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економіка та управління національним господарством

Актуальність теми дисертації та її зв'язок з науковими програмами, 
планами і темами дослідження.

На сучасному етапі в умовах глобалізації та всезростаючої міжнародної 
конкуренції важливими факторами, які визначають місце країни у світовій 
економіці, є рівень її науково-технічного розвитку, ступінь присутності країни на 
світовому ринку новітніх технологій і здатність створювати й ефективно 
поширювати власні наукомісткі технології. Відставання у науці і використанні 
високих технологій призводять до ослаблення економічної та технологічної 
потужності країни, зниження темпів її економічного розвитку, втрати 
можливостей ефективної реалізації наявного потенціалу. Тільки на засадах 
реалізації концепції активізації розвитку науково-технічної діяльності українська 
держава здатна подолати існуюче нині суттєве відставання від країн-лідерів як у 
контексті загального рівня економічного розвитку, так і відносно рівня 
добробуту та якості життя населення, забезпечити умови підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки. Відтак дисертаційна робота 
О.І.Жилінської є своєчасним та оригінальним науковим дослідженням, яке 
присвячене вкрай актуальній для теорії і практики економіки та управління 
національним господарством науковій проблемі активізації розвитку науково- 
технічної діяльності в умовах інформаційного суспільства.

Актуальність представленої до захисту дисертаційної роботи засвідчує її 
виконання у межах держбюджетної тематики економічного факультету 
Київського національного уні ^  тт,евченка як складової
комплексних тем:

і ^ _ Відділ діловодства та архіву 
; Київського національного університету

імені Тараса Шевченка
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- “Теорія та практика соціально-економічного розвитку України в умовах 
ринкових перетворень” (шифр 01БФ040-01) у частині розділу “Інноваційно- 
інвестиційні фактори соціально-економічного розвитку України”, здобувачем 
розроблено методологічний підхід рейтингового оцінювання науково-технічної 
конкурентоспроможності країни та побудовано інтегральний рейтинг країн світу 
у 1996-2003 pp. (наукові результати увійшли до третього розділу дисертації, 
параграф 3.3);

- „Модернізація економіки України на засадах сталого соціально- 
економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики” (номер державної 
реєстрації 0111U006456) у частині розділу „Управління інноваційним розвитком 
на мікро-, мезо- і макрорівнях національної економіки”, автором виявлено 
суперечності та обґрунтовано сучасні тенденції розвитку складових науково- 
технічної діяльності в Україні (наукові результати увійшли до четвертого розділу 
дисертації, параграфи 4.2 та 4.3).

Наукова новизна та ступінь обгрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

У дисертації Жилінської О.І. на фундаментальних засадах з використанням 
положень методології системного пізнання здійснено теоретичну постановку, 
методологічне обґрунтування та розв’язання актуальної і важливої для 
економічної науки та господарської практики нової наукової проблеми 
активізації розвитку науково-технічної діяльності в умовах становлення 
інформаційного суспільства.

Серед низки теоретичних і методологічних положень та прикладних 
наукових результатів дисертації елементи наукової новизни містять наступні:

вперше:
- автором розроблено концепцію дослідження розвитку науково-технічної 

діяльності як системного об’єкта у взаємодії складових ДІР, підготовки наукових 
кадрів, надання науково-технічних послуг, застосування якої уможливило 
розкриття логіки становлення науково-технічної діяльності з позицій 
самоідентифікації сутнісних характеристик її складових та з ’ясування логіки її 
розвитку як економічного явища, аргументовано системну та економічну 
природу розвитку науково-технічної діяльності, що реалізується через механізм 
самоорганізації та активізується через економічні механізми державного 
регулювання і ринку, розкрито економічні прояви сутнісних характеристик 
науково-технічної діяльності, що засвідчують єдність процесів виробництва і 
споживання наукових і технічних знань на суб’єктному рівні, визначено 
особливості розгортання двох якісно відмінних типів розвитку науково-технічної 
діяльності, а саме: прискорення розвитку та активізації розвитку цього виду 
діяльності (розділи 1 та 2 дисертації, стор. 48-55, 63-72, 80-99, 125-142, 144-174; 
автореферат стор. 4-5, 10-12, 16, 31);

- обґрунтовано концептуальні основи активізації розвитку науково- 
технічної діяльності в інформаційному суспільстві, що базуються на ефектах
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комплементарних благ, з ’ясовано принципові відмінності у механізмах 
забезпечення прискорення розвитку науково-технічної діяльності в 
індустріальному й інформаційному типах господарювання, розкрито ефекти 
інституційної комплементарності венчурного антрепренерства та венчурного 
інвестування в активізації розвитку науково-технічної діяльності (розділ 2 
дисертації стор. 221 -259, автореферат стор. 5-6, 16-18)

- на особливу увагу заслуговує авторський методологічний підхід до 
оцінювання розвитку науково-технічної діяльності на засадах комплексного 
рейтингування науково-технічної конкурентоспроможності країн світу і 
кластерного аналізу -  уперше запропоновано здійснювати побудову 
інтегрального рейтингу науково-технічної конкурентоспроможності країн світу з 
урахуванням ранкінгу науково-технічного потенціалу і ранкінгу економічної 
ефективності науково-технічного потенціалу країн світу, що дало змогу 
підвищити об’єктивність кластерізації країн за індикаторами розвитку науково- 
технічної діяльності та підтвердити вихідне теоретичне положення про нову 
системну якість науково-технічної діяльності й прискорення трансформації 
науково-технічної діяльності в інноваційну через економічні механізми реалізації 
науково-технічного потенціалу країни і розширене фінансування ДІР (розділ З 
дисертації стор. 355-369, автореферат стор. 5-6, 20-21, 33);

- із застосуванням інструментарію системно-діяльнісного підходу 
здійснено ґрунтовний аналіз національних складових науково-технічної 
діяльності, що дало змогу з ’ясувати конвергентно-дивергентний характер 
українського контексту їх зародження і становлення, з ’ясувати сучасні 
суперечності та розкрити економічні перспективи розвитку науково-технічної 
діяльності в Україні, запропонувати напрями вдосконалення практики 
державного регулювання вітчизняної науково-технічної сфери та обґрунтувати 
конкретні заходи, спрямовані на відновлення системних характеристик науково- 
технічної діяльності та активізацію її розвитку (розділ 4 дисертації стор. 425-460, 
автореферат стор. 6, 20-28, 33-34);

дістали подальшого розвитку:
- розкриття закономірності прискорення розвитку науково-технічної 

