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1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

 

Інновації як суспільний феномен є визначальним чинником розвитку 

світового господарства на сучасному етапі.  Водночас впродовж  останніх 

десятиліть має місце активізація процесу локалізації інноваційної діяльності 

та її концентрація її в окремих національних регіонах, містах, громадах. Саме 

в регіонах фокусується процес створення нових знань та існує відповідна 

інфраструктура їх акумуляції та подальшого поширення, що пояснюється 

наявністю так званих “некомерційних взаємозв’язків” (традиції, звичаї, 

норми поведінки, що базуються на спільному історичному минулому) між 

суб’єктами локальних економік. Це принципово змінює статус окремих 

регіонів, перетворюючи їх на вузлові точки глобальної інноваційної мережі. 

Саме в даному контексті особливої актуальності набуває питання 

налагодження та розвитку взаємодій в регіональних інноваційних системах, 

а також на етапі їх формування. 

Сучасні проблеми інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів 

економіки та перспективи їх активізації є наріжним каменем 

формування інноваційної політики в регіонах. Особливо важливим 

її аспектом є узгодження цілей участі у спільних інноваційних 

проектах усіх стейкхолдерів: суб’єктів підприємницької діяльності, 

освітніх та наукових інституцій,  цілями органів регіонального               

управління. 



В даний час на теоретико-методологічному рівні не вирішеними 

залишаються питання розробки методики оцінювання процесів взаємодії у 

інноваційних процесах в регіоні. Відсутність єдиної методики економічного 

оцінювання взаємодії призводить до викривлення отриманих результатів 

оцінювання інноваційних процесів у регіоні, а відсутність можливості 

врахування всіх аспектів налагодження та реалізації взаємодії до 

завищених оцінок, і, відповідно, економічних втрат. Попри наявність 

чисельних праць зарубіжних і вітчизняних фахівців щодо формування систем 

взаємодії у регіональних інноваційних процесах, бракує системності в 

дослідженнях проблем ідентифікації чинників налагодження взаємодії, 

розробці механізмів підтримки з боку регіону, обґрунтуванні організаційних 

та економічних інструментів розвитку взаємодії у інноваційній системі 

регіону. 

Таким чином, актуальність обраної теми дослідження Лісовської Л.С. 

обумовлена дією сукупності вищезазначених невирішених проблем. Висока 

актуальність проблеми визначення стратегічних засад розвитку систем 

взаємодії у інноваційних процесах регіону, обумовила вибір теми, мети і 

завдань дослідження. 

Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних положень та 

науково-методологічних і практичних рекомендацій щодо проведення  

комплексного економічного оцінювання та формування і розвитку систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність виконання 

широкого комплексу різнопланових досліджень і розробок, що охоплює 

13 взаємопов’язаних науково-прикладних завдань. 

 

2. Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами 

 

Дисертаційна робота Лісовської Л.С. виконана у відповідності до плану 

науково-дослідних робіт Національного університету «Львівська 

політехніка», при виконанні досліджень, що фінансуються із 

Державного бюджету України: «Удосконалення управління інноваційним та 

інвестиційними процесами на підприємствах України» (номер 

державної реєстрації 0103U001337); «Формування інноваційного потенціалу 

управління організацією в сучасних умовах» (номер державної 

реєстрації 0105U000604); «Управління інноваційними процесами 

підприємств у ланцюгах вартості» (номер державної. реєстрації 

0110U001094); «Оцінювання вартості та готовності технологій до 

трансферу з університетів у бізнес-середовище» (номер державної 



реєстрації 0119U002251) (довідка №9 від 2.10.2020 р.). Матеріали 

дисертаційного дослідження використано під час виконання науково-

дослідної роботи кафедри менеджменту організацій Національного 

університету «Львівська політехніка» за темами: «Формування і 

використання виробничого, інноваційного та управлінського потенціалів в 

обробних галузях промисловості» (номер державної реєстрації 0108U00339); 

«Організаційно-економічне забезпечення синергізму інноваційних процесів 

у ланцюгах вартості» (номер державної реєстрації 0113U005297) та 

«Соціально-економічний розвиток територій на інноваційних 

засадах» (номер державної реєстрації 0120U101514) (довідка № 141 від 

2.10.2020 р.). 

