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<<Розвиток високих технологiй в умовах глобалiзацiТ iнновацiйних
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Актуальнiсть теми дослiдження

Актуальнiсть теми дослiдження обумовлена тим, що в умовах економноi

глобалiзацiТ забезпечення конкурентоспроможностi економiки краiни та if
сТ€LЛоГо економiчного зростання можливо лише при реалiзацii iнновацiйного

роЗВиТку. Реалiзацiя iнновацiЙноi стратегii держави в процесi глобалiзацii

повинна привести до cTBopeHIuI та постiйного вiдтворення високих технологiй;

створення ефективного механiзму впровадження результатiв науково-технiчноi

дiяльностi та нових передових технологiй у виробництво; пiдвищення науково-

технiчного, технологiчного, а отже i економiчного потенцiалу краТни;

пiдвищення конкурентоспроможностi наукомiсткоi продукцii на вiтчизняному

та зовнiшнъому ринках. Однак це вимагае розробки стратегiТ

iнтернацiоналiзацii як складовоi частини науково-технiчноi та iнновацiйноi

полiтики.

Представлена робота охоплюе найважливiшi проблемнi питання

мiжнародного асrтекту системного управлiння в iнновацiйнiй сферi, мае

безпосереднiй вихiд на peaJIbHi економiчнi проблеми iнновацiйного розвитку з

точки зору встановлення зв'язку мiж нацiонаJIьними та мiжнародними рiвнями
iнновацiйних систем.

Вiдтак, дисертацiйна робота Омельяненка В.А. на тему <<Розвиток

актуаJIьноювисоких технологiй в умовах глобалiзацii iнновацiйних процесiв>>, е

для економiчноТ TeopiT та мiжнародноТ практики.
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Наукова новизна отриманих результатiв

щисертацiйне дослiдження здiйснене автором вiдповiдно до мети, що

полягала У розвитку теоретичних основ розвитку високих технологiй та

розробцi практичних рекомендацiй з удосконалення моделi участi УкраТни у
мiжнародному трансферi високих технологiй.

сформульованi вiдповiдно до мети завдання слiд вважати такими, що

були вирiшенi на достатнъо високомУ теоретиЧномУ i прикладному piBHi, що в

свою чергу дало змогу отримати результати, що маютъ ознаки науково новизни,

серед яких слiд виокремити наступнi.

вперше розроблений органiзацiйно-економiчний пiдхiд до розвитку
високих технологiй через стратегiю ix мiжнародного трансферУ, Що Грунтуеться

на розширеному розумiннi cyTHocTi трансферу технологiй, оцiнцi каналiв

мiжнародного трансферу технологiй (с. 51), враховуе можливiсть iнновацiйноТ

системи розвинути потенцiал одержаних ззовнi iнновацiйних iдей (ефект

iнновацiйного iмпульсу) (с. 151-153) та дозволяс обрати оiттимальнi напрями

пiдсилення нацiоналъноi iнновацiйноi системи через участь у процесах в рамках
глобальноi iнновацiйноТ системи (с. 97-99).

На ocHoBi проведених дослiджень автор пропонуе систематизацiю
aглоOальних тенденцtЙ розвиткУ економiки (с. 75-76), що впливають на

iнтернацiонаrriзацiю високих технологiй, вiдзначаючи зв'язок мiж галузями та

екосистемний пiдхiд до iнновацiйноi системи, що розглядае fi як цiлiсне
(системне) утворення.

Аналiзуючи особливостi впливу високих технологiй на cBiToBe

господарство автор IIропонуе класифiкацiю ефектiв участi кратни в процесах

мiжнародного трансферУ високих технологiй (с. 53), видiливши HoBi

класифiкацiйнi ознаки ефектiв, що враховуютъ мiжнародний аспект розвитку i

трансферу високих технологiй, якiсть нацiоналъноi iнновацiйноi системи,

розвиток нацiональноi економiки та технологiчнi взасмозв'язки.



Враховуючи значний потенцiал високих технологiй автор пропонуе

оцiнювати вплив мiжнародного трансферу високих технологiй на рiзних рiвнях
iнновацiЙних систем, враховуючи потенцiал генерацiТ iнновацiй та адсорбцiйну

здатнiстъ економiки (с. 83-В5) та необхiднiсть формування 1.нiкальних

екосистем iнновацiй.

Також виходячи з аналiзу особливостей високотехнологiчних галузей,

аВТОр ПроПонуе використання додаткових мiжнародних критерiТв оцiнювання

ТеХНОЛоГii та Iх зв'язок iз потенцiалом технологiчного пакета, що дозволяе

врахувати зв'язки мiж технологiями в мiжнародному вимiрi (с.2аЧ27).
УДосконалений автором органiзацiйно-економiчний пiдхiд до управлiння

РОЗВИТКОМ ТеХНоЛогiЙ космiчноТ галузi (с. 172) враховують мiжгалузевi зв'язки

(с. 12З) й особливостi технологiчного пакета галузi (с. |25_126), його

еВОЛЮцiЙниЙ розвиток та можливостi усунення технологiчноi фрагментацiI. За

УМоВИ ефективних комунiкацiЙ та мiжнародного маркетингу це дозволить

ефективно iнтегруватися в мiжнароднi ланцюжки доданоТ BapTocTi.