діяльності в епоху Інтернет і глобалізації, суперечності розгортання механізму 
самоорганізації науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві, 
визначення особливостей перетворення науково-технічної діяльності на 
глобальне системне явище та висвітлення інституційних ефектів ТНК у 
прискоренні розвитку цього виду діяльності (розділ 2 дисертації стор. 196-220, 
автореферат стор. 7, 15-16, 31-32),

- систематизація ринкових дисфункцій у науково-технічній та інноваційній 
сферах, систематизація сучасної практики формування і функціонування 
механізмів державного фінансування і державного стимулювання розвитку 
науково-технічної діяльності у розвинених країнах світу (розділ 3 дисертації 
стор. 273-310, автореферат стор. 7, 19);
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- обґрунтування закономірностей державного регулювання науково- 
технічної сфери, що у сучасній практиці вирізняє поєднання механізмів 
державного фінансування і стимулювання та їх спрямованість на подолання і 
компенсацію ринкових дисфункцій у сфері науково-технічної та інноваційної 
діяльності, забезпечуючи активізацію розвитку науково-технічної діяльності і 
прискорення її трансформації в інноваційну діяльність (розділ 3 дисертації стор. 
311-354, автореферат стор. 7, 19, 32);

удосконалено:
- науково-категоріальний апарат економічної науки у частині трактування 

понять “науково-технічна діяльність”, “венчурна компанія”, “бізнес-янгольське 
інвестування” (стор. 67-68, 80-82, 236-243);

- класифікацію суб’єктів науково-технічної діяльності за її складовими 
(стор. 71-77)

- методи максимізації доходів підприємця-новатора (стор. 159-172);

- рейтингове оцінювання ВНЗ України на основі застосування 
коригувального коефіцієнту, який характеризує наукову продуктивність науково- 
педагогічних працівників ВНЗ у порівнянні з максимальним значенням індексу 
Гірша у вибірці національних суб’єктів науково-технічної діяльності, які 
включені до міжнародної наукометричної платформи Scopus (стор. 453-455, 
Додаток Д табл. Д. 51-52).

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих наукових 
фахових виданнях.

Сформульовані автором у дисертаційній роботі теоретичні та 
методологічні положення та розроблені прикладні наукові результати, які 
характеризуються науковою новизною та які винесено на захист, повністю 
висвітлені у 78 наукових публікаціях дисертанта. Опублікований науковий 
доробок автора перевищує 90 друк, арк., він містить одноосібну монографію, 
співавторство у шести колективних монографіях (підготовка окремих розділів не 
менше 2 друк, арк.), понад 50 статей у наукових фахових виданнях, серед яких 19 
публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях 
України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних. Одержані 
наукові результати були оприлюднені у 2004-2015 pp. у виступах на 58 
міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях та 
симпозіумах. Ознайомлення з науковим доробком дисертанта за тематикою 
дисертаційного дослідження дає змогу стверджувати, що наукові публікації 
Жилінської О.І. повною мірою відтворюють основні наукові результати її 
дисертаційної роботи “Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика 
активізації-” відповідно до вимог п. 12 “Порядку присудження наукових 
ступенів”.

4

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Структура і зміст дисертації, її завершеність та відповідність 
встановленим вимогам щодо оформлення.

Логіку побудови дисертаційної роботи, яка розглядається, визначили її мета 
та послідовність реалізації наукових задач, які узагальнено можна представити 
двома блоками: теоретико-методологічне обґрунтування постановки нової 
наукової проблеми (розділ перший “Теоретико-методологічні засади дослідження 
розвитку науково-технічної діяльності”, розділ другий “Економічна природа 
розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві”) та її 
вирішення (розділ третій “Держава в активізації розвитку науково-технічної 
діяльності: теоретичні та практичні аспекти” і розділ четвертий “Суперечності та 
економічні перспективи розвитку науково-технічної діяльності в Україні”). 
Розділи належним чином структуровані за поставленими науковими завданнями, 
зміст параграфів дисертації становить від 25 до 40 сторінок, що дає змогу 
розкрити послідовність реалізації наукової задачі та викласти отримані наукові 
результати.

Завершений характер дисертації засвідчує ступінь реалізації мети та 
наукових задач на основі застосування сучасного методологічного інструментарію 
та математичного апарату, опрацювання численних наукових джерел з 
економічних проблем науково-технічного розвитку та новітньої статистичної 
інформації міжнародних організацій і матеріалів Державної служби статистики 
України. Належний рівень опрацювання статистичної інформації підкреслює 
кількість таблиць та їх оформлення окремим томом додатків до дисертаційної 
роботи.

Дисертаційна робота та її автореферат ідентичні, за своїм вони 
оформленням повністю відповідають вимогам до такого типу наукових робіт. 
Подана на опонування докторська дисертація не містить запозичень 
кандидатської дисертації Жилінської О.І. “Організаційно-економічний механізм 
реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні”, захист якої 
відбувся у 1996 р.

Дискусійні положення, зауваження та побажання щодо змісту 
дисертації.

1) У процесі розкриття системної сутності науково-технічної діяльності 
автор акцентує увагу на такій важливій характеристиці систем як здатність до 
якісних змін (стор. 65-66). Виходячи з класичного розуміння розвитку як 
розгорнутого у часі процесу кількісних та якісних змін, доцільно було б 
доповнити сформульовані методологічні положення розкриття системної 
сутності науково-технічної діяльності також і характеристикою її здатності до 
кількісних змін, яка виявляється зокрема через зростання чисельності суб’єктів 
ДіР, розширення сфери ДІР, застосування нової техніки та надання науково- 
технічних послуг для високотехнологічних, споріднених видів економічної 
діяльності, а згодом -  на всі види економічної діяльності. Таким чином, 
генерування кількісних та якісних змін у розвитку науково-технічної діяльності
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на етапі економічної реалізації наукових і технічних знань є основою 
трансформації науково-технічної діяльності від явища соціокультурного до 
явища економічного.

2) Дослідження розвитку науково-технічної діяльності автор пропонує 
здійснювати на основі системного та діяльнісного підходу (стор. 64-65). 
Запропоновані методологічні положення системного підходу не викликають 
заперечень і дають змогу дослідити розвиток науково-технічної діяльності як 
системного об’єкта та виявити взаємозумовленість усіх його компонент та 
елементів. Разом з тим у рамках методологічних положень діяльнісного підходу 
потребує уточнення перелік сутнісних характеристик діяльності (с. 49, 106) та 
внесення до нього таких характеристик як наукові інтереси, механізми визначення 
цінності й оцінювання результативності, зовнішні умови провадження діяльності 
(у т.ч. політичні, економічні, соціальні, технологічні тощо).

