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ВІДГУК 

офіційного опонента д.е.н., професора Буднікевич Ірини Михайлівни  

на дисертацію Лісовської Лідії Степанівни  

«Економічне оцінювання та розвиток систем взаємодії в 

інноваційних процесах», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук  

за спеціальністю  

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка  

 

 

1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

 

Досягнення Україною високого конкурентного статусу вимагає не лише 

якісної трансформації її соціально-економічної системи та усунення цілого ряду 

внутрішніх деформацій, але й забезпечення перманентності процесу формування 

та реалізації інноваційних конкурентних переваг на регіональному рівні. Велика 

кількість учасників, високі вартісні та якісні вимоги до складу та структури 

ресурсного забезпечення, підвищена ризикованість і непередбачуваність 

результатів, потенційно високі прибутки інноваційного процесу зумовлюють 

його економічну специфіку на регіональному ринку. В даному контексті 

особливої актуальності набуває вивчення особливостей управління розвитком 

систем взаємодії в інноваційних процесах на засадах їх попереднього 

економічного оцінювання. 

Сучасні умови призводять до визначення домінуючої самостійної ролі 

регіонів у здійсненні інноваційних процесів, що створює передумови для 

інтенсивного залучення додаткових ресурсів, прискорення економічного 

розвитку та покращення добробуту населення на основі розвитку систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону.  

Інноваційний розвиток залежить від рівня досягнутої взаємодії між 

інституційними суб’єктами інноваційного процесу в регіоні, які продукують 

знання, розробляють інноваційні продукти або забезпечують виробництво й 

продаж інноваційної продукції, та органами регіонального управління, які 

створюють умови для ефективного провайдингу інновацій та підвищення 

інноваційної привабливості регіону.  Важливу роль у вирішенні проблеми 

подолання проблеми економічного оцінювання та розвитку систем взаємодії в 

інноваційних процесах регіону відіграють економіко-соціальні інструменти 

механізму розвитку систем взаємодії регіону, обґрунтування особливостей 

формування корисності результатів за етапами інноваційного процесу регіону. 

Виникає необхідність в проведенні глибоких наукових досліджень з питань  

визначення чинників налагодження взаємодії у інноваційних процесах регіону, 
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ідентифікації стратегічних орієнтирів регіонального управління розвитком 

систем взаємодії та реалізації стратегії взаємодії у інноваційних процесах 

регіону. Цим і визначилась актуальність даної дисертаційної роботи та 

необхідність розробки теоретичних положень, методичних і практичних 

рекомендацій такого напряму. 

Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних положень та 

науково-методологічних і практичних рекомендацій щодо проведення  

комплексного економічного оцінювання, формування та розвитку систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону. Досягнення визначеної мети 

зумовило необхідність виконання широкого комплексу різнопланових 

досліджень і розробок, що охоплює значну кількість різних, але 

взаємопов’язаних науково-прикладних завдань. 

 

 

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

ступінь обґрунтованості наукових положень 

 

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

науково-дослідних Національного університету «Львівська політехніка». 

Зокрема, автор 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). 

На основі науково-прикладних розробок автором обґрунтовано 

застосування методичних положень щодо оцінювання та забезпечення 

конкурентоспроможності інновацій у регіонах, запропоновано методологічний 

підхід до комплексного забезпечення якості інноваційних процесів регіону, 

обґрунтовано класифікацію видів взаємодій у економічних процесах, 

запропоновано методичний підхід до оцінювання вартості технології у разі 

здійснення трансферу з університетів у бізнес-середовище на основі 

конкурентного методу ціноутворення; особистий внесок автора полягає також у 

проведення моніторингу взаємодії підприємств регіонів України (довідка № 9 від 

2.10.2020 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і рекомендацій 

базується на використанні принципу єдності теорії і практики, прогнозуванні 
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розвитку економічних процесів на основі методу наукової абстракції. Для 

досягнення мети і розв’язання завдань дисертаційної роботи були використані 

такі методи наукового дослідження економічного оцінювання та розвитку 

систем взаємодії в інноваційних процесах як семантичний аналіз, проведення 

кластеризації інноваційного співробітництва регіонів України, системний аналіз, 

групування, статистичний аналіз,  прогнозування,  факторний аналіз,  

кореляційно-регресійний аналіз, абстрактно-логічний метод.  