Для реалiзацiТ вищенаведених принципiв автор удосконалив схему

iнф ормацiйно- аналiтичного забезпечення мiжнародного iнновацiйно-

ТеХНОЛОГiчного спiвробiтництва (с. 154-156), rцо Iрунтуеться на оптимiзацii

ТеХНОлоГiчного пакета та дозволяе обрати найбiльш ефективнi напрямки

мiжнародного спiвробiтництва на ocHoBi оцiнки фiнансово-економiчних

показникiв та критерiiв технологiчноi ефективностi.

В якостi основноТ органiзацiйноi форми розви,гку високих технологiй в

ГЛОбалънiй iнновацiйнiй системi автор розглядае кластери, пропонуючи

iнститУцiйний механiзм з урахуванням мiжгалузевого трансферу технологiй

(прямого та зворотного) у мiжнародних масштабах, що на вiдмiну вiд iснуючих

УРаХОВУе неОбхiднiсть мiжгалузевого трансферу технологiй i тенденцiТ

конвергенцii (с. 1 60-1 62).

ВраховУючи вплив IТ-технологiй, автор пропону€ концептуальний пiдхiд

до вiртуалiзацiт iнновацiйних структур, зокрема кластерiв, Що розширюс



МоЖливостi мiжнародноi спiвпрацi на ocHoBi формування активних мереж

мiжнародних проектiв (с. 1 64-1 65).

Вiдмiтимо, що Bci елементи науковоТ новизни сформулъованi коректно, ix

кiлькiсть та квалiфiкацiя вiдповiдають нормативним вимогам до кандидатських

дисертацiЙ, у них конкретно зазначено, чим саме отриманi положення

вiдрiзняютъся вiд вже вiдомих, а також вказано, якi саме результати можна

одержати rтри використаннi сформульованих положень.

Обrрунтованiсть та достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй.

На ocHoBi критичного пiдходу до концептуальних положень з даноi

проблематики автором окреслено коло питань, якi ще не знайшли достатнього

наукового розв' язання.

HayKoBi положення, висновки i пропозицiТ дисертацiйного дослiдя<ення

сформульовано чiтко, логiчно, послiдовно, с аргументованими i змiстовними.

Щостовiрнiсть одержаних результатiв пiдтверджуеться: теоретико-методичною

обГрунтованiстю вихiдних положень дослiдження; опрацюванням значноi

кiлъкостi джерел; застосуванням сучасних методiв дослiджень; апробацiсю

реЗУльтатiв дослiджень, впровадженням результатiв дослiдження у гiрактичну

дiяльнiсть на рiзних рiвнях управлiння.

У результатi проведених дослiджень автором здiйснене теоретичне

узагальнення та запропоновано вирiшення актуальноТ науковоТ проблеми

використання конкурентних переваг високих технологiй з урахуванням

мiжнародного фактора.

Щля досягнення мети i вирiшення завдань дисертацiйноТ роботи були

Використанi TaKi методи наукового дослiдження процесiв розвитку високих

технологiЙ в умовах глобалiзацii iнновацiй: системний пiдхiд; iсторико-

логiчниЙ метод; систематизацii та узагаJIьнення; метод класифiкацiТ; системно-

структурниЙ аналiз економiчних процесiв та явищ; метод кiлькiсного та



якlсного порiвнянь; патентний аналiз; аналiз та синтез; метод моделювання;

статистичний та графiчний методи.

щocToBipHicTb та обцрунтованiсть наукових положень дисертацiйноi

роботи, висновкiв та рекомендацiй автора пiдтверлжуеться Тх апробацiею.

OcHoBHi результати дослiдження доповiдались й отримали схваJIення на значнiй

кlлькостl мlжнародних i всеукраiнських науково-практичних конференцiй i

ceMlHaplB

OcHoBHi положення дисертацiТ опублiкованi в 35 наукових праць обсягом

15,63 ДРУК. &РК., якi повнiстю вiдображають резулътати дослiдження здобувача,

зокрема В статей У фахових виданнях, З них 1 публiкацiя у виданнi, що
iндексуеться наукометричною базою Scopus, 9 статей в iнших виданнях, 4

HaykoBi публiкацii в iноземних виданнях та 10 тез доповiдей на науково-

практичних конференцiях.

Наголосимо, що в опублiкованих працях вiдображенi ocHoBHi HayKoBi

положення та результати дисертацiйноТ роботи.

OcHoBHi HayKoBi положення) отриманi результати i рекомендацiТ

виконанОго дисеРтацiйноГо дослiдЖеннЯ доситЬ повнО вiдбито в авторефератi.

Автореферат вiдповiдас вимогам мон Украiни до авторефератiв дисертацii на

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Автореферат вiдображас основний

змiст дисертацii.