3) Автор вірно відзначає належність науково-технічної діяльності до сфери 
надання послуг (стор. 143, 221-230), зокрема освітніх та інформаційних. Разом з 
тим формалізація набутих знань і створення наукоємного продукту зумовлюється 
не лише індивідуальною результативністю дослідника, як підкреслює автор на 
стор. 155-156, але й оптимізацією трансформаційних і трансакційних витрат, які 
супроводжують створення такого продукту та підтримання прав інтелектуальної 
власності.

У зв’язку з цим визначення цільової функції максимізації прибутку 
підприємця-новатора під час випуску наукоємної продукції (стор. 162, формула 
2.1 з її змінами далі на стор. 166-167) потребує уточнення щодо обгрунтування 
складових ставки дисконту для майбутніх доходів і витрат: наскільки така ставка 
дисконту пов’язана з ціною грошей на ринку і наскільки комерціалізація 
наукоємної продукції через варіації ставки дисконту впливає на загальні обсяги 
очікуваного прибутку? Чи фактор стартових витрат (показник Со у формулі 2.1) 
може бути тривалий час переважним і рестрикційним при досягненні необхідного 
додатного значення показника прибутковості наукового проекту?

4) Заслуговує підтримки і схвалення позиція автора у частині аналізу та 
узагальнення сучасної практики державного регулювання розвитку науково- 
технічної діяльності задля забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки (підрозділ 3.2 роботи). Апелювання до досвіду зарубіжних країн 
(Німеччини, Норвегії, Франції, Іспанії, Нідерландів та інших на стор. 31 1-320 і 
далі) є дійсно слушним.

Водночас стосовно України необхідними вважаються артикул ьовані 
пропозиції щодо можливостей використання у вітчизняних умовах інструментів 
державного стимулювання науково-технічної кооперації у сфері комерціалізації 
використання об’єктів промислової власності, зокрема в рамках державно- 
приватного партнерства, змін у податковій та амортизаційній політиці, 
використання відповідних цілеспрямованих державних цільових програм у
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науково-технічній сфері, пільгових кредитів, дотацій, спонсорства, меценатства та 
інших регуляторно-заохочувальних інструментів.

5) Проведений автором аналіз практики венчурного фінансування 
досліджень і розробок в Ірландії, Індії, США, Ізраїлю (стор. 347-349) засвідчує 
наявність відповідних форм залучення венчурного приватного капіталу для 
фінансування інноваційних розробок. У зв’язку з цим актуалізується наступна 
проблема: наскільки державні гарантії прав власності є достатніми для 
надходження іноземного венчурного капіталу в Україну, чи окремі бізнес- 
мотивації розміщення ресурсів при цьому є необхідним ситуативним чи 
конкурентнопоміркованим важелем при прийнятті відповідних рішень.

6) Автор слушно відзначає «відсутність національної наукометричної 
платформи» в механізмі регулювання науково-технічної діяльності (стор. 451 - 
452), зауважуючи попередньо про непоодиноку кон’юнктурність підготовки 
наукових кадрів у сфері вищої освіти. Представлена авторська методика 
рейтингового оцінювання ВНЗ України з урахуванням наукової продуктивності 
науково-педагогічних працівників (Додаток Д таблиці Д.51 і Д. 52) може стати 
«містком» оцінки доступу вітчизняних дослідників до міжнародного наукового 
інформаційного простору. Проте, зважаючи на значні наявні фінансові «бар’єри 
допуску» до такого простору, варто було б визначити обсяги квот державного 
відшкодування (грантові чи інші) витрат на оприлюднення власних наукових 
розробок у зарубіжних джерелах наукової інформації.

Значення наукового дослідження для вітчизняної науки і практики, 
впровадження результатів дослідження і напрями подальшого їх 
використання.

Науково-прикладні результати дисертаційної роботи щодо вдосконалення 
законодавчого забезпечення розвитку науково-технічної сфери в Україні були 
використані у роботі центральних органів законодавчої та виконавчої влади: 
профільними комітетами Верховної Ради України, Радою національної безпеки і 
оборони України, профільним управлінням Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, Міністерством 
освіти і науки України, Державним агентством з питань науки, інновацій та 
інформатизації України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України. А також у наукових дослідженнях та 
навчальному процесі у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка та ДННУ "Академія фінансового управління”.

Практичне значення одержаних результатів полягає в доведенні теоретичних 
положень до практичного рівня їх реалізації у розробці заходів вдосконалення 
вітчизняної практики державного регулювання національних складових науково- 
технічної діяльності. Вони формують підґрунтя для дослідження й подальшого 
розв’язання питань щодо економічних механізмів активізації розвитку науково- 
технічної діяльності в умовах становлення інформаційного суспільства. 
Реалізація рекомендацій, які містяться в роботі, сприятиме активізації розвитку
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науково-технічної діяльності в Україні та підвищенню її науково-технічної 
конкурентоспроможності.

На підставі вищевикладеного можна зробити загальний висновок, що за 
актуальністю й глибиною постановки нової наукової проблеми, змістовністю її 
вирішення, а також теоретичним і практичним значенням одержаних результатів, 
які характеризуються науковою новизною, дисертація «Розвиток науково- 
технічної діяльності: теорія і практика активізації» відповідає вимогам МОН 
України до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 
а саме пунктам 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 
567, а її автор, Жилінська Оксана Іванівна, заслуговує на присудження наукового 
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -  економіка та 
управління національним господарством.

Офіційний опонент,
професор кафедри міжнародної тс
Київського національного 
торговельно-економічного універ 
доктор економічних наук, профес
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До спеціалізованої вченої ради Д  26.001.48 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 
на дисертаційну роботу 

Жилінської Оксани Іванівни 
“Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації”, 

подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
зі спеціальності 08.00.03 -  

економіка та управління національним господарством

Актуальність теми дисертації та її зв’язок з науковими 
програмами, планами і темами дослідження.