Підтвердженням достовірності наукових положень виступає також 

глибоке опрацювання автором значної інформаційної бази дослідження, яку 

складають монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених-

економістів з проблематики розвитку взаємодії в інноваційних процесах регіону, 

статті за темою дослідження, статистична та аналітична звітність Держкомстату 

України, матеріали Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, інтернет-ресурсів, довідкових видань, 

нормативно-правові акти, результати наукових та аналітичних досліджень 

здобувача. 

Порушення академічної доброчесності у дисертації не виявлено, є 

посилання на відповідні джерела інформації та дотримання усіх норм 

законодавства про авторське право. 

 

3. Основні наукові результати дисертаційної роботи 

 

Складність і широта обраної теми дисертації, адекватне застосування 

різноманітного інструментарію досліджень дали змогу отримати комплекс 

різноманітних наукових і прикладних результатів. Отже, 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: 

Розроблено концептуальний методичний підхід до економічного 

оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, що ґрунтується 

на врахуванні вхідних (інноваційні ресурси та можливості їх використання у 

регіоні) та вихідних (результати інноваційного процесу регіону та соціальні й 

економічні результати інноваційного розвитку регіону) індикаторів, в основу 

якого покладено оцінювання процесів взаємодії, параметри ефективності яких 

визначають рівень розвитку регіональної інноваційної системи в секторальному 

та просторовому аспектах, що дозволить оцінити ефективність реалізації 

регіональної інноваційної політики на предмет обґрунтування стратегічних 

пріоритетів розвитку систем взаємодії (с. 120-135).  

Визначено і розкрито зміст понять та категорій щодо формування та 

розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, зокрема 
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«корисність» і «вартість взаємодії» учасників інноваційних процесів регіону, 

поняття «цінність налагодження взаємодії», що дало змогу ідентифікувати та 

оцінити параметри і критерії участі суб’єктів у регіональних системах взаємодії, 

забезпечуючи умови для формування ефективного організаційно-економічного 

механізму налагодження договірних відносин між учасниками інноваційного 

розвитку регіону. На особливу увагу заслуговує сформоване автором поняття 

«система взаємодії в інноваційних процесах регіону», яка, на відміну від інших, 

визначена із позицій системного та процесного підходів, під яким запропоновано 

розуміти сукупність активних відносин суб’єктів щодо спільного виконання 

робіт інноваційного процесу, спрямованих на підвищення рівня комерціалізації 

результатів інноваційного процесу регіону на засадах взаємовигідності, 

обґрунтованої форми участі та синергізму зусиль (пп. 1.1., 1.2, 2.4). 

Науковий і практичний інтерес становить запропонована типологія 

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 яких дозволить забезпечити 

рівновагу між корисністю взаємодії, вартістю взаємодії, часом налагодження та 

реалізації взаємодії в інноваційних процесах. 

Важливим елементом наукової новизни, що становить практичне 

значення, є підхід до оцінювання пріоритетності чинників налагодження 

взаємодії у інноваційних процесах регіону, використання якого, на відміну від 

інших, дасть змогу встановити причинно-наслідкові зв’язки між інноваційним 

потенціалом учасників системи взаємодії в інноваційних процесах регіону та 

критеріями досягнення індивідуальних і регіональних цілей інноваційного 

розвитку, що дозволить реалізувати ефективну модель співпраці учасників 

інноваційних процесів регіону.  