зв'язок дисертацii з науковими програмами, планами та темами

за тематичною спрямованiстю дисертацiя вiдповiдае тематицi наступних

науково-дослiдних робiт, зокрема <Фундаментальнi основи соцiально-

економiЧноТ мотИвацii iнновацiЙногО розвиткУ регiону> (Jф д/р 0109U007782);

<IVIетодологiя регiонального економiчного розвитку) (N д/р 0102U0O0З69);

<Фундаментальнi засади управлiння екологiчно спрямованою

дематерiалiзацiсю соцiально-економiчних систем)) (Jфд/р0112U0068З9);

<методологiя управлiння пiдприемствами рiзних органiзацiйно-правових форцa



та форм власностi) (jф д/р 0107UOOШаQ; кНауково-методичне забезпечення

реалiзацii стратегii сталого розвитку)> (Ns д/р 0113U000201); <}trIеханiзми

реалiзацiТ потенцiалу дематерiалiзацii та ресурсозбереження нацiональноi

економiки в умовах iнформацiйного суспiльства> (J\Ъ дlр 011ЗU0017аQ;

<Удосконалення дiяльностi промислових пiдприемств на ocHoBi ik
конкурентоспроможностi>> (J\Ъ дlр 0111UOOB605); <Формування механiзму

ефективного регулювання та управлiння економiчною дiяльнiстю пiдприемств>>

(jYЭ д/р 011ЗU0075l4); <<Механiзми формування ринково-орiснтованих стратегiй

iнновацiйного прориву)) (]Y9 д/р 011ЗU007514); <Щослiдження маркетингового

середовитrIа та iнфраструктури промислових пiдприемств>

(Nb д/р 0112U0081a9); <Розробка концепцii забезпечення економiчноI безпеки в

умовах глобалiзацii свiтовоi eKoHoMiKn (NЬ д/р 0113U007516).

В межах оПрацювання цих наукових тем особисто здобувачем дослiджено

i надано теоретико-методичнi та практичнi рекомендацiТ щодо забезпечення

РОЗВИТКУ ВИСОкИХ технологiЙ, оптимiзацii використання технологiчного

ПОТенцiалУ За уМов iнтернацiоналiзацiТ iнновацiй, врахування свiтового досвiду

фУнкцiонування мiжнародних високотехнологiчних кластерiв, використання

трансферу високих технологiЙ у процесах дематерiалiзацii виробництва та

РеСУРсоЗбереженнi, врахування питань мiжсекторалъного трансферу високих

Теоретичне та практичне значення отриманих результатiв
Практичне значення дисертацiйного дослiдження пiдтверлжуеться тим,

ЩО ocHoBHi HayKoBi результат, якi отриманi пiд час проведення, доведенi до

практичного впровадження :

НаУКОВО-МеТОдичниЙ пiдхiд до визначення прiоритетних напрямiв

РОЗВИТКУ Ринкiв ВИсоких технологiЙ (довiдка ТОВ <I_{eHTp технологiчних

iнiцiатив> вiд 22.05.201а р.);



на

2-I

- ПроПоЗицii щодо удосконалення оцiнювання iнтелектуilJlьноТ власностi

ocHoBi пакетного пiдходу (акт патентно-юридичноi фiрми dNTELEGIS) ]ф

вiд 02.06.2014 р.);

- теоретико-методичнi пiдходи щодо вибору форм iнтеграцiТ в систему

технологiй (Авторське свiдоцтво Фондумlжнародного

неординарних

26.0З.2012 р.);

трансферу

iдей i проектiв J\Ъ З3 вiд 15 березня 2012 р., лист ТНТУ J\Ъ 781 вiд

рекомендацti автора щодо управлiння мiжнародними

високотехнологiЧнимИ кластерамИ (акТ за резулътатамИ XvI N{iжнародноТ

науковоТ конференцii <Глобальнi дисбаланси: cBiToBa та украiЪсъка економiки>>

(Туреччина,20|2) ]\Ъ i26-29l490 вiд 18.02.201З р.);

наПряМи удосконалення управлiння технологiчними пакетами з

урахуванням мiжнароднот конкурентоздатностi (акт Науково-

ВПРОВаДЖУВаЛЬноГо центру Мiжнародного дослiдницького iнституту J\Ъ 14107-

трансфером технологiй через мiжнародне

економiки та iнформацiйнихспiвробiтництво (акт Сочинського iнститут

технологiй вiд З0.05.201а р.);

- ТеОретичнi аспекти щодо удосконаJIення пiдходiв до аналiзу впливу

ВИСОКИХ теХнологiЙ на cBiToBe господарство (акт Сумського державного

1,нiверситету вiд 10.0З.201а р.).

Вiдповiднiсть дисертацiI спецiальностi i галузi науки, за якими вона

представлена до захисту.

ЩисертацiЙна робота вiдповiдас паспорту науковоi спецiальностi 08.00.02

- cBiToBe госrrодарство i мiжнароднi економiчнi вiдносини, а саме напрямам:

iнтелектуалiзацiя свiтогосподарського розвитку i мiжнародний науково-

ТеХноЛоГiчниЙ обмiн; iнформатизацiя свiтогосподарського розвитку i феномен

<HoBot еКОНОмiки>; стан, тенденцii i перспективи розвитку свiтового ринку



товарlв 1 послуг; cBiToBe господарство, тенденцii i закономiрностi його
розвитку; ресурси свiтогосподарського розвитку i спецiалiзацiя краiЪ cBiTy;
стратегii мiжнародного економiчноi дiяльностi Украiъи, розвиток i
диверсифiкацiя iT форм; нацiональнi економiки в сучаснiй свiтогосподарськi
системi та моделi ik розвитку.