Дисертацію присвячено важливій та актуальній як для національної економіки, 
так і для розвитку науково-технічної діяльності в глобальному контексті за умов 
інтернаціоналізації всіх видів економічної діяльності та сфер життєдіяльності людини і 
суспільства. За умов становлення інформаційного суспільства інноваційний розвиток 
національної економіки базується на активізації розвитку науково-технічної 
діяльності та інтеграції до світового економічного та наукового простору. 
З’ясування механізму розвитку науково-технічної діяльності, що має глобальний 
вимір з моменту її зародження, за умов становлення інформаційного суспільства, 
що актуалізує саме глобальну компоненту усіх соціально-економічних явищ, 
потребує розробки нових теоретичних та методологічних підходів і для наукових 
потреб, і для потреб управління національним господарством, зокрема щодо 
активізації економічних механізмів розвитку науково-технічної діяльності.

Актуальність дисертації підтверджується тим, що дослідження виконано 
відповідно до плану наукових досліджень економічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка під час наступних 
держбюджетних тем: “Теорія та практика соціально-економічного розвитку України в 
умовах ринкових перетворень” (шифр 01БФ040-01), а також “Модернізація економіки 
України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, 
протиріччя, ризики” (№ ДР Oil 1U006456).

Наукова новизна та ступінь обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у  дисертації.

Представлену на опонування дисертацію вирізняє авторська теоретична 
постановка, методологічне обґрунтування та прикладні аспекти розв’язання нової 
наукової проблеми активізації розвитку науково-технічної діяльності в 
інформаційному суспільстві. У роботі переконливо сформульовано положення 
наукової новизни, серед яких виділяємо такі:

І) вперше розроблено концепцію дослідження розвитку науково-технічної 
діяльності на основі обґрунтування ' \ вивчення цього
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системного об’єкту дослідження з використанням методологічного потенціалу 
системного і діяльнісного підходів, положень цивілізаційної та інституційної 
парадигм, методології нелінійних досліджень (§ 1.2); реалізація авторської концепції 
дала змогу сформулювати низку нових теоретичних і методологічних положень 
розвитку науково-технічної діяльності, а саме:

-  щодо системної сутності науково-технічної діяльності, її ідентифікації як 
дисипативної системи з домінантною складовою (ДІР), яка генерує джерело 
саморозвитку і механізм самоорганізації, та периферійними складовими -  це 
підготовка наукових кадрів і надання науково-технічних послуг (§ 1.3, § 2.4);

-  щодо системної природи розвитку науково-технічної діяльності як здатності 
до якісних змін через змістовне оновлення сутнісних характеристик (мети, суб’єктів, 
засобів, предмету, процесу, умов, результатів), джерело ініціації і механізм 
закріплення якісних змін вказує на саморозвиток, що генерується у домінантній 
складовій ДІР через механізм самоорганізації, або розвиток унаслідок інтенсифікації 
інформаційного обміну між системою та її зовнішнім середовищем унаслідок 
кооперативної взаємодії механізму самоорганізації та економічних механізмів 
державного регулювання і ринку (§ 1.3, §2.1);

-  щодо функціонального призначення механізму самоорганізації науково- 
технічної діяльності у частині оцінювання якості неуречевлених (експертиза 
наукових публікацій, наукових проектів, дисертаційних робіт) та уречевлених 
(патентна експертиза) наукових і технічних знань;

-  щодо логіки появи, становлення і розвитку науково-технічної діяльності від 
самобутнього соціокультурного явища до полісистемного виду економічної 
діяльності, а також конвергентно-дивергентного характеру зародження і становлення 
складових цієї діяльності в українських землях у руслі їх західноєвропейських 
тенденцій (§ 1.4, § 4.1, ДОДАТОК А табл. А.7, А. 10, А.11);

-  щодо економічної природи розвитку науково-технічної діяльності як 
полісистемного виду економічної діяльності з множинністю форм економічної 
реалізації її результатів як чистих і змішаних суспільних благ, інституційним 
розмежуванням їх виробництва та множинністю джерела фінансування, що 
об’єктивізує лавинний характер нарощення трансформаційних і трансакційних 
витрат у створенні і комерціалізації наукоємної продукції; актуалізація економічної 
природи розвитку науково-технічної діяльності уможливлює якісно відмінні його 
типи -  прискорення розвитку за принципом методологічного індивідуалізму, коли 
зменшення трансформаційних витрат у генеруванні наукових і технічних знань і 
нарощення обсягів їх виробництва досягається на основі ефекту масштабу при 
акумулюванні фінансових ресурсів і концентрації наукових кадрів у відокремлених 
інституційних секторах ДІР, що найповніше втілили в індустріальній економіці ТНК, 
та активізації розвитку за принципом методологічного колективізму на мережевій 
основі через спільний поділ тягаря трансформаційних і трансакційних витрат у 
генеруванні та економічній реалізації наукових і технічних знань, що в 
інформаційному суспільстві уможливлюють інститут патентування, механізми 
ліцензійних та інвестиційних угод (§ 1.3, §2.1, § 2.3, § 2.4);

-  щодо концептуальних основ активізації розвитку науково-технічної 
діяльності в інформаційному суспільстві на основі розширення попиту на наукові і
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технічні знання з боку світових ринків комплементарних благ: освітніх послуг, 
науково-технічної інформації, об’єктів промислової власності, наукоємної продукції, 
венчурних інвестицій, а також фондового ринку; це дало змогу з’ясувати форми 
проявів у всіх складових науково-технічної діяльності закономірності 
інформатизації, що забезпечує зниження трансформаційних витрат у генеруванні 
наукових і технічних знань і трансакційних витрат визначення якості цих благ та 
оцінювання результативності їх генераторів через такі інформаційні продукти, як 
індекс цитувань, імпакт-фактор наукового часопису, рейтинг світових університетів, 
світовий рейтинг наукових організацій, а також розвинути категоріальний апарат 
венчурного антрепренерства та венчурного інвестування у частині трактування 
феноменів венчурної компанії та бізнес-янгольського інвестування як мережевого 
механізму уведення до економічного обігу об’єктів промислової власності (§ 2.2, § 
2.4, ДОДАТОК Б табл. Б. З, Б. 4, Б. 16, Б. 32, Б. 36, рис. Б. 4, табл. Б. 38);

II) уперше сформульовано нові теоретичні і методологічні положення 
державного регулювання розвитку науково-технічної діяльності у частині:

-  розкриття системності проявів ринкових дисфункцій у сферах науково- 
технічної та інноваційної діяльності та обґрунтування таких механізмів їх 
компенсації, як державне фінансування, державне стимулювання та державно- 
приватне партнерство; це дало змогу систематизувати інструментарій державного 
регулювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у розвинених 
країнах та обґрунтувати напрями його застосування в українській практиці 
державного регулювання (§3.1, §3.2, §4.3, ДОДАТОК В рис. В. 2, табл. В. 1);