Заслуговує уваги запропоноване автором вдосконалення концептуальних 

положень щодо налагодження взаємодії в інноваційних процесах регіону, які 

ґрунтуються на комплементарному взаємозв’язку складових інноваційного 

розвитку в ланцюгу взаємодій «особистість – організація – спільнота – регіон», 

основними постулатами яких є: створення умов для використання інноваційного 

потенціалу регіону, спільне виконання етапів інноваційного процесу в регіоні, 

об’єднання ресурсів для досягнення синергетичного ефекту, реалізація яких 

дозволить забезпечити зростання цінності взаємодії в інноваційних процесах 

регіону і перейти на інноваційну модель розвитку (с. 100-114).  

Практичний інтерес становить підхід до аналізу та прогнозування 

результатів діяльності взаємодії учасників інноваційного процесу регіону на 

основі побудови економічної моделі, що відрізняється від уже відомих 

визначенням мультиколінеарного впливу факторів мезосередовища з 

урахуванням результативних показників розвитку інноваційної привабливості 
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регіону, використання якого дасть змогу обґрунтувати економічну доцільність 

реалізації інноваційних проєктів у регіоні та їх ефективність, додатково залучити 

приватні інвестиційні ресурси в інноваційний розвиток регіону  (с. 410-430).  

Науковий і практичний інтерес становить  методичний базис визначення 

ціни на науково-технічну продукцію створену суб’єктами взаємодії в 

інноваційних процесах регіону. Дана розробка заснована на оцінюванні 

показників споживчої цінності продукції на різних стадіях її генерування та 

показників інноваційного розвитку регіону, що дає змогу інтегрувати 

неоднорідний масив факторів впливу на ціну продукції в єдиний коригувальний 

показник для обґрунтування ефективності комерціалізації результатів 

інноваційного процесу регіону.  

Вагому наукову новизну містить підхід до класифікації видів економічної 

взаємодії, який, на відміну від наявних, передбачає виокремлення таких 

класифікаційних ознак, як 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. Дані напрацювання дадуть змогу реалізувати збалансовану 

політику щодо розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах на 

регіональному рівні. 

Практичне значення має дослідження систематизації інструментів 

забезпечення розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, який, 

на відміну від інших, ураховує 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 розширене відтворення інноваційних ресурсів, баланс інтересів усіх 

учасників системи взаємодії, адаптувати їх можливості до спільного виконання 

етапів інноваційного процесу відповідно до стимуляторів та дестимуляторів 

інноваційного середовища регіону                        (с. 386-388). 

Важливим елементом наукової новизни, що становить практичне 

значення, є вдосконалений методичний підхід до кластерного аналізу 

інноваційного співробітництва регіонів України за ознаками: рівень інноваційної 

активності регіону, тип партнерів в інноваційному співробітництві. Зазначена 

наукова розробка дозволить обґрунтувати стратегічні напрями розвитку 

взаємодії в інноваційних процесах регіону за побудованими кластерами, 

сприятиме вирішенню протиріч в системі управління розвитком взаємодії в 

інноваційних процесах регіону (підрозділ 3.2). 
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4. Достовірність і повнота викладення основних положень 

дисертації 

 

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

розділів, висновків, списку використаних джерел із 461 найменувань 

вітчизняних і зарубіжних авторів. Основний зміст дисертації викладено на 407 

стор. Робота містить 84 рисунки, 59 таблиць, 10 додатків на 57 сторінках, що 

наглядно розкривають процес дослідження, його основні результати і значимість 

для науки і практики, враховуючи виняткову актуальність досліджуваної 

проблеми для регіональної економіки та розвитку продуктивних сил. 

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 визначення стратегічних 

орієнтирів розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

Основні положення та найвагоміші результати дисертаційної роботи 

викладені у 77 наукових працях загальним обсягом 54,35 д.а., з них особисто 

автору належать 47,48 д.а. Серед них: одна одноосібна монографія, вісім 

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. 