{искусiйнi положення та недолiки дисертацiйноi роботи
поряд з наявнiстю позитивних якостей дисертацii вiдзначимо також, Що

вона не позбавлена окремих недолiкiв та прорахункiв:

1, Певною проблемою роботи можна вважати Те, що автором дещо
змiщено акценти в розумiннi процесу розвитку високих технологiй на галузi,
що розвиваються переважно через мirкнародне науково-технiчне
спiвробiтництво, зокрема через мiжнароднi (глобалънi), часто некомерцiйнi
проекти. В той же час варто вiдзначитИ, Що саме мiжнароднi корпорацiТ с
основниМи суб'ектами ринку створення високих технологiй шляхом здiйснення
власних науково*дослiдних розробок або проводячи активну полiтику злиття i
поглинання високотехнологiчних компанiй, розташованих у рiзних краiЪах.
тнК формують глобалънi ланцюжки створеноi доданоi BapTocTi через прийняти
рiшення про розмiщення економiчних i технологiчних pecypciB у тому чи
iншому регiонi cBiTy, тобто рiшення, якi впливаютъ на майбутнiй розвиток
iнновацiйних систем.

^r*Y, \.J aDrwР рUslJrхлаtOчи питання систематизацiТ ефектiв
мiжнародного трансферу технологiй, наводить 22 ефекту, Розкриваючи тiльки

2. В параграфi автор розглядаючи

ix cyTHicTb, Було б доцiльно, якби автор бiльш деталъно i з використанням
конкретних прикладiв компанiй, краiъ, регiонiв продемонстрував саме механiзм
цих ефектiв, На продовхtення цього зауваження слiд не погод итися с тезою
автора, яка викладена на стор, 58, що у вiдсталих eкoнoMiKax технологiчний
прорив за рахунок розвитку високих технологiй немохtливий. лле приклади
технологiчного розвитку таких краiЪ, як Китай, Iндiя, Сiнгапур та iH.

1.з



демонструють, що вlдповiдна стимулююча iнновацiйна полiтика краiни

призводитъ до позитивних наслiдкiв в cepi розвитку високих технологiй.

3. Вельми цiкавим с анапiз здобувачем системи забезпечення розвитку
високих технологiй на ocHoBi технолоГiчного пакета, однак при цьому не

вказуе, що мiжнародний фактор по рiзному впливае на його складовi, що
володiють рiзним iнновацiЙним потенцiалом. Тому ocHoBaHi характеристики

технолоГiчногО пакета, наведенi на с. 109-111 дисертацiТ, доцiлъно розглядати
стосовного його окремих складових. Також оптимiзацiйнi процедури складу

технологiчного пакета (с. 105) варто узгодити з розглянутими в п. 1.З, с. 51

каналами трансферу технологiй.

4. Як для такот Грунтовноi роботи вважаю недостатнiм аналiз i

формулювання загальних пропозицiй до розвитку високотехнологiчних галузей

(за виключенням космiчноi) в УкраiЪi (п. 3.2). Щочiльно було б включити в

роботУ аналiз станУ та гIерсПективи розвитку таких ceKTopiB технологiй, як IT
сектор, iнжинiринговi технологii, тому що саме по цим двом категорiям Украiна

демонструс високi показники розвитку.

5. В роботi зустрiчаються okpeMi неточностi та слабко арц/ментованi

мiсця, зокрема при формулюваннi висновкiв за роздiлами, якi можна було б

дещо посилити. Наприклац, на с. В5, рис.2.б демонструс схему визначення

iнновацiйноi полiтики, однак в Tel<cTi, на жаль, автор не розкрива€ механiзм

створення i реалiзацii полiтики трансферу технологiй.

вiдповiднiсть дисертацii вимогам Положення про порядок

присудження цаукових ступенiв та присвоенця вченого звання старшого

наукового спiвробiтника та iнших нормативних документiв Украiни
Висловленi зауваження та дискусiйнi положення стосовно дисертацii та

автореферату не впливають на загальну позитивну оцiнку роботи. !исертацiя
омельяненка в. А. <<Розвиток високих технологiй в умовах глобалiзацiТ

iнновацiйних процесiв> е завершеною самостiйною науковою працею,



СПРЯМоВаНоЮ на вирiшення важливоi науково-прикладноi проблеми розробки

Теоретико-методологiчних основ дослiдження свiтового ринку високих

технологiй в умовах глобальних економiчних трансформацiй.

За актуальнiстю, постановкою задач дослiдження, теоретико-

МеТОДОЛОгiчною обrрунтованiстю, науковою та практичною значущiстю

ОТРИМаНИХ резУльтатiв опанована дисертацiЙна робота вiдповiдае вимогам

П. П. 9, 11 та 13 <Порядку присудження наукових ступенiв i присвосння вченого

ЗВаННЯ СТаРШОГО наУкоВоГо спiвробiтника)), затвердженого Постановою

Кабiнету iVIiHicTpiB УкраТни вiд 24.07 ,201З року J\Ъ 567.

Загальна оцiнка дисертацiТ

За формальними та змiстовними ознаками дисертацiйна робота на тему

<<РОзвиток високих технологiй в умовах глобалiзацii iнновацiйних

ПРОЦеСiВ> вiДповiДае встановленим вимогам щодо дисертацiй високого

НаУКОВОГО рiвня, а if автор Омельянецко Вiталiй Анатолiйович е

СфОрмованим науковцем i заслуговус на присудження наукового ступеня

КаНДИДаТа екоНоМiчних наук за спецiальнiстю 08.00.02 - cBiToBe господарство i

мiжнароднi економiчнi вiдносини.