-  визначення сучасних тенденцій практики державного регулювання розвитку 
науково-технічної діяльності у розвинених країнах, її спрямованості на активізацію 
розвитку цього виду діяльності та прискорення трансформації науково-технічної 
діяльності в інноваційну (§3.2, ДОДАТОК В табл. В. 2, В. 4, В. 5, В. 7);

-  рейтингового оцінювання розвитку науково-технічної діяльності на основі 
побудови інтегрального рейтингу науково-технічної конкурентоспроможності країн 
світу, що дало змогу надати оцінки рівня науково-технічної 
конкурентоспроможності 75 країн світу та виявити спадну динаміку рейтингу 
України (§ 3.3, ДОДАТКИ А та В, табл. А. 6, В. 10, рис. В. 4 та В. 5);

III) прикладне застосування авторської концепції дослідження розвитку 
науково-технічної діяльності у комплексному аналізі розгортання цього виду 
діяльності в Україні дало змогу:

-  виявити сучасні суперечності національних складових науково-технічної 
діяльності та з’ясувати вплив комплементарних ефектів розширення національного 
ринку освітніх послуг, що визначив напрям структурних змін у всіх складових (§ 4.2, 
ДОДАТОК Д табл. Д. 15 -  Д. 16);

-  аргументувати дивергентний характер квазірозвитку науково-технічної 
діяльності в Україні у руслі загальносвітових тенденцій унаслідок згортання джерела 
саморозвитку у національній складовій ДІР, розбалансування механізму 
самоорганізації у частині оцінювання якості генерованих знань та не сформованості 
взаємодії з економічними механізмами розвитку цієї діяльності (§ 4.2, § 4.3, 
ДОДАТОКДтабл.Д.6-Д.10, Д. 14,Д.31-Д.37);
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-  обґрунтувати заходи вдосконалення державного регулювання національної 
науково-технічної сфери у частині модернізації механізмів державного фінансування 
та державного стимулювання, що має забезпечити відновлення системних 
характеристик науково-технічної діяльності (§ 4.3);

-розвинути апарат рейтингового оцінювання ВНЗ України у частині 
застосування коригувального коефіцієнта, який характеризує наукову 
продуктивність науково-педагогічних працівників ВНЗ у порівнянні з еталонним 
значенням (максимальне значення індексу Гірша для національних колективних 
суб’єктів науково-технічної діяльності за показниками міжнародної наукометричної 
платформи Scopus), та побудувати уточнений рейтинг ВНЗ України на основі 
врахування показників якості їх результатів науково-технічної діяльності (§ 4.3, 
ДОДАТОК Дтабл.Д. 51-Д . 52).

Значення наукового дослідження для вітчизняної науки і практики, 
впровадження результатів дослідження і напрями подальшого їх використання.

Отримані результати дисертаційної роботи щодо вдосконалення законодавчого 
забезпечення розвитку науково-технічної сфери в Україні були використані 
упродовж 2005-2015 pp. у роботі низки органів законодавчої та виконавчої влади, а 
також у діяльності наукових установ, а саме:

-  Комітетом з питань економічної політики, управління народним
господарством, власності та інвестицій Верховної Ради України;
-  Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України;
-  Радою національної безпеки і оборони України;
-  Управлінням інвестиційної та інноваційної політики Секретаріату Кабінету
Міністрів України;
-  Інститутом законодавства Верховної Ради України;
-  Міністерством освіти і науки України;
-  Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України;
-  Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки України;
-  Київським національним університетом імені Тараса Шевченка;
-  Державною навчально-науковою установою “Академія фінансового 

управління”.
Практичне значення одержаних результатів полягає в доведенні теоретичних 

положень до практичного рівня їх реалізації у розробці заходів вдосконалення 
вітчизняної практики державного регулювання національних складових науково- 
технічної діяльності. Вони формують підґрунтя для дослідження й подальшого 
розв’язання питань щодо економічних механізмів активізації розвитку науково- 
технічної діяльності в умовах становлення інформаційного суспільства. Реалізація 
рекомендацій, що містяться в роботі, сприятиме активізації розвитку науково- 
технічної діяльності в Україні та підвищенню її науково-технічної 
конкурентоспроможності.
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Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих наукових 
фахових виданнях.

Головні положення й отримані наукові результати, що виносяться на захист і 
містять елементи наукової новизни, повною мірою висвітлені у 80 наукових 
публікаціях автора загальним обсягом понад 100 друк, арк., з них одна одноосібна 
монографія (2010 p.), розділи у шести колективних монографіях (2006 -  2015 pp.), 51 
стаття у наукових фахових виданнях, у тому числі 19 публікацій у наукових 
періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до 
міжнародних наукометричних баз. Автор оприлюднила головні положення роботи 
над дисертацією упродовж 2004-2015 pp. у виступах на 58 міжнародних та 
всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях та симпозіумах. 
Означені наукові публікації повною мірою відтворюють основні наукові результати 
дисертації, що дає підстави підтвердити відповідність п. 12 “Порядку присудження 
наукових ступенів”.

Структура і зміст дисертації, її завершеність та відповідність 
встановленим вимогам щодо оформлення.

Дисертаційна робота, що розглядається, належним чином структурована, 
логіку дослідження розкрито у чотирьох розділах, які містять 14 підрозділів. 
Дисертація має завершений характер, у ній здійснено теоретико-методологічне 
обґрунтування постановки нової проблеми активізації розвитку науково-технічної 
діяльності в інформаційному суспільстві та запропоновано прикладні засади їх 
реалізації в українській практиці державного регулювання науково-технічної сфери.

Робота виконана у контексті міждисциплінарних досліджень і базується на 
ґрунтовному аналізі понад 800 наукових джерел, головним чином, це 
фундаментальні роботи українських та іноземних дослідників, де висвітлено 
багатогранні аспекти еволюції наукової й науково-технічної діяльності та її 
економічної проблематики. Методологічну основу дисертації становлять сучасні 
положення методології системного пізнання, теорії нелінійних досліджень, 
цивілізаційної та інституційної парадигм. Дисертантом використано сучасний 
пізнавальний інструментарій, математичний апарат, обширні обсяги статистичних 
даних міжнародних організацій, зокрема ООН, Світового банку, Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності, статистичні огляди країн ОЕСР та ЄС, дані 
Державної служби статистики України. Усі положення наукової новизни відповідно 
сформульовані та достатньою мірою теоретично й методологічно обґрунтовані, а 
також добре візуалізовані за допомогою 31 рисунка та 165 таблиць, більша частина 
яких оформлена в окремому томі додатків до роботи. Кожен розділ містить 3-5 
рисунків та 10-15 таблиць в основному тексті, а також 3-5 рисунків і 10-50 таблиць 
у додатках, де вміщено результати авторських розрахунків, а також систематизовано 
дані міжнародних організацій.

