифровий ринок ЄС (с.184). Однак 

дисертантка не проаналізувала наслідки відпливу висококваліфікованих 

спеціалістів за кордон, зокрема в ЄС, реформування вітчизняної вищої школи і 

науки, а також загальної готовності суспільства до таких інновацій (п.3.3). 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок присудження 

наукових ступенів» 

Не зважаючи на зазначені зауваження та дискусійні положення, 

дисертаційна робота Власенко Юлії Володимирівни «Конкурентоспроможність 

національної інноваційної системи в глобальному науково-технологічному 

просторі» є завершеною самостійною науковою працею, в якій вирішено 

важливу наукову задачу поглиблення теоретико-методологічних основ 

формування міжнародної конкурентоспроможності в умовах глобалізації 

інноваційної діяльності та формування організаційно-економічного 

інструментарію забезпечення конкурентоспроможності національної інноваційної 

системи у глобальному науково-технологічному просторі. Дисертація виконана 

на належному науково-теоретичному рівні, її зміст повністю відповідає темі, 

меті та визначеним завданням дослідження. Наукові праці, опубліковані 

автором, та автореферат у достатній мірі відображають основні положення 

ооооо
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