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На відгук надані дисертація, автореферат, копії наукових праць здобувача, 

опублікованих за темою дисертації, а також автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук. Дисертація представлена на 

407 сторінках, основний текст роботи викладено на 366 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 84 рисунки та 59 зведених аналітичних таблиць, 

список використаних джерел з 461 найменувань. Дисертація має також 10 

додатків на 57 сторінках. Автореферат представлений на 40 сторінках і містить 

3 рисунки та 5 таблиць. Копії опублікованих автором праць з 77 найменувань, в 

тому числі 8 монографії (з них 1 одноосібна), 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 матеріали науково-практичних конференцій різного рівня з тезами 

здобувачки.   

 

1. Актуальність дисертаційної роботи, її зв’язок з науковими програмами, 

планами та темами 

 

 

Становлення інноваційної економіки країни є одним з завдань соціально-

економічного розвитку, вирішення якого пов’язано із створенням 

високоефективної регіональної інноваційної системи. Особливістю 

інноваційної активності України є значна нерівномірність галузевого і 

територіального використання інноваційної взаємодії. Більшою мірою ця 



нерівномірність визначається історичною та технологічною специфікою 

окремих регіонів, що в умовах сучасної економіки виступає визначальним 

фактором формування інноваційного потенціалу регіону та ефективності його 

використання, зумовлює можливості та перспективи підвищення його 

конкурентоспроможності. Рівень ефективності інноваційної системи регіону 

визначається, у свою чергу, показниками розвитку взаємодії між суб’єктами 

інноваційного процесу, які долучені до спільного виконання етапів 

інноваційного процесу.  

Отже, виникає потреба в обґрунтуванні сучасної парадигми 

інноваційного процесу, що базуватиметься на перевагах та здобутках 

поширення моделей відкритих інновацій, узагальненні теоретико-

методологічного арсеналу дослідження інноваційного співробітництва, 

обґрунтуванні ключових напрямів нарощення потенціалу взаємодії ринкових 

стейкголдерів регіону. Все це обґрунтувало актуальність теми дисертаційної 

роботи Лісовської Л.С., визначило її основні завдання та мету. 

Тема дослідження пов’язана з науковими програмами, пріоритетними 

напрямками розвитку науки, які визначалися Міністерством освіти і науки 

України; пріоритетним напрямкам регіонального розвитку. Зокрема, авторка 

взяла участь у 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), а також долучилася до здійснення 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.).  

 

 

 



2. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

 

 Зазначена в роботі мета відповідає темі дослідження. Задачі дослідження 

логічно виходять з поставленої мети та безпосередньо пов’язані із отриманими 

дисертантом елементами наукової новизни. Об’єкт і предмет дослідження 

визначено згідно науково-методичних вимог до дисертаційних робіт. 

Матеріали дисертації та публікації здобувача визначають високу 

обґрунтованість основних наукових результатів, положень наукової новизни та 

висновків, сформульованих в роботі. Розробки здобувача ґрунтуються на 

результатах досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, а також 

опираються на потужну науково-методологічну базу та відповідний 

інструментарій багатовимірного статистичного аналізу.  

Обґрунтованість наукових положень дисертації, їх достовірність й 

новизна забезпечуються широким застосуванням автором загальнонаукових та 

спеціальних методів теорії пізнання. Методологічною основою дисертаційної 

роботи є базові положення та принципи теорій регіональної економіки, 

інноваційного менеджменту та просторового розвитку.  

Для розробки теоретико-методологічних та прикладних засад 

формування концепції взаємодії в інноваційних процесах розвитку регіонів 

України та їх економічного оцінювання використано системний підхід, а також 

сукупність методів пізнання суспільних процесів і явищ, зокрема: семантичний 

аналіз (п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.4); кластеризації інноваційного співробітництва 

регіонів України (п. 3.1, 3.2); системний аналіз (п. 2.1, 2.4, 4.1); групування (п. 