Дисертація та її автореферат за змістом основних положень ідентичні та за 
оформленням повністю відповідають вимогам до такого типу наукових робіт. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук не містить 
запозичень із кандидатської дисертації “Організаційно-економічний механізм 
реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні” (1996 p.).
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Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертацій
Загалом позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, зазначимо її дискусійні 

аспекти, зокрема:
1) в обґрунтуванні теоретичних положень автор слушно опирається на 

фундаментальний базис як загальноекономічних закономірностей, так і специфічних 
закономірностей розвитку феноменів науки і техніки, водночас розкриття цих 
закономірностей лише частково відображено у висновках до розділів та загальних 
висновках роботи;

2) у другому розділі дисертації у системному аналізі впливу фактора 
глобалізації на розвиток науково-технічної діяльності автором лише зазначено про 
негативні аспекти впливу ТНК на національні складові науково-технічної діяльності
-  сферу ДІР та вищу освіту (с. 215), не конкретизовано українські проблеми у зв’язку 
з активізацією дослідницької діяльності ТНК, зокрема у такій формі, як аутсорсинг;

3) у розгляді проблематики вдосконалення державного регулювання 
національної науково-технічної сфери у четвертому розділі варто було б більше 
уваги приділити питанням гармонізації законодавства України у сфері 
інтелектуальної власності з угодою TRIPS, унаслідок чого має відбутися зміцнення 
національного режиму охорони інтелектуальної власності;

4) у розгляді проблеми підвищення ефективності національного науково- 
технічного потенціалу не повною мірою розкрито перспективи міжнародного 
науково-технічного співробітництва, зокрема у програмі “Горизонт 2020” та 
супутніх програмах ЄС.

Загальний висновок про відповідність роботи встановленим вимогам МОН 
України.

Ретельний аналіз змісту дисертації Жилінської О.І. “Розвиток науково- 
технічної діяльності: теорія і практика активізації'” та автореферату дисертації, 
ознайомлення з науковими працями здобувача дають змогу стверджувати, що 
дисертаційна робота є самостійною завершеною оригінальною науковою працею, 
яка виконана на високому теоретичному, методологічному і прикладному рівнях. 
Дисертація відповідає паспорту спеціальності 08.00.03 -  економіка та управління 
національним господарством, у ній дістав подальшого розвитку напрям наукових 
досліджень “інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково- 
технічна політика та механізм її реалізації” у частині теоретико-методологічного 
обґрунтування розробки новітнього інструментарію державної науково-технічної 
політики задля активізації розвитку національних складових науково-технічної 
діяльності та підвищення науково-технічної конкурентоспроможності України.

За своїм змістом, актуальністю, глибиною постановки і вирішення наукової 
проблеми активізації розвитку науково-технічної діяльності в умовах становлення 
інформаційного суспільства, теоретичним і практичним значенням одержаних 
результатів, які характеризуються науковою новизною, дисертація Жилінської О.І. 
на тему: “Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації” 
відповідає вимогам МОН України до дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук, а саме п. 9, п. 10, п. 12, п. 13 “Порядку присудження 
наукових ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24
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липня 2013 p. № 567, а її автор, Жилінська Оксана Іванівна, заслуговує на 
присудження їй наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.03 -  економіка та управління національним господарством.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ,
головний науковий співробітник відділу економічної теорії 
ДУ “Інститут економіки і прогнозування” НАН України, 
доктор економічних наук, професор 
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки Ук О.Г.БІЛОРУС
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ВІДГУК
офіційного опонента д-ра екон. наук, професора Маліцького Бориса 
Антоновича на дисертацію Жиліиської Оксани Іванівни «Розвиток 

науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації»

Актуальність теми. Дисертація Жиліиської О.І. є однією з небагатьох в 
Україні комплексних економічних досліджень змісту, тенденцій та умов 
розвитку науково-технічної діяльності як ключового фактору економічного 
зростання і вирішення соціальних проблем в країні. Її актуальність, особливо 
враховуючи вкрай низький рівень інноваційного розвитку економіки, сталі 
негативні тенденції до руйнації науково-технологічної сфери в Україні, не 
викликає сумніву. Теоретичні і особливо практичні аспекти розвитку 
науково-технічної діяльності відносяться до проблематики, яка пов’язана із 
значною складністю предмету дослідження, його міждисциплінарним 
характером, що потребує вмілого використання економічних, наукознавчих, 
соціальних та інших підходів та інструментів дослідження. Сфера науково- 
технічної діяльності на сучасному етапі відрізняється також високою 
динамічністю трансформаційних процесів як в її середині, так і у зовнішніх 
умовах, таких як глобалізація, геополітичні зміни, ринкові відносини тощо. 
Все це обумовлює необхідність у формуванні сучасних теоретичних і 
методологічних засобів активізації науково-технічної діяльності, а також 
розроблення практичних рекомендацій, використання яких у державній, 
бізнесовій та науковій практиці сприятимуть активізації науково-технічної 
діяльності, підвищенню її ефективності. Тема дисертації має суттєве 
значення для науково-методичного і організаційного забезпечення 
впровадження у суспільну практику нового Закону України «Про наукову та 
науково-технічну діяльність».

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій. Аналіз структурної побудови та змісту дисертації, висновків 
та рекомендацій автореферату та публікацій свідчить про обґрунтованість і 
достовірність результатів дисертаційної роботи. В ході виконання дисертації 
автор продемонстрував хороші якості висококваліфікованого дослідника, 
який здатен бачити і системно охоплювати наукову проблему, наполегливо і 
послідовно просуватися до кінцевої мети її вирішення. Автор вдумливо і 
змістовно використовує надбання вітчизняної економічної науки, теоретичні 
положення сучасного наукознавства, спирається на багаточисленні роботи 
провідних іноземних дослідників, використовує масштабний масив 
статистичної та фактологічної інформації, широкий арсенал методів та 
інструментів економетричного, наукометричного, порівняльного та 
історичного аналізу, математичного моделювання. У своїх висновках 
коректно спирається на аналіз правових документів, якими унормовується 
науково-технічна діяльність в Україні та за кордоном.