 

3. Основні наукові результати дисертаційної роботи. 

 

У дисертаційній роботі Лісовської Л.С. можна відзначити такі основні 

елементи наукової новизни і практичної значимості отриманих результатів, 

які в сукупності відповідають рівню докторської дисертації. 

1. Вперше запропоновано методичний підхід до економічного 

оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, в основу якого 

покладено оцінювання процесів взаємодії, параметри ефективності яких 

визначають рівень розвитку регіональної інноваційної системи в 

секторальному та просторовому аспектах (п.2.1, с. 123-134). 

Зазначена наукова розробка дозволить оцінити ефективність реалізації 

регіональної інноваційної політики на предмет обґрунтування стратегічних 

пріоритетів розвитку систем взаємодії. 

2. Визначено поняття та запропоновано типологію стратегій 

розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, в основу якої 

покладено такі критерії як рівень інноваційної активності регіону та рівень 

інноваційного співробітництва регіонів. Реалізація стратегій взаємодій 

повинна бути покладена в основу побудови та реалізації 

стратегічних програмних документів інноваційного розвитку регіону  (п.5.2, 

с. 373-378).  

3. Обґрунтовано поняття «чинник налагодження взаємодії у 

інноваційних процесах регіону» та розроблено підхід до оцінювання 

пріоритетності чинників налагодження взаємодії у інноваційних процесах 

регіону (п.2.2, с.143-155).  

Дану розробку представлено на теоретичному та методологічному 

рівнях. Її використання дозволить встановити зв’язки між 

інноваційним потенціалом учасників системи взаємодії в інноваційних 



процесах регіону та критеріями досягнення індивідуальних і регіональних 

цілей інноваційного розвитку. Дана розробка сприяє підвищенню 

ефективності реалізації регіональних програм стимулювання інноваційних 

процесів.  

4. Розроблено концептуальні засади взаємодії в інноваційних 

процесах регіону, які ґрунтуються на комплементарному взаємозв’язку 

складових інноваційного розвитку в ланцюгу взаємодій «особистість-

організація-спільнота-регіон» ( п.1.4, с. 100-114). 

Обґрунтування теоретичних засад передбачало визначення гіпотези 

про підвищення ефективності інноваційної діяльності в регіоні, 

формулювання постулатів: створення умов для використання інноваційного 

потенціалу регіону, спільне виконання етапів інноваційного процесу в 

регіоні, об’єднання ресурсів для досягнення синергетичного ефекту. 

Результатом стали теоретичні положення щодо взаємодії в інноваційних 

процесах регіону визначено зростання цінності взаємодії. 

5. Удосконалено підхід до фінансового прогнозування результатів 

взаємодії учасників інноваційного процесу регіону, який передбачає 

розроблення економічної моделі. Дана модель базується на використанні 

результативних показників розвитку інноваційної привабливості регіону. 

Практичне використання розробленої моделі дозволяє обґрунтувати варіанти 

чинники найбільшого впливу на фінансові результати реалізації системи 

взаємодії та розробити необхідні заходи регулювання інституціями 

регіональної влади (п.5.3, с.411-430). 

6. Удосконалено методичний базис ціноутворення на науково-

технічну продукцію регіону, який, базується на оцінюванні показників 

споживчої цінності продукції на різних стадіях її генерування та показників 

інноваційного розвитку регіону. Зазначена наукова розробка сприяє 

підвищенню рівня комерціалізації науково-технічної продукції, а також 

виступає ефективним інструментом укладення регіональних угод трансферу 

(п.4.3, п.4.4, с. 317-349). 

7. Набув розвитку підхід до класифікації видів економічної 

взаємодії, у якому виокремлено нові класифікаційні ознаки: функціональні 

сфери, місце реалізації, середовище здійснення, залучені ресурси, 

використання яких дозволить врахувати специфіку інноваційних процесів 

регіону та диференційовано підійти до обґрунтування вибору форм 

організації  системи взаємодії задля досягнення цілей інноваційного розвитку 

регіону (п.1.2, с.63-66). 

8. Розвинуто методичний підхід до кластерного аналізу 

інноваційного співробітництва регіонів України, який пропонується 



здійснювати за ознаками: рівень інноваційної активності регіону, тип 

партнерів в інноваційному співробітництві. Використання кластерного 

налізу дозволило автору виокремити п’ять кластерів та обґрунтувати 

стратегічні пріоритети розвитку (п.3.2, .с. 216-240).  