1.2); статистичного аналізу (п.3.1); прогнозування (п. 5.3); факторного аналізу 

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

абстрактно-логічний метод,  схематичного та графічного зображення; 

компаративного аналізу; програмно-цільовий метод; матричний метод та ін. 

Інформаційною базою дослідження слугували: законодавчі та нормативні  

акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; матеріали й 

статистичні дані Державної служби статистики України, департаментів 

економічної політики обласних державних адміністрацій; наукові праці 

провідних вітчизняних і зарубіжних учених; ресурси мережі Інтернет, 

результати власних аналітичних та теоретичних досліджень. Отже, отримані під 

час дослідження результати базуються на критичній оцінці теоретичного та 

емпіричного матеріалу, а також нормативно-правової бази з питань 

регіонального розвитку. 

   



3. Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх новизна. Значущість дослідження для науки і практики 

та шляхи його використання 

 

 

Достовірність основних результатів, отриманих у дисертаційній роботі, 

підтверджується змістовним опрацюванням значного масиву теоретичного, 

методичного та статистичного матеріалу. Залучення дисертанткою великої 

кількості наукових джерел дозволило здійснити порівняння різних точок зору 

на досліджувану проблему, що підтверджує достовірність теоретичних 

розробок автора (список використаних джерел становить 461 найменування). 

Дисертантка широко використовує і коректно оцінює опубліковані праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених та проблемно дискусійний матеріал за темою 

дослідження. Достовірність наукових положень, отриманих в роботі 

підтверджується таким: 

- використанням в процесі дослідження актуальних даних Державної 

служби статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерства освіти і науки України, обласних державних 

адміністрацій України, звітно-аналітичної інформації міжнародних і 

вітчизняних статистичних структур і рейтингових агентств, матеріалів науково-

практичних конференцій, форумів, круглих столів, симпозіумів; 

- застосуванням сукупності ретельно підібраних апробованих наукових 

методів дослідження;  

- впровадження отриманих науково-практичних результатів у діяльність 

окремих установ та комітетів на державному та регіональному рівнях, що 

підтверджується відповідними актами та довідками про впровадження та 

використання отриманих у роботі результатів (стор. 7-8 автореферату), отже 

результати даного дослідження можуть використовуватися як у навчальному 

процесі, так й у практиці регіонального управління;  

- апробацією нових наукових результатів на більш ніж 40 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях (стор. 32-37 автореферату). 

Аналітична частина дисертації забезпечується системним підходом, 

міждисциплінарним аналізом та синтезом основних положень економічних 

знань в теорії інновацій та регіонального розвитку. Їх достовірність 

забезпечується також результатами, отриманими з застосуванням різних 

методів наукового дослідження. Таким чином було сформовано 

методологічний базис економічного розвитку регіону, концептуальні засади та 

механізм забезпечення процесу забезпечення економічного розвитку регіонів 

України в умовах парадигми нової економіки.  



Автор чітко формує структуру дисертаційної роботи, яка послідовно 

розкривається при вирішенні поставлених завдань, що дозволяє провести 

поглиблене дослідження розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах в 

розрізі регіональних економічних систем, сформувати теоретико-методологічні 

засади розвитку систем взаємодії та запропонувати практичні рекомендації 

щодо їх реалізації.  

Особливої уваги заслуговують такі положення наукової новизни, які 

дисертантка виносить на захист, та які вирішують наукові задачі теоретико-

методологічних засад, розробку концептуальних та методичних підходів і 

практичних рекомендацій щодо економічного оцінювання та розвитку систем 

взаємодії в інноваційних процесах. 

