


капіталу для досягнення його безперервного якісного зростання. 

Це спричинило необхідність проведення досліджень організаційних та 

економічних аспектів управління розвитком інтелектуального капіталу 

вітчизняної економіки, аналізу передумов та наслідків кризи у сфері 

інтелектуальної діяльності, а також пошуку перспективних шляхів виходу з 

неї в сучасних умовах та розробки дієвих механізмів стимулювання розвитку 

інтелектуального капіталу. Останнє потребує обґрунтування відповідних 

процесів стимулювання розвитку інтелектуального капіталу, так як сьогодні 

виносяться задачі удосконалення інституційної бази його накопичення.   

Актуальність теми дисертаційної роботи Теслі А.І. зумовлена 

недостатністю дослідження проблем формування організаційно-економічних 

механізмів стимулювання розвитку інтелектуального капіталу у 

взаємозв’язку з впливом на це макроекономічного середовища.  

 

Зв'язок роботи із науковими програмами і темами 

Коректність теоретичних результатів дисертаційної роботи 

підтверджується їх використанням у наукових напрямках досліджень 

Львівського національного університету імені Івана Франка за темою 

“Ринкові та інституційні механізми розвитку господарської системи України” 

(номер державної реєстрації 0114U000872), де автором встановлено вплив 

ринку і ринкових процесів в Україні на структуру інтелектуального капіталу, 

і кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-

економічного університету: “Проблеми функціонування та розвитку 

економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008260), де автором 

визначені основні напрями стимулювання розвитку інтелектуального 

капіталу в економіці України. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність 

Основні результати досліджень автора достатньо обґрунтовані, їх 



наукова достовірність не викликає сумнівів, оскільки вони отримані у 

результаті ґрунтовної аналітичної роботи. У дисертації чітко окреслені і 

логічно побудовані мета, завдання та об’єкт дослідження, обґрунтовано 

теоретичні та методичні підходи щодо їх виконання, розроблено та 

апробовано відповідні пропозиції, які дозволяють вирішити намічені 

завдання. Слід зазначити, що у дослідженні завдання, положення наукової 

новизни і висновки є логічними та взаємопов’язаними.  

Дисертаційна робота Теслі А.І. є самостійною науковою працею, яка 

виконана на високому теоретичному та практичному рівні. Вона має логічну 

та поетапну структуру і є комплексним завершеним науковим дослідженням. 

За змістом робота свідчить про наукову компетентність її автора.  

Для реалізації намічених завдань у дослідженні автором використано 

сукупність загальнонаукових та спеціалізованих методів і прийомів, а саме: 

системний підхід, структурно-логічний та семантичний аналіз, кількісного та 

якісного порівняння, статистичного аналізу, графічні методи та метод 

інтегрального оцінювання, аналоговий метод, системно-структурний аналіз 

та моделювання.  

Основні положення та результати дисертації пройшли широку 

апробацію, яка підтверджена публікаціями автора, у тому числі за кордоном 

та виступами на науково-практичних конференціях. Підтвердженням 

достовірності наукових положень висновків та рекомендацій є використання 

значної інформаційної бази – великий обсяг літературних джерел які 

опрацьовано автором (314 найменувань). Критичний аналіз використаних 

інформаційних джерел свідчать про новизну, логічність та аргументованість 

зроблених у дослідженні висновків та пропозицій. 

 

Наукова новизна результатів дослідження 

Виконання поставлених завдань надали автору можливість 

обґрунтувати положення, що розкривають сутність дослідження та 

характеризуються новизною. До найбільш вагомих здобутків автора слід 



віднести такі положення: 

– класифікаційні характеристики інституційної бази розвитку 

інтелектуального капіталу за умов ринкової трансформації вітчизняної 

економіки, які передбачають високоякісну освіту і людський капітал, що 

можна використовувати при розробці економічних механізмів стимулювання 

розвитку інтелектуального капіталу (с. 28-69);  

– принципи і методологію структурного оцінювання інтелектуального 

капіталу України, що полягають в систематизації компонентного наповнення 

і дозволяють досягти релевантних результатів як в цілому, так і у розрізі 

людського, структурного, клієнтського і соціального капіталів (с. 71-92);  

– механізми інституційного впливу на розвиток вітчизняного 

інтелектуального капіталу, які дозволяють охопити специфічні особливості 

регулювання цього ринку через контроль, управління та захист 

інтелектуальної сфери, які здійснюються за допомогою чинного 

законодавства та економічних механізмів безпосереднього або непрямого 

регулювання інтелектуальної сфери (с. 97-127);  

– підходи до визначення категорії “інтелектуальний капітал” та до 

систематизації механізмів стимулювання його формування та розвитку, який 

передбачає врахування механізмів управління такими формалізованими 

формами, як інформаційно-комунікаційні технології та об’єкти 

інтелектуальної власності, що у процесі використання забезпечують розвиток 

людського капіталу і створення нових знань (с. 128-158);  

– механізми перетворення інтелектуального потенціалу суспільства в 

інтелектуальний капітал держави, що дозволяє активніше використовувати 

сформований науково-технічний потенціал в економіці країни шляхом 

впровадження інструментів диверсифікації джерел фінансування освіти, 

формування професійного централізованого фонду та запровадження 

гнучких форм зайнятості і нових форм організації бізнесу (с. 159-188);  

– інституційні важелі стимулювання розвитку інтелектуального 

капіталу, які розширено завдяки механізмам диверсифікації джерел 



фінансування науки й освіти та програмі протидії руйнуванню вітчизняних 

наукових шкіл, ефективної політики зайнятості і оплати праці (с. 194-207);  

– теоретико-практичні пропозиції щодо механізму удосконалення 

управління інтелектуальним капіталом в Україні, які охоплюють питання 

державної політики розвитку, нормативно-правове та інформаційне 

забезпечення, методи і важелі інституційної підтримки інтелектуального 

капіталу України, що доповнено інструментами узгодженого забезпечення 

інформацією учасників освітнього ринку, а також ринку продуктів 

інтелектуальної власності та ринку праці у відповідності до потреб 

вітчизняної економіки (с. 208-223). 