Офiцiйний опонент,
доктор економiчних наук, професор,
професор кафедри свiтового
господарства i мiжнародних
економiчних вiдносин
Iнституry мiжнародних вiдносин
КиТвського нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса IIIевченка МОН УкраIни Р.О. Заблоцька

na *-Ъt
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h*,



вIдгук
офiцiйного опонента на дисертацiйну робоry

омельянепка Вiталiя Анатолiйовича
<<Розвиток високих технологiй в умовах глобалiзацiТ
iнновацiйних процесiв)>, представлену на здобуття

наукового ступеня кандидата економiчних наук зi спецiальностi
08.00.02 - cBiToBe господарство i мiжнароднi економiчнi вiдносини

Вивчення представленоi дисертацiйноi роботи Омелъяненка Вiталiя

Анатолiйовича, автореферату й опублiкованих праць дае пiдстави для

характеристики результатiв даноI роботи та визначення if вiдповiдностi

критерiям, якi викладенi у Порядку присудження наукових ступенiв i

присвосння вченого звання старшого наукового спiвробiтника.

Акryальнiсть теми дисертацiйпого дослiдження

Вступ свiтового господарства у глобалъну фазу динамiзував як

традицiЙнi форми мiжнародних економiчних вiдносин, так i прискорив

розвиток нових фор, мiжнародного спiвробiтництва, зокрема науково-

технiчного, що зумовлено радикzLльними технологiчними зрушеннями за

Умов становленнrI економiки знань та iнтернацiона;riзацiТ науки. Природа i

нелiнiйнiсть iнновацiйних процесiв, якi охоплюютъ в ocTaHHi десятирiччя

високорозвинутий центр cBiToBoi економiки, детермiнують iнтеграцiйнi

Зусилля Bcix суб'ектiв мiжнародних економiчних вiдносин у розробцi нових

промисловому використаннi та розподiлi iнтелектуальноТ

iM можливiсть отримувати стiйкi KoHKypeHTHi переваги.

активного розгортання глобалiзацiйних процесiв,

вiдбуваються глибокi трансформацiйнi змiни у технологiчному базисi, його

cTpyкTypi, щiльностi взаемодii суб'ектiв мiжнародних економiчних вiдносин,

Що обумовлюетъся загосц)енням iснуючих та виникненням нових

СУIIереЧностеЙ глобального економiчного розвитку. В даному KoHTeKcTi

-особливоi актуальностi набувае вивчення та адаптацiя доовiду краiЪ високого

КОНКУРенТноГо статусу в сферi iмплементацiТ наЙбiльш результативних

технологlи, 1х

ренти, що надае

Внаслiдок

! я.
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моделей нарощення мiжнародноI конкурентоспроможностi нацiональних

ekoцoцi11, Що обумовлено, насамперед, поси1rенням iнновацiйноi складовот

суспiльного вiдтворення капiталу, розбудовою нацiоналъноТ iнновацtйноi

системи та ii iнтеграцiею у глобальну через механiзми здiЙснення

ефективного мiжнародного науково-технологiчного спiвробiтництва. Саме це

i обумовило вибiр теми, мету

В.А.Омелъяненка, а також надае

практичного значення.

та завдання дисертацiйноi роботи

дослiдженню важливого наукового 1

щисертацiйне дослiдження виконане у контекст1 ряду науково-

дослiдних тем, а саме: <<розробка концепцiт забезпечення економlчно1

безпеки в умовах глобалiзацii свiтовоi економiки> (J\b л/п 0113U00751б),

<<механiзми формування ринково-орiснтованих стратегiй iнновацiйного

прориву) (Jф дlр 0113U00751,4), <VIеханiзми реалiзацiТ потенцiалу

дематерiалiзацii та ресурсозбереження нацiональноi економlки в умовах

iнформацiйного суспiльства> (JФ дlр 011зU00|746), <Науково-методичне

забезпеченнrI реалiзацii стратегii ст€lJIого розвитку) (Jф д/р 0113U000201),

<<Удоскон€lJIеннlI дiяльностi промислових пiдприсмств на ocHoBi iх

конкурентоспроможностi>> (Jф дlр 0111U008605), кЩослiдження

маркетингового середовища та iнфраструктури промислових пlдприемств)

(J\b д/р 0112U008149), <<Фундаментальнi основи соцiально-економiчноi

мотивацii iнновацiйного розвитку регiону> (J\ъ дlр 0109U007782)

<Методологiя регiонального економiчного розвитку) (м д/р 0102U000369),

<<Фундаментальнi засади управлiння екопогiчно спрямованою

дематерiалiзацiею соцiально-економiчних систем) (Jф дlр 0112U006839),

<<методологiя управлiння пiдприемствами рiзних органiзацiйно-правових

фор, та форN4 власностi>> (Jф дlр 0107U001146), та ряду iнших, що

пiдкреслюе Ti комплексний характер.



Сryпiнь обГрунтованостi та достовiрностi Еаукових положень,

висновКiв i рекоМендацiй, сформуЛьованих у лисертацii

Аналiз змiсту i структури дисертацiйноi роботи в.А. омельяненка дае

пiдстави стверджувати, шо у нiй чiтко сформульовано актуаJIънiсть теми,

мету i завдання дослiдження, обумовленi об'ектом i предметом аналiзу,

сукупнiстю методiв i прийомiв наукового пошуку; а також обrрунтовано

наукову новизну та rrрактичне значення одержаних результатiв.