Вперше, розроблено концептуальний методичний підхід до економічного 

оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, в основу якого 

покладено оцінювання інноваційних ресурсів та можливості їх використання у 

регіоні та соціально-економічні результати інноваційного розвитку регіону, на 

основі оцінювання процесів взаємодії, що дозволить оцінити ефективність 

реалізації регіональної інноваційної політики (стор.128-134); запропоновано 

типологію стратегій розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах 

регіону, в основу якої покладено критерії: рівень інноваційної активності 

регіону та рівень інноваційного співробітництва регіонів – реалізація такої 

пропозиції дозволить забезпечити рівновагу між корисністю взаємодії, вартістю 

взаємодії, часом налагодження та реалізації взаємодії в інноваційних процесах 

(стор.373-377). В цілому, використання запропонованого методичного підходу 

вважаємо доцільним при проведенні моніторингу регіональної інноваційної 

політики. 

Удосконалено, концептуальні підходи до формування взаємодії в 

інноваційних процесах регіону, які засновані на органічному взаємозв’язку 

складових інноваційного розвитку в ланцюгу взаємодій «особистість-

організація-спільнота-регіон», тобто: створення умов для використання 

інноваційного потенціалу регіону, об’єднання ресурсів для досягнення 

синергетичного ефекту, реалізація яких дозволить забезпечити перехід на 

інноваційну модель розвитку регіону (стор.101-114); підхід до встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків між інноваційним потенціалом учасників 

системи взаємодії в інноваційних процесах регіону та критеріями досягнення 

індивідуальних і регіональних цілей інноваційного розвитку задля реалізації 

ефективної моделі співпраці учасників інноваційних процесів регіону 

(стор.410-430); підхід до технологічного прогнозування показників 

комерціалізації науково-технічної розробки як результату здійснення 

інноваційного процесу регіону, у якому враховано стимулюючі та деструктивні 



чинники інноваційного розвитку регіону (стор.389-407); а також методичний 

базис визначення ціни на науково-технічну продукцію створену суб’єктами 

взаємодії в інноваційних процесах регіону, який заснований на оцінюванні 

показників споживчої цінності продукції на різних стадіях її генерування та 

показників інноваційного розвитку регіону (стор.319-335).  

Набули подальшого розвитку понятійно-категорійний апарат в частині  

формування та розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону з 

конкретизацією понять «корисність» і «вартість взаємодії» учасників 

інноваційних процесів регіону та поняття «цінність налагодження взаємодії», 

«система взаємодії в інноваційних процесах регіону» (стор.178-185); 

методичний підхід до кластерного аналізу інноваційного співробітництва 

регіонів України за ознаками: рівень інноваційної активності регіону, тип 

партнерів в інноваційному співробітництві, що дозволить обґрунтувати 

стратегічні напрями розвитку взаємодії в інноваційних процесах регіону за 

побудованими кластерами (стор.217-241); підхід до систематизації інструментів 

забезпечення розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, що 

враховує специфічні особливості функціонування регіону: рівень розвитку 

науково-технічного потенціалу регіону, рівень розвитку інноваційної 

інфраструктури регіону, рівень інноваційного співробітництва регіону, тип 

партнера в інноваційній діяльності та ін., що дасть змогу забезпечити баланс 

інтересів усіх учасників системи взаємодії, адаптувати їх можливості до 

спільного виконання етапів інноваційного процесу відповідно до стимуляторів 

та дестимуляторів інноваційного середовища регіону (стор.382-387). 

Всі представлені пропозиції дисертантки виходять з глибокого 

економічного аналізу, а за своїм змістом є цілком реальними і придатними для 

практичного використання. Підтвердженням обґрунтованості положень і 

висновків, сформульованих в дисертації, є також чітка логіка вирішення 

поставлених завдань і викладення матеріалу. 

Оцінка новизни дисертаційних положень, пропозицій і рекомендацій 

здобувача дозволяє зробити висновок, що вони є вагомим для науки й 

практики, оскільки збагачують регіональну економіку положеннями та 

методичними підходами щодо формування методичних підходів до 

економічного оцінювання та розвитку систем взаємодії в інноваційних 

процесах.  

