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Детальний аналіз дисертаційної роботи Володіної В.О. «Державне
регулювання

інноваційними

інтересами

підприємництва»

дозволяє

сформулювати наступні узагальнені висновки щодо актуальності теми
дослідження, ступеня

обгрунтованості основних наукових положень,

висновків, рекомендацій, достовірності, наукової новизни, практичного
значення, узагальненої оцінки роботи, а також відповідності дисертації
встановленим нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України
щодо присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю

08.00.03

-

економіка

та

управління

національним

господарством.
Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв’язок з науковими
програмами.
В сучасній економічній науці все більше переважають такі поняття як
«інновація», «інноваційні інтереси», «інноваційна діяльність», «інноваційний
розвиток» тощо. Світовий і вітчизняний досвід доводять, що інноваційні
інтереси є рушійною силою розвитку підприємництва та невід’ємною
складовою постіндустріальної економіки.
На сьогодні в Україні, нажаль, не існує належної взаємодії держави та
приватного сектору в інноваційній сфері. Застосування механізму державноприватного партнерства в цій сфері відбувається повільно. Існують досить
значні проблеми, що потребують подальшого розвитку, серед яких однією із

головних є проблема державного регулювання інноваційними інтересами
підприємництва. У зв’язку з цим, дисертаційна робота Володіної В.О., метою
якої є розроблення теоретичних, методичних і практичних рекомендацій
щодо вдосконалення державного регулювання інноваційними інтересами
підприємництва, є актуальною та

має науково-теоретичну та практичну

значимість.
Дисертаційна
Національної

робота

академії

є

складовою

управління

на

науково-дослідної

тему

тематики

«Інноваційно-інвестиційні

чинники сталого соціально-економічного розвитку» (№ державної реєстрації
0116U003934), у межах якої автором розроблено рекомендації щодо
державного регулювання інноваційними інтересами підприємництва з
урахуванням механізму організації інноваційного кластера на засадах
державно-приватного партнерства.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження.
Наукова новизна одержаних автором результатів полягає у розробленні
теоретичних положень і наданні методичних рекомендацій з удосконалення
державного

регулювання

інноваційними

інтересами

підприємництва.

Зокрема, здобувачем уперше розроблено інституціональні засади організації
економічного механізму інноваційного кластера на основі визначення
ключових елементів державно-приватного партнерства, розподілу ризиків
між партнерами: державою і підприємствами з урахуванням інноваційних
інтересів останніх.
Автором удосконалено визначення поняття «інноваційного кластера»,
що

відображає

синергетичну

взаємодію

рівноправних

партнерів

«підприємництво - органи влади - наукові та освітні установи - міжнародні та
вітчизняні фінансові установи», і, на відміну від існуючих визначень,
базується

на

концепції

державно-приватного

партнерства

та

надає

можливість ефективного впровадження інноваційних продуктів та ідей;
методичний підхід до аналізу частки інноваційної продукції по регіонах
України на основі виділення так званих якісних (інтенсивних) та кількісних

(екстенсивних) факторів, що дозволяє встановлювати актуалітети у
діяльності загальнодержавних та регіональних органів влади по підтримці
реалізації інноваційних інтересів підприємництва.
Також заслуговують уваги рекомендації щодо вдосконалення концепції
державно-приватного партнерства в інноваційній сфері національного
господарства, яка відображає структурування відносин між державою та
приватними підприємствами, та слугує науковим підґрунтям відповідних
управлінських рішень на всіх стадіях практичної реалізації зазначеної
концепції.
Набули подальшого розвитку ключові характеристики для відбору
моделей державно-приватного партнерства з питань реалізації інноваційних
проектів, що дозволяє гармонізувати інноваційні інтереси підприємництва та
держави на основі розподілу прав власності; методичний підхід до
дослідження функціонування ринку інноваційних ідей в Україні на основі
аналізу субіндексів результатів інновацій (Output Sub-Index) та ресурсів
інновацій (Input Sub-Index) міжнародного рейтингу «The Global Innovation
Index», що дозволяє державі та підприємствам відбирати інноваційні ідеї
відповідно до ресурсів на їх впровадження та отриманих результатів.
У цілому, слід зазначити, що новизна дисертаційного дослідження
оформлена автором досить чітко, повно та у відповідності до чинних вимог.
Ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій, їх достовірність і новизна.
Ступінь обгрунтованості й достовірності наукових положень, висновків і
рекомендацій, які були сформульовані в дисертації, підтверджуються
численними дослідженнями, які виконані на достатньо високому рівні.
Достовірність і новизна отриманих результатів не викликає сумнівів.
Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є
фундаментальні дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених щодо
державного регулювання інноваційними інтересами підприємництва, у тому

числі теорії макроекономічної динаміки та управління національним
господарством.
Достовірність наукових положень підтверджено в процесі виконання
дослідження використанням таких методів пізнання економічних явищ і
процесів, як системний аналіз, статистичний аналіз, графічний метод, метод
економіко- математичного моделювання, абстрактно - логічний метод, метод
порівняння та синтезу.
Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені в дисертаційній
роботі, базуються на законодавчих та інших нормативно- правових актах,
даних Державної служби статистики України, результатах