опоновану роботу позитивно характеризуе системнlсть пlдходу до

вирiшення поставлених завдань, широта й рiзноманiтнiсть опрацъованоi

iнформацiйноi бази, критичний аналiз даних щодо впливу мiжнародних

факторiв на високотехнологiчнi галузi та логiчна побудова. Висновки та

рекомендацii iлюструються фактичним матерiалом, е достовiрними, що

пiдтверджуеться вiдповiдними актами шро впровадження.

обтрунтованiсть та достовiрнiсть основних наукових положень,

висновкiв i рекомендацiй дисертацiйноi роботи пiдтверджуються

викорисТанняМ широкоГо спектра загаJIънонаукоtsих та спецiалъних методiв

наукового дослiдження: дiалектичного та iсторико-логiчного, методу

системного аналiзу економiчних процесiв та явищ, аналiзУ Та СИНТеЗУ,

кiлькiсного та якiсного аналiзу, експертних оцiнок i прогнОЗноГо,

статистичного та графiчного методiв.

Методологiчну основу дисертацiйного дослlдження складае приНциП

едностi Teopii i практики, прогнозування розвитку економiчних ПроцеСiВ На

гIостанови

KoMiTeTy

ooHoBi методу HayKoBoi абстракцii. Автор широко використовус монографiчНi

працi вiтчизняних i зарубiжних eKoHoMicTiB з проблематики глобалiЗаЦii

iнновацiйних процесiв, розвитку високих технологiй та мiжнароднОГО

науково-технологiчного спiвробiтництва. Iнформацiйно-фактологiчнУ баЗУ

дослiдження скл€Llrи законодавчi акти ВерховноТ Ради Украiни та

Кабiнету MiHicTpiB Украiни, офiцiйнi матерiали Щержавного

статистики, iнформацiйнi матерiали, опублiкованi у перiодичних виданнях, а

також данi про розвиток iнновацiйноi сфери на нацiональному та
з



мiжнародному рiвнях. У дисертацiТ узагальнено значний масив статистичноi

iнформацiI мiжнародних органiзац\й та дослiдних агенцiй (оЕСР, ЮНкТАД,
BOIB, СОТ, СвропейськоТ KoMicii, европейськоi Космiчноi Агенцii та iH.).

Наукова новизна дисертацiйного дослiдженl

,Щисертацiйна робота мiститъ ряд елементiв науковоi

ХаРаКТеРИЗУеТЬся оригiналъним авторським пiдходом до реалiзацii завдань

ДОСЛiДЖення. НаЙбiльш суттевими науковими результатами, якi свiдчать про

ОСОбИСтиЙ Внесок автора у розробку даноi проблеми та характеризують

наукову новизну його роботи, е наступнi:

вперше розроблений авторсъкий пiдхiд до розвитку високих

технологiй через стратегiю мiжнародного трансферу, що Грунтуеться на

ОЦiНЦi Каналiв трансферу в рамках екосистеми iнновацiй i мережевiй

ВЗаСМОДiI (С. 50-52), враховус можливiстъ iнновацiйноТ системи розвинути

потенцiал одержаних ззовнi iнновацiйних iдей

iмпулъсу) (с. 54), та дозволяе обрати оптимальнi

нацiональноТ iнновацiйноТ системи через участь

(ефект iнновацiйного

iнновацiй (с. 1 50-15З);

- УДОСконаJIено науково-методичнi пiдходи до визначення ролi
мiжнародного трансферу високих технологiй (с. |6-17) та класифiкацiя

ефектiв мiжнародного трансферу технологiй, що мiстить загальнi фактори

дисертацrиного дослrдження

новизни та

напрями удоскон€Lлення

у процесах глобалiзацii

трансферу технологiй i фактори, якi базуються на розумiннi власне

специфiки високих технологiй (с. 5З-57);

- систематизовано ocHoBHi тенденцii розвитку сучасних iнновацiйних

систем та процесiв мiжнародного трансферу високих технологiй, що

враховуе особливостi розвитку i трансферу високих технологiй в глобальнiй

iнновацiйнiй системi та формус основу бiлъш широкоТ методичноi бази для

дослiджень глобалiзацii iнновацiйних процесiв (с. 7З-76);

теоретичного пiдходу до оцiнки потенцiалуформулювання

мiжнародного трансферу високих технологiй, який враховус особливостi

4



що дозволить прогнозувати

трансферi технологiй та

гriдтверджуе провiдне значення iнформацiйного забезпечення цього процесу

(с. 92-97), а також дас змогу оцiнити результати мiжнародного трансферу

технологiй заJIежно вiд ефективностi використання зЕLлученоi технологii

(с.97-99);

методологlчних- розвиток методологlчних засад аналlзу еволюц11 та мlжнародного

трансферу технологiЙ космiчноi галузi як фактору економiчного зростання й

роЗВитку глобалъноТ iнновацiЙноi системи, що враховус спiввiдношення

потенцiалу технологiчного пакета галузi та необхiдностi органiзацiйно-

економiчного забезпечення розвитку на ocнoBi мережевого пiдходу (с.122-

|27);