Узагальнення літературних джерел, аналіз практичного досвіду, 

результати власних досліджень автора дозволили сформулювати теоретичні 

положення та практичні рекомендації щодо уточнення змістовної частини 

термінів «інноваційний процес», «система взаємодії у інноваційних процесах 

регіону», «корисність взаємодії», «цінність взаємодії» та формування теорії 



взаємодії у інноваційних процесах; концептуальних засад здійснення 

економічного оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах; 

формування систем взаємодії в інноваційних процесах регіону; методичні 

положення з оцінювання пріоритетності чинників налагодження взаємодії у 

інноваційних процесах; методичне забезпечення ціноутворення на науково-

технічну продукцію суб’єктів взаємодії в інноваційному процесі при укладенні 

угод з трансферу у регіоні; концептуальні засади формування споживчої 

корисності інновацій; удосконалення стратегічних засад розвитку систем 

взаємодії у інноваційних процесах регіону. Окремі теоретичні положення 

дисертації використовуються в освітньому процесі Національного університету 

«Львівська політехніка» для розроблення робочих програм, методичного 

забезпечення та під час викладання дисциплін «Економіка інноваційної 

діяльності», «Управління інноваціями»). 

До результатів практичного спрямування можна віднести: виокремлення 

чинників налагодження взаємодії у інноваційних процесах регіону, визначення 

складових механізму налагодження  взаємодії у інноваційних процесах регіону, 

методичне забезпечення ціноутворення на науково-технічні результати 

інноваційного процесу регіону при укладенні угод трансферу, прогнозування 

фінансових результатів учасників взаємодії у інноваційних процесах регіону. 

Результати дослідження упровадили у практичну діяльність: Комітет Верховної 

Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом, використовуючи 

модель формування напрямів і методів запровадження режимів активізації 

міжрегіонального інноваційного співробітництва (довідка №04-20/16-601 

(261578) від 24.12.2019 р.); Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції під час удосконалення методичного та 

методологічного внеску України у розвиток Європейського дослідницького 

простору, ідентифікування драйверів та бар’єрів для долучення суб’єктів 

інноваційної інфраструктури України до світового ринку знань, досліджень та 

інновацій (довідка від 7.09.2020 р.); Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України під час 

розроблення рамкового документа «План залучення  зацікавлених сторін»  

(довідка № 22/1-1668-20 від 10.06.2020 р.); Рахункова палата України, 

використовуючи методологічні положення для оцінювання систем взаємодії в 

інноваційних процесах (довідка № 001/10-58 від 10.12.2020 р.); Департамент 

економічного розвитку Львівської міської ради, використовуючи механізм 

регіонального управління та розвитку систем взаємодії з позицій забезпечення 

ефективності інноваційного співробітництва та сприяння інвестиційній 

привабливості міста Львів (довідка № 23-вих-90142 від 13.11.2020 р.); 

Державна інспекція з контролю за цінами в Закарпатській області щодо 



методологічного забезпечення оцінювання інноваційної діяльності в частині 

обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку інноваційної діяльності в 

регіоні (довідка № 199-ПС-33 від 19.03.2011 р.); Міжрегіональна асоціація 

«Єврорегіон Карпати – Україна» під час застосування методичних положень 

економічного оцінювання ефективності реалізації міжрегіонального 

інноваційного співробітництва у частині активізації регіонального та 

транскордонного співробітництва між Україною та країнами-членами ЄС 

(довідка № 218/В-01 від 12.12.2019 р.), ГО «Tech StartUp School», 

використовуючи методологічні положення щодо ціноутворення на науково-

технічні розробки, основані на конкурентному підході під час укладення угод 

трансферу  на  різних  етапах здійснення  інноваційного  процесу  (довідка 

№11-2020 від 19.10.2020 р.); Корпорація «Енергоресурс-інвест», керуючись 

методичними рекомендаціями щодо визначення важливості чинників 

формування систем взаємодії у інноваційних процесах (довідка № 356/2 від 

01.12.2020 р.). 

 

 

4. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях 

 

 

Основні положення та висновки дисертації Л.С.  Лісовської знайшли своє 

відображення у наукових публікаціях, доповідалися на міжнародних, 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.  