Зроблені автором висновки за результатами дослідження та 
запропоновані рекомендації є в цілому логічними, відповідають меті та 
задачам дослідження, віддзеркалюють наукову новизну отриманих

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,
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результатів дослідження і мають наукове значення для розвитку теорії і 
практики організації та управління науково-технічною діяльністю, 
підвищення рівня її ефективності та впливу результатів на соціально- 
економічний розвиток країни на інноваційній основі.

Висновки та рекомендації, що опубліковані в наукових працях 
(особистих та колективних монографіях, наукових статтях, в тому числі 
закордонних), апробовані на міжнародних та вітчизняних наукових 
конференціях, наявність документів про їх практичне використання в 
діяльності центральних органів державної влади України, наукових 
установах та в навчальному процесі також свідчать про наукову 
обґрунтованість, достовірність та практичну значимість результатів 
дисертаційного дослідження.

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи. Найсуттєвішими 
теоретичними і методологічними результатами, які характеризують наукову 
новизну дослідження та особистий внесок дисертанта в економічну науку є 
наступні:

1. Розроблено науково-методологічне уявлення про науково-технічну 
діяльність як функціональної впорядкованості форм організації та 
економічної і інформаційної взаємодії її окремих складових, пов’язаних з: 
виробництвом наукових знань (ДІР), прирощуванням потенціалу творців 
наукових знань (підготовка наукових кадрів) та трансформуванням 
результатів наукових досліджень для їх практичного використання (науково- 
технічні послуги).

2. Обґрунтовано необхідність і розвинуто науково-методологічний 
інструментарій дослідження феномену «науково-технічна діяльність» з 
комплексним використанням економічних, наукознавчих, історичних та 
філософсько-соціологічних методів і підходів у розкритті сутності та 
з ’ясуванні природи її розвитку. Запропонований методологічних підхід дає 
додаткові можливості для аналізу проблем активізації науково-технічної 
діяльності в широкому контексті, виходячи за межі суто науково-технічної 
сфери, зокрема розглядаючи її прояви в економіці та в освітній сфері.

3. Вперше показано існування критичної розбалансованості між 
складовими науково-технічної діяльності, що виникло внаслідок 
необґрунтованого реальними економічними потребами штучного 
розширення ринку освітніх послуг, відсутністью економічного механізму 
узгодженого розвитку всіх складових науково-технічної діяльності. 
Дисертант справедливо робить висновок, що така критична 
незбалансованість є одним з вирішальних чинників падіння показника 
наукоємності ВВП до граничних значень, досягнення яких унеможливлює 
активізацію науково-технічної діяльності.

4. Розроблено оригінальний методологічний підхід до рейтингового 
оцінювання науково-технічної діяльності, побудований на визначенні 
інтегрального рейтингу науково-технічної конкурентоспроможності окремих 
країн світу і порівняння рівня розвитку національного науково-технічного 
потенціалу та економічної ефективності його функціонування. Із 
застосуванням цього підходу здійснено порівняльну динамічну оцінку
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науково-технічної діяльності в Україні, а також у 74 інших країнах. Показано 
зниження рейтингової оцінки України за останні роки на 9 пунктів, яке 
відбулось унаслідок згортання економічних механізмів реалізації 
уречевлених наукових і технічних знань. Розроблений дисертантом підхід 
дозволяє об’єктивізувати методологічну базу оцінювання науково-технічної 
діяльності, що в теперішній час дуже важливо, оскільки рейтинг України в 
різних міжнародних системах частіше визначається не достатньо коректно.

5. Розроблено методи максимізації доходів підприємця-інноватора у 
частині ідентифікації складу трансформаційних і трансакційних витрат у 
створенні і комерціоналізації наукової продукції, які здатні стимулювати 
активність науково-технічної діяльності, в тому числі її першої складової з 
виробництва нових знань (ДІР).

Теоретична значимість одержаних результатів. Отримані автором 
результати дисертаційного дослідження сприяють розвиткові теорії 
інновацій, державного регулювання сфери науково-технічної діяльності, 
освіти і економіки, економічного зростання, мотивації активізації науково- 
технічної діяльності і використання її результатів в суспільній практиці.

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення, 
висновки та рекомендації а також багаточисленні інформаційні та 
фактологічні дані, що в значній кількості приведено в дисертаційному 
досліджені, знайшли застосування при вдосконалені законодавчого 
забезпечення розвитку науково-технічної діяльності в Україні, підготовці 
низки державних документів з питань розвитку науки на рівні Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України, РНБО, інших профільних 
міністерств та відомств, а також у практичній діяльності наукових установ і 
вузів. Результати дисертації впроваджено у навчальний процес. Все це 
свідчить про те, що дана дисертація має суттєвий вплив на практику 
регулювання науково-технічної діяльності та організації роботи освітньої 
системи. Існує потреба у подальшому активному використанні результатів 
дисертації у розробці нормативної бази імплементації положень нового 
Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Дискусійні положення, зауваження та побажання.
1. При викладанні мети дослідження автор помилково стверджує, «що 

використання положень методології системного пізнання...» визначає 
«розгляд... науково-технічної діяльності як системного об’єкту...». В 
дійсності все навпаки і це фактично доведено подальшим ходом самого 
дисертаційного дослідження.

2. Підхід дисертанта до класифікації суб’єктів науково-технічної 
діяльності за трьома складовими: ДІР, підготовка наукових кадрів та надання 
науково-технічних послуг має позитивне значення для дослідження логіки її 
становлення, еволюції та розвитку в сучасних соціально-економічних умовах. 
Проте авторське трактування понять цих складових не достатньо 
узгоджується з офіційно встановленими та їх реальним змістом. З одного 
боку, науково-технічна діяльність трактується через форми економічної 
реалізації її результатів, а з іншого, через поняття -  саморозвиток. Останнє, 
як відомо, притаманно, в основному, фундаментальним дослідженням,
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результати яких не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у 
сфері економіки. І це протиріччя і неузгодженість потребує додаткового 
роз’яснення. Слід також звернути увагу, що в офіційній статистиці України з 
2006 року звіти установ, які виконують лише науково-технічні послуги не 
збираються. Ця інформаційна проблема може стати на заваді повноцінного 
розгляду науково-технічної діяльності за пропонованою концепцією.