- удоскон€Lпено методику аналiтичного забезпечення мiжнародного

iнновацiйно-технологiчного спiвробiтництва, що грунтусться на оптимiзацii

ТеХноЛогiчного пакета та дае змоry обрати наЙбiльш ефективнi напрямки

спiвробiтництва на ocнoBi поеднання фiнансово-економiчних пок€tзникiв та

критерiiЪ технологiчноi ефективностi (с. 1 5а-1 56);

- обГрУнтовано органiзацiйно-економiчнi пiдходи до управлiння

роЗвитком технологiй космiчноi галузi з урахуванням мiжнародноi

спецiалiзацii та спiвробiтництва, що на вiдмiну вiд iснуючих ураховують
мiжгалузевi зв'язки й особливостi технологiчного пакета галузi, необхiднiсть

його удосконuLлення та можливостi усунення технологiчноi фрагментацii, що

дозволить ефективно iнтегруватися в мiжнароднi проекти (с. l70-t74).

Викладенi та обrрунтованi у дисертацii HoBi теоретичнi та

КОНЦепТУальнi твердження, iдеi, положення i практичнi рекомендацiТ

ОТРИМанi Дисертантом вперше на ocHoBi оригiнального авторського пiдходу

взаемодii iнновацiйних систем

piBeHb ризику при 1^lacTi в

рlзних рlвнlв,

мiжнародному

аналlзу мiжнародного

ефективностi участi краТн в процесах глобалiзацii iнновацiй.



Наукове та практичне значецня одержаних результатiв
НаУкове та rтрактичне значення сформульованих автором у дисертацii

ТеОРеТичних положень, висновкiв i рекомендацiй полягае в тому, що вони

можутЬ слугуваТи методОлогiчноЮ базоЮ для удоСкон€LгIенНя стратеГii 1^lacTi

УКРаiЪИ У мiжнародному трансферi високих технологiй та розробки
ефективних механiзмiв управлiння процесами розвитку високих технологiй

як на внутрiшнъокраiновому, так i на глобальному рiвнях.

розробки та рекомендацii автора знайшли свое впровадженнrI у
дiяльностi бiзнесових та академiчних структур, а саме: тоВ <I_{eHTp

технолоГiчниХ iнiцiатив> (довiдка прО впровадЖення вiд 22.о5.20|4 р.),

патентно-юридичноТ фiрми <INTELEGIS) (акт про впровадження J\Ъ2-I вiд

02.06.2014 р.), Фонду неординарних iдей i проектiв (авторське свiдоцтво Jф3з

вiд 15.03.2012 р.), Науково-впроваджув€Lлъного центру Мiжнародного

дослiдницького iнститутУ (акт про впровадЖення Ns14/07-14885 вiд

з0.07.2014 р.), Тернопiльського нацiонального економiчного унiверситету
(акт про впровадження J{s|26-29l490 вiд 18.02.2013 р.), Сочинсъкого

iнституту економiки та iнформацiйних технологiй (довiдка про впровадження

вiд З0.05 .20\а р.).

резулътати дисертацiйного дослiдження також впроваджено в

навчальний процес Сумського державного унiверситету при викладаннi

дисциплiн <Мiжнародна eKoHoMiKa>>, <<Iнформацiйнi системи в мiжнароднiй

економiцi>, <Прогнозування свiтових соцiально-економiчних процесiв> (акт

про впровадження вiд 10.09.201а р.).

Повнота викладу основних результатiв
дисертацiТ в опублiкованих працях

результати дисертацiйного дослiдження пройшли апробацiю на

12 мiжнародних i всеукратнських наукових i науково-практичних

конференцiяХ та вiдображенi у З5 наукових працях, з них 27 н€шежатъ

особисто автору, у тому числi: 5 роздiлiв у колективних монографiях, 7



cTaTTi у наукових

наукових виданнях,

загалъний обсяг

дисертацLин|и

оцiнювання

ефекти мiжнародного трансферу технологiй, слiд зазначити, що у

роботi не знайшов достатнього вiдображення механiзм

практиц1 значення ряду запропонованих ефектiв

мiжнародного трансферу високих технологiй (с. 53-56)"

2. Запропонований автором науково-методичний пiдхiд до аналiзу

особливостеЙ динамiки стану iнновацiйноi системи при мiжнароднiй

взаемодii (с. 94-100) майже не врахований при розробцi стратегiчних засад

розвитку iнновацiйноi системи в умовах глобалiзацiТ (роздiл З.2 дисертацii).

Також доцiльним було б бiльш детально проаналiзувати <<вузькi>> мiсця

нацiоналъних iнновацiйних систем краiЪ, що розвиваються, якi обумовлюють

вiдтiк iнтелектуапьного ресурсу в розвинутi краТни cBiTy та поглиблення

глобалъного технологiчного розриву.

3. Засrryговуе схваIIьноi оцiнки ф}цтовнiсть дослiдження теоретичних

статей у наукових фахових виданнях Украiни (з них 1 гryблiкацiя включена

до мiжнародноi наукометричноТ бази SCOPUS), 4

перiодичних виданнях iнших держав, ряд статей в iнших

публiкацiТ у збiрниках матерiалiв конференцiй.

опублiкованого матерiалу, що належитъ особисто дисертанту, становить

12,76 д.а. Кiлькiсть, обсяг i якiсть друкованих праць надають aBTopoBi право

публiчного захисту дисертацii.