 

 

4. Достовірність і повнота викладення основних положень 

дисертації. 

 

Дисертаційна робота Л.С. Лісовської складається зі вступу, п’ятьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 461 найменувань 

вітчизняних і зарубіжних авторів. Зміст дисертації викладено на 407 стор. 

Робота містить 59 таблиць, 84 рисунків, що наглядно розкривають процес 

дослідження, його основні результати і значимість для науки і практики, 

враховуючи виняткову актуальність досліджуваної проблеми для 

регіональної економіки. 

Застосування наукових підходів і методів дослідження, таких як, 

семантичний аналіз (п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.4); кластерний аналіз інноваційного 

співробітництва регіонів України (п. 3.2); системний (п. 2.1, 2.4), групування 

(п. 1.2, п.1.3), прогнозування – для визначення прогнозних значень 

фінансових результатів учасників систем взаємодії в інноваційних процесах 

регіону (п. 5.3); багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу (п. 3.3); 

абстрактно-логічний метод. 

залучення широкої інформаційної бази дали змогу забезпечити 

належний рівень обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій дисертації. Достовірність, повнота викладу і обґрунтованість 

основних положень дисертаційної роботи обумовлена аргументованим 

вибором і критичним аналізом фундаментальних положень економічних 

теорій, коректністю застосування методів дослідження, цілісністю висновків 

і рекомендацій, а також позитивним досвідом їх використання у практиці 

реалізації інноваційних процесів у регіонах України. 

Основні положення та найвагоміші результати дисертаційної роботи 

викладені у 77 основних наукових роботах, серед них - 1 одноосібна 

монографія, 8 колективних монографій; 15 статей у наукових фахових 

виданнях України, що зареєстровані в міжнародних наукометричних базах та 

наукових періодичних виданнях інших держав, 11 статей у наукових фахових 

виданнях, 42 публікації в інших виданнях. Загальний обсяг опублікованих 

праць становить 54, 35 друк. арк. 



Суть основних положень, наукових і прикладних результатів дисертації 

належним чином і повною мірою розкрита в авторефераті. 

 

 

5. Практична значимість і впровадження результатів 

дослідження. 

 

Практична значимість результатів дисертації полягає, насамперед, у 

тому, що основні теоретичні узагальнення, наукові положення, висновки та 

прикладні рекомендації мають істотне значення для розвитку інноваційних 

процесів у регіонах України.  

Впровадження результатів дисертаційної роботи надає додаткову 

можливість окремим суб’єктам інноваційного процесу регіону вступати у 

процеси інноваційного співробітництва, а інституціям регіональної влади – 

підвищувати ефективність програм та проєктів, які реалізуються у межах 

регіону. 

Потрібно відзначити, що основні положення та результати дослідження 

доведено до рівня практичних рекомендацій і використано у практичній 

діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих території та 

внутрішньо переміщених осіб України, Рахунковою палатою України, 

Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції, 

Комітетом Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським 

Союзом, Департаментом економічного розвитку Львівської міської ради, 

Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області, 

Міжрегіональною Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна, ГО «Tech 

StartUp School», Корпорації «Енергоресурс-інвест». 

Важливе прикладне значення має також те, що теоретичні положення 

дисертації використані в освітньому процесі Національного університету 

«Львівська політехніка» для розроблення робочих програм, методичного 

забезпечення та під час викладання дисциплін «Економіка інноваційної 

діяльності», «Управління інноваціями», а також під час написання 

дипломних  робіт  бакалаврів та магістрів. 

 

6. Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації 

 

Поряд з охарактеризованими вище науковими здобутками та значимими 

прикладними розробками дисертація не позбавлена певних недоліків, 

прогалин та дискусійних моментів: 



1. Зважаючи на те, що об’єктом дослідження автор обрала «процеси 

створення систем взаємодії, їх економічне оцінювання та забезпечення 

розвитку на регіональному і міжрегіональному рівнях», варто було б 

говорити про формування та розвиток регіональних інноваційних систем, а 

також такі інституційні форми інноваційної діяльності як регіональні 

інноваційні мережі, локальні кластери, технопарки тощо. Саме вони 

виступають об’єктами, де відбувається взаємодія між суб’єктами 

інноваційної діяльності. Зазначу, що у п.1.3 роботи наведено види систем 

взаємодії у регіональній інноваційній екосистемі (рис.1.8), однак надалі в 

роботі це не набуло розвитку. 