За темою дисертації опубліковано 35 наукових праць, у яких в повному 

обсязі викладено основні наукові положення та результати проведеного 

дослідження. До числа опублікованих праць входять: 1 одноосібна монографія; 

8 колективних монографій; 26 наукові статті, з них – 15 у наукових фахових 

виданнях України, 11 статей у міжнародних фахових виданнях, в тому числі і 

таких, що включені до міжнародних наукометричних баз (стор. 32-37 

автореферату). А також 42 публікації за матеріалами конференцій.  

Особисто здобувачці в загальному обсязі публікацій за темою дисертації 

належить 47,48 ум. друк. арк. Особистий внесок здобувача у тих роботах, які 

опубліковано у співавторстві, відзначений у списку праць, наведеному в 

авторефераті. Обсяг та зміст публікацій відповідає вимогам, встановленим 

МОН України, всі положення наукової новизни, що виносяться на захист, 

представлені у публікаціях. 

В публікаціях здобувача достатньою мірою розкрито основні положення 

дисертації, які виносяться на захист, висвітлено суть наукової новизни 



отриманих результатів. Публікації відповідають встановленим вимогам, в них 

визначено наукові задачі, методи їх вирішення й описано отримані наукові 

результати.   

 

 

5. Відповідність дисертації та автореферату встановленим вимогам 

 

 

Структура дисертації включає вступ, п’ять розділів, висновки, список 

використаних джерел, додатки. Роботу викладено українською мовою у 

науковому стилі з дотриманням логічної послідовності подання матеріалу. За 

всіма ознаками дисертація та автореферат відповідають встановленим 

Міністерством освіти і науки України вимогам до дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук. 

Автореферат ідентично відображає зміст дисертації та основні положення 

наукової новизни. Наукові положення, висновки та рекомендації, представлені 

на захист, не містять наукових результатів, викладених у кандидатській 

дисертації (захищеної за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, 

планування і регулювання економікою за темою «Оцінювання та регулювання 

конкурентоспроможності продукції промислового призначення» не знайшли 

застосування в дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук). 

 

 

6. Дискусійні положення, зауваження та недоліки 

 

 

В дисертаційній роботі Л. С. Лісовської є певні висновки й твердження, 

які можна віднести до категорії дискусійних і таких, що потребують 

додаткових пояснень та уточнення, зокрема такі. 

1. На стор.135-141 досліджено та представлено думки іноземних 

науковців, які визначали негативні чинники реалізації інноваційних процесів в 

окремих країнах на різних етапах розвитку, які безпосередньо пов’язані з 

особливостями стану та дій окремих суб’єктів цього процесу. Поряд з цим, 

авторкою не виокремлено низку чинників, які притаманні регіонам України в 

частині розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах. Такі чинники 

доцільно було б комплексно представити поряд з інструментами забезпечення 

зниження їх деструктивного впливу на соціально-економічний розвиток 

окремих регіонів.   



2. Цікавою та перспективної з нашої точки зору є використання авторкою 

такої категорії як «продуктивність інноваційного процесу» (стор.113, 114). При 

цьому, вважаємо порекомендувати автору, чітко виокремити методичні засади 

формування такої категорії: в чому полягає її змістовне наповнення, взаємо 

зв'язок з продуктивністю інновації, як результату цього процесу, та зв'язок з 

ефективністю взаємодії, які становлять предмет даного дослідження. Доцільно 

також, чітко окреслити показники для визначення та критерії зростання. 

3. У п.2.2 «класифікація чинників налагодження взаємодії, яка базується 

на основі існуючих ознак групування» (стор.144-145) була доповнена  новою 

ознакою «напрям провайдингу», яка за визначенням автора дозволяє 

комплексно врахувати різні функціональні та ресурсні аспекти інноваційної 

діяльності, що має бути покладено в основу механізму налагодження взаємодії 

між суб’єктами інноваційного процесу регіону. Однак не надано змістовних 

складових функціоналу «провадингу» саме в контексті механізму налагодженої 

взаємодії. Поряд з тим, тут же автором виділено вартісні та ринкові якості, 

інформаційно-комунікаційні та майнові чинники взаємодії. Вважаємо, що 

додаткового обґрунтування потребує виокремлення чинників вартості та майна, 

які за економічною характеристикою можна вважати сумісними.  