 

Повнота викладу основних результатів дисертації у наукових 

публікаціях 

Основні наукові положення, які висвітлені у дисертації Теслі А.І. 

відображені у 29 наукових працях, з яких 10 – у вітчизняних наукових 

фахових виданнях; 1 – у зарубіжному періодичному виданні; 18 – у 

матеріалах наукових конференцій. Загалом, опубліковані автором публікації 

повністю висвітлюють основні результати досліджень та вказують на 

самостійність розроблених висновків і пропозицій. Обговорення результатів 

дисертації на науково-практичних конференціях переконує в тому, що 

положення дисертаційної роботи отримали серйозну наукову апробацію.   

 

Теоретична і практична цінність одержаних результатів 

Наукове значення отриманих дисертантом результатів обумовлене 

поглибленням наукового аналізу суспільного інтелектуального капіталу, 

прицільним дослідженням кореляції трансформаційних економічних 

процесів національної економіки з основними складовими інтелектуального 

капіталу. 

Практичне значення результатів дослідження та розробок автора 

полягає у їх використанні в практичній діяльності суб’єктів господарювання. 



Серед них слід зазначити такі: Регіональний філіал НІСД у м. Львові, 

Львівська обласна державна адміністрація, Управління департаменту екології 

та природних ресурсів Рівненської ОДА, Львівська філія ПАТ “Укртелеком”, 

ТзОВ “Апогей Агро”. 

    Результати, отримані в процесі дослідження, використовують у 

навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету 

при викладанні навчальних дисциплін “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, 

“Фінанси підприємств”, “Історія економічних вчень”, “Менеджмент”, 

“Інвестування”, “Інвестиційне кредитування”, “Державне регулювання 

економіки”. 

 

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень 

дисертації 

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам, у повному 

обсязі відображає її сутність і зміст, наявною є ідентичність основних 

наукових положень та особистого внеску автора. Наукові положення, 

висновки та рекомендації щодо можливостей практичного застосування 

одержаних результатів деталізовані, розкриті та обґрунтовані у самій роботі.  

 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації 

Позитивно оцінюючи дисертацію Теслі А.І. та авторський підхід до 

вирішення поставленої проблеми, доречно звернути увагу на окремі недоліки 

та дискусійні положення, які потребують додаткової аргументації. 

1.  Автором на рис. 1.3 відображена структура інтелектуального 

капіталу (с.41), далі на рис. 1.5 відображена структура інтелектуального 

капіталу суспільства (с.48). Не зовсім зрозумілим є те, чи ці категорії 

утотожнюються. Хоча у додатку В (с.272) чітко сформована класифікація 

видів інтелектуального капіталу. Доцільно було б удосконалити рис.1.5.  

2. У зазначених дисертантом формулах 1.8 та 1.10 (с. 83-84) вказані 

індекси сумування мають розбіжності з індексами у формулах.  



3. У дисертаційні роботі в формулі 2.2 (с. 165) у показнику НК 

опущений індекс, також у формулі 1.11 (с. 84) і – вказується як ставка 

дисконту та індекс сумування, що ускладнює процес обрахунку даного 

показника.  

4. У проведеному дослідженні дискусійними є положення, наведені 

автором у п.2.2  про те, що попит на стратегічний ресурс в умовах 

постіндустріальної епохи різко зростає (с. 128), хоча у таблиці 2.1 та 2.2 

зазначений різкий спад кількості осіб, які навчаються у навчальних закладах, 

а також у додатку Е (с. 275) вказана кількість навчальних закладів, де існує 

тенденція до їх зниження, поряд з цим на с. 9 автореферату в таблиці 2 

спостерігається зниження кількості організацій, що виконують наукові 

дослідження і розробки. Незрозумілим залишається ця диспропорція. 

5.  При здійснені аналізу впливу людського, структурного, клієнтського 

та соціального капіталів на інтегральну оцінку інтелектуального капіталу у 

додатку Н (с. 293) виділяється «приватні коефіцієнти кореляції», хоча у 

науковій літературі використовуються «частинні коефіцієнти кореляції». 

Залишається невідомою відмінність між цими коефіцієнтами.  

 

Загальний висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам  

Аналіз змісту дисертації та автореферату, ознайомлення з науковими 

працями здобувача дозволяють стверджувати, що дисертаційна робота Теслі 

Алли Ігорівни є самостійною, завершеною та оригінальною науковою 

працею, яка виконана на високому теоретичному, методологічному та 

прикладному рівнях. Вирішення поставлених завдань дозволило автору 

досягти поставленої мети щодо теоретичних та прикладних підходів 

удосконалення організаційно-економічного механізму стимулювання 

розвитку інтелектуального капіталу за умов трансформації в економіці 

України.  

За змістом дисертація та автореферат відповідає паспорту 

спеціальності     08.00.03   –   економіка    та   управління     національним  



  