2. Говорячи про інноваційні процеси як чинник соціально-

економічного розвитку регіону (п.1.1), поза увагою дисертантки залишилось 

питання ідентифікації суб’єктів таких інноваційних процесів. Доцільність 

чіткого означення таких суб’єктів обумовлена тим, що саме між ними 

відбувається взаємодія.  Частково це питання можна вважати розкритим у 

п.2.4, де представлено характеристики безпосередніх учасників взаємодії у 

інноваційних процесах регіону (табл. 2.8). Водночас не означеними 

залишились інші суб’єкти взаємодії (для прикладу, державні та 

наднаціональні інституції, фонди фінансових ресурсів тощо). 

3. У дисертації доцільно було б навести систему показників для 

оцінювання ефективності та результативності взаємодії у інноваційних 

процесах регіону, оскільки автор наводить та використовує ці економічні 

категорії при побудові концептуальних засад економічного оцінювання 

взаємодії (п.2.1, с.130-134). 

4. Додаткового пояснення на захисті потребують результати аналізу  

регіонального розподілу підприємств, які впроваджували технологічні 

інновації в Україні (зокрема табл. 3.2, 3.2). За офіційними даними Державної 

служби статистики (див. збірники «Наукова та інноваційна діяльність 

України») частка підприємств, що впроваджували технологічні інновації, 

складала станом на 1.01.2019 р. близько 10% в Україні. Не зрозуміло, який 

методичний підхід використала  авторка для власних розрахунків цього 

показника? 

5. У третьому розділі роботи розроблено економіко-математичну 

модель, яка передбачає визначення сили й тісноти зв’язку між показниками 

інноваційної активності в Україні та показниками обсягу ВВП і обсягу 

реалізованої інноваційної продукції. Результатом моделювання стало 

засвідчення істотного позитивного впливу на величину ВВП таких 

показників як витрати на інновації та кількість промислових підприємств, що 

впроваджували інновації. На мою думку, отримані результати є 



малоінформативними. Набагато ціннішим для досягнення мети роботи було 

б моделювання впливу розвиненості зв’язків між різними суб’єктами 

інноваційного процесу та його результативності. 

6. У дисертаційної роботі автор подає обґрунтування окремих 

елементів змістового наповнення дефініції «стратегія взаємодії», 

обґрунтовує предмет та об’єкт даної економічної категорії, проте не наводить 

комплексного визначення даної категорії, хоча часто використовує її у 

процесі роботи (п.5.2). 

7. Автор детально досліджує різні чинники та механізми у інноватиці 

(інноваційній діяльності, інноваційній активності, інноваційному розвитку). 

Було б доречним систематизувати результати даного дослідження у вигляді 

таблиці (п.2.2, с.136-141). 

8. У п. 4.3 наведено авторський погляд на можливості використання 

організаційних та економічних інструментів розвитку систем взаємодії в 

інноваційних процесах в регіонах. Однак наведений матеріал має радше 

описовий, аніж проблемно-дискусійних характер. Очевидно, 

дослідженню цього аспекту проблеми має бути приділена додаткова увага у 

майбутньому. 

В цілому, вказані дискусійні положення та недоліки не впливають на 

цілісну оцінку дисертаційної роботи з точки зору її цінності й значимості для 

науки і практики та не змінюють в цілому позитивної оцінки роботи. 

 

7. Загальні висновки та оцінка про відповідність роботи 

встановленим вимогам МОН України 

 

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею, в якій автором 

особисто одержано нові науково обґрунтовані результати, котрі в сукупності 

вирішують важливу наукову і значиму прикладну проблему в сфері 

управління національним господарством – здійснення економічного 

оцінювання та формування систем взаємодії у інноваційних процесах 

регіону. 

Ретельний аналіз змісту дисертації та автореферату дисертації 

Лісовської Л.С. «Економічне оцінювання та розвиток систем взаємодії в 

інноваційних процесах», 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. 

Тема та зміст дисертаційної роботи відповідають паспорту спеціальності 

08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 



 