Автореферат за cBoiM змiстом вiдповiдае змiсту дисертацiйноТ роботи.

Щискусiйнi положення та недолiки дисертацiйного дослiдження

У цiлому позитивно оцiнюючи наукове та практичне значення

одержаних дисертантом результатiв, слiд виокремити ряд дискусiйних

положенъ недостатне оrтрацювання яких дозволяе зробити наступнi критичнi

зауваження.

1. Позитивно в цiлому оцiнюючи дослiдження автора свiтового досвiду

управлiння iнновацiЙними системами, що дало можливiсть систематизувати

положень розвитку та удосконапеннlI високих технологiй. Разом з тим, на нашу



ДУмку, потребують уточненнrI значенIUI OKPеMID( змiнних моделi оптимiзацii
технолоГlчногО IIакета з обмеженнями (с. 106-107), доцiлъним тако}к був би

практиIIНий прикЛад застоСуваннrI даноi моделi дJUI космiчноi гаryзi Украiни
4. Аналiзуючи множину факторiв мiжнародного трансферу високих

технологiй в KoHTeKcTi глобалiзацii iнновацiйних процесiв (пункт 2.I

дисертаЦii) автоР р€tзоМ з доситЬ дет€tльним аналiзом основних тенденцiй
недостатню увагу придiляе мiжнародному аспекту взаемодii основних

учасникiв процесiв глобалiзацii iнновацiй.

5, Акryалъним питанням цiлеупорядкуваннrl глобального економiчного

розвиткУ та збалансуванIш iHTepeciB ycix aKTopiB свiтових ринкiв е формраннrI
ефеюивнот iнстиryцiйноi системи, адекватноi глобальним викJIикам. у
дисертацiйнiй роботi подальшого розвитку набув iнстиryцiiтний механiзм

управлiння високотехнологiчними кJIастерами з ypaXyBaHHrIM мiжгаryзевого

црансферу технологiй, сформульованi пiдходи до евоJIюцii високотехнологiчного
кJIастера В рамкаХ tнтернацiоналiзацii iнновацiй (с. 1б1-1б3). Разом з тим,
недостатньо арryментованою е позицiя автора щодо органiзацiйно-

функцiоналъноi реорганiзацii нацiональних iнстиryтiв 1тrравлiння
високотехнологiчними кJIастерами з метою формуваннrI науково-технологiчноТ

безпеки у KoHTeKcTi транснацiоналiзацii iнновацiйноi дiялъностi.
Очевидно, що дослiдженrто деяких iз вищезазначенIж аспектiв проблеми

мае бугИ придiлеНа додатКова рага у майбутнiх дослiдження автора з даноi
тематики. Однак, зазначенi дискусiйнi положення,газараженнrI не вIIIIивають на
заг€Lльну позитивIIу оцiнку дисертацii омелъяненка В.А.

загальна оцiнка дисертацiйноiроботи та iiвiдповiднiсть вимогам мон
Украihи

Щисертацiя виконана украiнською мовою, офорпллена у повнiй вiдповiдностi
з норм€lми i правилапла Мон Украiни, е завершеною у межах поставленIо( завданъ
науково-дослiдною роботою, спрямованою на вирiшенrrя €кryапънIж проблем,
пов'язанlо< iз розробленIUIм органiзацiйно-економiчнlд< основ розвитку



високотехнологiчнlD( гаryзей в yмoB€lx глобалiзацiТ iнноваlдiftflо( процесiв.

Тема i змiст дисертацiТ вiдповiд€lють паспорry спецiальностi 08.00.02 -
cBiToBe господарство i мiжнароднi економiчнi вiдносини i профiлпо

спецiалiзованоi вченоi ради Д 26.001.02 КиiЪського нацiонального унiверситеry

iMeHi Тараса Шевченка.

АВтОреферат За структурою i технiчним оформленнш,r повнiстtо в}цrовiдае

ВИЗНаЧеНиМ МОН Yrqpai'rи вимопlм. Змiст авторефераry вiдповiдае змiсry

ДаСеРТацiЙноi роботи та у повнiй Mipi вiдображае iT науково-методттri положенIuI

й не мiстить iнформацii, не наведеноiуроботi.

Щисертацiя Омельяненка Вiтаrriя Анатолiйовиllа <<Розвиток високих

технологiй в умовах глобалiзацiт iнновацiй) виконана на високому науково-

теоретиIIномУ piBHi, а oTpr.шraHi у процесi дослiдження HayKoBi результати

характеризуютъся новизною та мають црактичIry цiннiсть. За формальними та

якiснr.пrли ознаками, piBHeM i новизною дослiдження дисертацiйна робота

вiдповiдае вимогам МоН Украiни до дисертацiй, а сашtе пп. 9, II, |2 <Порядку

присудженшI HaYKOBIID( ступенiв i присвоснIUI вченого званIш старшого

наукового спiвробiтника>, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB

УкраiнИ вiд 24 JIипIrI 20IЗ р. М 567, а ii автор омельяненко Вiта-шiй

АнатолiйовиЧ ЗасJý/говус на присудженнrI на)rкового ступеIш кандидата

економiчнlD( наук зi спецiальностi 08.00.02 - cBiToBe господарство i мiжнароднi

економiчнi вiдносини.
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