3. Дисертант пов’язує питання актуалізації ядра саморозвитку науково- 
технічної діяльності, під яким, як йшлося вище, реально слід розуміти суто 
наукові (фундаментальні дослідження), з розгортанням інформатизації. 
Проте історія науки свідчить, що в 19-му та на початку 20-го сторіччя 
теоретична цінність результатів наукової діяльності суттєво переважала 
економічну, а інформатизація суспільства, у формі електронізації лише 
робила перші кроки. Це свідчить, що окрім інформатизації існують ще інші 
стимули актуалізації ядра саморозвитку, які необхідно враховувати і в 
теперішній час, зокрема, що пов’язані з особистісними факторами творця 
нових знань.

4. Дисертація насичена значною кількістю статистичної інформації, що 
слід віднести до її позитиву, особливо що стосується, економічних чинників 
науково-технічної діяльності. Проте було б доцільно здійснити унормування 
деяких статистичних показників, щоб отримати реальну оцінку змін, які 
відбувалися, наприклад, у фінансуванні ДІР. Так, в таблиці 4.16, в якій 
наведено макроекономічні характеристики складової ДІР, які свідчать про 
зростання обсягів фінансування ДІР у 2014 році порівняно з 2004 роком у 
майже 4 рази. В дійсності при переході з поточних цін до приведених (2004 
р.) відбулось, навпаки, зменшення обсягу фінансування. Такі зауваження 
відносяться до всіх фінансових показників.

5. Автор чисто статистично вказує, спираючись на свої розрахунки, що в 
Україні склалася тенденція зниження економічної результативності 
генерування чистих суспільних благ, беручи до розрахунку відомий показник 
кількості реферованих наукових і науково-технічних статей на 1 млн. дол. 
витрат на ДІР. Цей висновок потребує більш серйозного обґрунтування з 
врахуванням як внутрішньонаукових умов проведення науково-дослідної 
діяльності (наприклад, стану дослідно-експериментальної бази, фінансових 
умов для співпраці українських вчених з закордонними науковцями), так і 
зовнішніх умов (політичні умови для співпраці, можливості участі 
вітчизняних науковців у виконанні міжнародних наукових проектів, відтік 
вчених та їх інтелектуальних доробок за кордон, девальвація долара, тощо).

6. Не можна погодитись з наведеними у п.14 загальних висновків з 
твердженням автора про те, що держава стимулює розширення пропозицій 
нових знань, які не комерціалізуються. Очевидно формально береться до 
уваги державне фінансування академічної науки, яке традиційно переважає 
фінансування інших секторів науки. В дійсності, в Україні реалізується 
антинаукова політика. Влада і фінансово і морально знищує науку, в тому 
числі фундаментальну. Про це свідчить рівень фінансування науки, який 
недостатній навіть для її виживання, тому за роки своєї самостійності 
Україна втратила майже 3Л свого науково-кадрового потенціалу, особливо

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


інтенсивно тієї частини, яка працювала безпосередньо на інноваційній 
розвиток економіки.

7. В дисертації багато уваги приділено оцінюванню вищих навчальних 
закладів, науково-дослідної діяльності, підготовці фахівців, публікаційної 
активності, тощо. Автор пропонує своє бачення вдосконалення рейтингового 
оцінювання ВНЗ шляхом застосування коефіцієнту наукової продуктивності 
науково-педагогічних кадрів з метою його використання для розподілу 
державного замовлення у сфері вищої освіти. Це дещо спрощений підхід до 
вирішення цієї дуже важливої і водночас складної проблеми. Для того, щоб 
активізувати науково-технічну діяльність вузівських викладачів в більшості 
університетів України не має відповідних умов: ні фінансових, ні дослідно- 
експериментальних, ні учбово-організаційних. Не має також сталої традиції, 
коли науково-педагогічний працівник вважав би себе, перш за все, 
дослідником.

8. Потребує більш змістовної аргументації розподіл дисертантом 
складових науково-технічної діяльності та такі, що мають домінантний 
статус (ДІР), та периферійний (підготовка наукових кадрів та науково- 
технічні послуги). Історія науки свідчить, що в багатьох випадках 
ефективність системи продукування науково-технічних знань вирішально 
залежить від системи підготовки наукових кадрів. Взагалі, всі складові 
науково-технічної діяльності є не тільки взаємозалежними, але й 
взаємообумовленими. Більше того, якщо розглядати науково-технічну 
діяльність на особистісному рівні, то на різних етапах діяльності вченого 
відбувається зміна домінування кожної з її складових.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 
Аналіз дисертаційного дослідження дає підставу для наступних висновків:

1. У дисертаційному дослідженні вирішена важлива науково-практична 
проблема активізації науково-технічної діяльності -  розроблено теоретичні, 
методологічні і прикладні засади розкриття суті науково-технічної діяльності 
як системи, що складається з трьох ключових функціонально об’єднаних 
елементів: ДІР, підготовки наукових кадрів та здійснення науково-технічних 
послуг, розкрито теоретичні положення та запропоновано практичні засоби 
активізації науково-технічної діяльності в Україні в умовах інформатизації 
суспільства з врахуванням стану економіки, освітньої системи, особливостей 
розвитку секторів науки і вітчизняної науки в цілому, обґрунтовано необхідні 
зміни у державному регулюванні НТД у контексті її впливу на сферу освіти, 
інноваційні ринки, ринки праці, підприємництво.

2. Висновки та рекомендації, зроблені автором за результатами 
дослідження, досягають визначеної в роботі мети, а саме: формування 
теоретичних і методологічних положень, а також розробка прикладних засад 
активізації науково-технічної діяльності в умовах становлення інноваційної 
економіки.

3. Дисертація є актуальним, цілісним, завершеним, самостійно 
виконаним, логічно побудованим науковим дослідженням. Поставлені в 
роботі завдання виконано. Отримані наукові результати і висновки 
запропоновані пропозиції в цілому обґрунтовані і достовірні, містять наукову
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новизну, мають теоретичне і практичне значення. Основні положення 
дисертації достатньо повно відображено у публікаціях та апробовано на 
наукових конференціях. Дисертація та автореферат відповідають 
встановленим вимогам. Висловлені зауваження не впливають на загальну 
позитивну оцінку поданої до захисту дисертації.

Зазначене дає підставу для загального висновку про те, що дисертаційна 
робота «Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації» 
відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових 
ступенів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 
липня 2013 р. № 567, а її автор Жилінська Оксана Іванівна заслуговує на 
присвоєння наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.03 -  економіка та управління національним господарством.

Офіційний опонент: 
д-р екон. наук, професор, 
директор ДУ «Інститут досліджень 
науково-технічного потенціалу 
та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН
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