4. Формування кластерів сьогодні, в наукових колах є доволі 

дискусійним. Враховуючи той факт, що авторкою було використано кластерний 

аналіз та визначено п’ять кластерів за ознаками рівня інноваційної активності 

та інноваційного співробітництва. У табл.3.11 подано характеристики даних 

кластерів. Результати дослідження були б повнішими, якби авторка: 

- аргументувала власну думку щодо доцільності формування кластерів як 

таких, адже ще в Р.1. було проаналізовано та виокремлено доцільність 

формування таких елементів інноваційної інфраструктури як бізнес-інкубатори, 

технополіси та ін.; 

- більш детально окреслила рекомендовані стратегічні напрями розвитку 

виділених кластерів.   

5. Представлений в роботі аналітичний матеріал має різний часовий вимір, 

що в деякий випадках не надає повної картини щодо співставлення та аналізу 

динаміки представлених показників. Так, у п.3.1 автор здійснює аналізування 

показників інноваційної діяльності за регіонами України (рис.3.1, 3.5, 3.6). 

Доцільно було привести цифровий матеріал до єдиного звітного періоду. Також 

зазначимо, що автором, в деяких випадках використано цифровий 

статистичний матеріал 2016-17 р. – цілком логічно було б оновити. Також, в Р.3 

окремі висновки спираються на стратегію інноваційного розвитку України до 

2020 р., яка вже вичерпала себе. 



6. Впродовж попереднього зауваження, при проведенні аналізу показників 

інноваційного співробітництва за регіонами автор використала при групуванні 

середній відсоток (табл.3.5). Необхідним вважаємо уточнити метод 

усереднення відсотків для обґрунтування об’єктивності аналізу, на скільки його 

використання є доречним задля формування відповідних висновків та 

пропозицій. 

7. Вагомими науковим здобутком дисертанта вважаємо обґрунтування 

поняття та типології стратегії взаємодії. У п.5.2 необхідно було детальніше  

визначити етапи її розроблення та уточнити інформаційне наповнення кожного 

етапу її формування та оцінювання ефективності. 

8. Маємо певні зауваження щодо оформлення роботи. Деякі аналітичні 

викладки щодо висвітлення тенденцій та протиріч інноваційного регіонального 

розвитку та деякі математичні розрахунки перевантажують основний зміст 

роботи доцільно було б перенести у Додатки. Є деякі зауваження щодо 

оформлення рисунків і таблиць в основному тексті роботи, в авторефераті є 

незначні технічні описки. 

Зазначені дискусійні положення не носять деструктивного характеру та 

не зменшують наукову та практичну цінність представленого дослідження. 

 

Загальний висновок 

 

Дисертаційна робота Лісовської Лідії Степанівни «Економічне 

оцінювання та розвиток систем взаємодії в інноваційних процесах» є цілісним, 

самостійно та завершеним дослідженням. Роботу виконано на високому 

науково-методичному рівні. Дослідження логічно структуроване, є цілісним, 

носить завершений характер, містить наукову новизну та практичну цінність. В 

опублікованих працях автора повною мірою відображені основні положення 

дисертаційної роботи. 

Дисертаційну роботу виконано на належному науково-теоретичному 

рівні, вона має прикладне значення. Отримані результати є обґрунтованими і 

впровадженими в практичну діяльність. Основні положення, що винесені 

здобувачем на захист, повною мірою оприлюднені, автореферат відображає 

зміст дисертації та відповідає їй.   

Зміст, обсяг та оформлення дисертації, в цілому, відповідають пп. 9, 10, 

12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013р. зі змінами, внесеними згідно 

з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015р. та № 1159 

від 30.12.2015р.  



 