наукових

досліджень, що оприлюднені у монографіях, фахових наукових виданнях,
збірниках наукових праць, збірниках матеріалів конференцій; інтернетресурсах, аналітичних матеріалах та звітних даних міжнародних організацій,
спеціальних наукових та інших джерелах. Автором опрацьовано достатню
кількість наукових джерел, публікацій, статистичних даних, виконано
розрахунки;

матеріали

автором

систематизовано,

узагальнено,

проаналізовано, ілюстровано в таблицях і рисунках. Отримані в процесі
дослідження результати є важливими з наукової і практичної точок зору.
Основні наукові положення та практичні результати дисертації пройшли
відповідну апробацію, вони доповідалися автором і одержали схвалення на
міжнародних науково- практичних конференціях та семінарах.
Дисертація Володіної В.О. є самостійно виконаною, цілісною та
завершеною науковою працею здобувача. Всі наукові результати знайшли
відображення в наукових публікаціях.
Повнота викладення основних наукових положень, висновків і
рекомендацій в опублікованих працях.
Положення та результати дисертаційної роботи опубліковано у 13
наукових працях, у тому числі: 1 колективна монографія (розділ у
співавторстві), 6 статей у наукових фахових виданнях України та виданнях,
які включено до міжнародних наукометричних баз даних та 6 публікацій – у

збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій та
семінарів. Загальний обсяг публікацій становить 7,2 д.а.
Оцінка практичного значення одержаних результатів.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні
пропозицій, спрямованих на удосконалення державного регулювання
інноваційними інтересами підприємництва, і використані: Міністерством
аграрної політики та продовольства України при підготовці пропозицій щодо
вдосконалення механізму державного регулювання аграрною сферою та при
розробці проектів нормативно-правових актів щодо розвитку аграрного
сектору національної економіки, зокрема, проекту Концепції державної
цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021
року (довідка № 37-11-15/6694 від 21.02.2018 р.);Національною академією
аграрних наук України при вдосконаленні інноваційного механізму реалізації
інтересів розвитку суб’єктів агропромислового комплексу, які призведуть до
поглиблення рівня переробки української аграрної продукції та рівня доданої
вартості українського агропромислового сектору; належної взаємодії «бізнеснаука-держава» і ефективного використання механізму державно-приватного
партнерства в підвищенні ефективності агропромислового виробництва на
основі розвитку інноваційного підприємництва як визначальної частини
інноваційної системи (довідка № 11-03/13 від 23.02.2018 р.);Державним
науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки
(довідка № 01/335 від 22.11.2017 р.) - при розробці стратегічних пріоритетів
державного

регулювання

інноваційними

інтересами

підприємництва.

Впровадження запропонованих механізмів, інструментів та заходів надасть
економіці країни позитивного імпульсу у процесі формування ключових
елементів державно-приватного партнерства; ВНЗ «Національна академія
управління» (акт від 28.04.2017 р.) – при підготовці навчально-методичних
матеріалів та викладанні дисциплін «Державне регулювання економіки»,
«Управління

інноваціями»,

«Інноваційний

«Економіка і організація інноваційної діяльності».

розвиток

підприємства»,

Відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертацію

оформлено

відповідно

до

вимог,

встановлених

Міністерством освіти і науки України. Роботу виконано у науковому стилі, її
зміст викладено з дотриманням чіткої логічної послідовності.
Автореферат за змістом та структурою відповідає дисертаційній роботі.
У ньому достатньо повно викладено основні наукові здобутки, пропозиції і
висновки автора.
Дискусійні положення на зауваження щодо змісту дисертації.
В цілому, дослідження виконане на достатньо високому рівні, але за
змістом дисертаційної роботи є деякі зауваження та дискусійні положення, а
саме:
1.У підрозділі 2.1 на основі дослідження показників України у
міжнародному рейтингу «The Global Innovation Index» за 2017 р., автор
з’ясував структуру індексу. Разом з тим, бажано б було додати авторське
бачення шляхів підвищення місця України у зазначеному міжнародному
рейтингу до 2020, 2025рр. і т. д.;
2. У розділі 3 обгрунтовано роль та значення механізмів державноприватного партнерства в інноваційній сфері; визначено мету, завдання,
принципи, функції, моделі, організаційно-правові форми, інструменти
державної підтримки державно-приватного партнерства як інструменту
гармонізації

інноваційних

інтересів;

запропоновано

інституціональну

структуру інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства,
прийнятну для вітчизняної соціально-економічної системи. Доцільним було б
поглибити вивчення зарубіжного досвіду державно- приватного партнерства
з метою підвищення інноваційного рівня національного господарства.
3. Оскільки визначення терміну «інноваційний кластер» займає важливе
місце в окресленні новизни дисертаційного дослідження автора, доцільно
було б надати це визначення не тільки в тексті дисертації, а й в основному
змісті тексту автореферату.
4. У дисертації автор вводить в українській обіг англомовні визначення