Дисертація є самостійною, завершеною роботою, що характеризується 

логічною структурою, та відповідністю вимогам до оформлення. Усі наукові 

положення, що виносяться автором на захист, отримані автором самостійно, а 

положення, що були захищені у кандидатській дисертації не використані в 

представленій на захист дисертації. Структура, зміст та висновки автореферату 

є повністю ідентичними структурі та висновкам дисертації, а також правомірно 

розкривають її зміст. 

 

5. Практична значимість і впровадження результатів дослідження 

 

Практична значимість результатів дисертації полягає, насамперед, у тому, 

що розробленні науково-прикладні положень дають змогу забезпечити 

економічне оцінювання та розвиток систем взаємодії в інноваційних процесах 

регіону. Основні положення дисертаційного дослідження доведено до рівня 

практичних рекомендацій стосовно виокремлення чинників, визначення 

складових механізму налагодження  взаємодії у інноваційних процесах регіону, 

методичного забезпечення ціноутворення на науково-технічні результати 
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інноваційного процесу регіону під час укладення угод трансферу, прогнозування 

фінансових результатів учасників взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

Впровадження результатів дисертаційної роботи надає додаткову можливість 

окремим підприємствам та установам здійснювати налагодження взаємодії в 

інноваційних процесах регіону та підвищувати їх економічну ефективність.  

Потрібно відзначити, що основні положення та результати дослідження 

доведено до рівня практичних рекомендацій і використано Комітетом Верховної 

Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом, при застосуванні 

моделі формування напрямів і методів запровадження режимів активізації 

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

(261578) від 24.12.2019 р.); Урядовим офісом 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.); Міністерством 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.); Рахунковою палатою України, при 

використанні методологічних положень для оцінювання систем взаємодії в 

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

економічного розвитку Львівської міської ради, при використанні механізму 

регіонального управління та розвитку систем взаємодії з позицій забезпечення 

ефективності інноваційного співробітництва та сприяння інвестиційній 

привабливості м. Львова (довідка № 23-вих-90142 від 13.11.2020 р.); Державною 

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.); Міжрегіональною асоціацією «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» при застосуванні методологічних 

положень щодо ціноутворення на науково-технічні розробки, засновані на 

конкурентному підході під час укладення угод трансферу  на  різних  етапах  

здійснення  інноваційного  процесу  (довідка     №11-2020 від 19.10.2020 р.); 

Корпорацією «Енергоресурс-інвест», що керувалась методичними 

рекомендаціями щодо визначення важливості чинників формування систем 

взаємодії у інноваційних процесах (довідка № 356/2 від 01.12.2020 р.). 
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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» (для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент»), «Управління інноваціями» (для студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 

«Менеджмент»), а також під  час  написання дипломних  робіт  бакалаврів та 

магістрів (довідка №67-01-2527 від 23.12.2019 р.). 

 

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)У дисертаційної роботі розглянуті моделі інноваційного процесу регіону 

за видами зв’язків (табл.1.1), акцентовану увагу на актуальності сьомої моделі 

інноваційного процесу «Розширені інноваційні мережі» основним пріоритетом 

якої є людина як носій інноваційної ідеї, яка передбачає побудову інтегрованої 

мережі передачі знань, формування мережевих спільнот для обміну ідеями та 

знаннями у мережевій економіці регіону. Ідея мережевого підходу і надалі 

прослідковується по всій роботі автора, важливість мережевої взаємодії 

визначена в п.2.4, регіональні мережі інновацій як інструмент механізму 

розвитку систем взаємодії регіону розглянуто в п.4.3, місце ендогенних та 

екзогенних мереж визначене в структурі інституційного забезпечення стратегії 

розвитку регіональних систем взаємодії (п.5.2), однак автор обмежує 

застосування термінів «мережа», «мережева взаємодія», «інноваційні мережі». 

На наш погляд, мережевий підхід буде домінувати в концепції відкритих 

інновацій, взаємодій та партнерських відносинах, тому наробки автора у сфері 

категорійного апарату системи взаємодії в інноваційних процесах регіону могли 

збагатити термінологію регіоналістики. 

2) При схематичному зображення взаємозв’язку чинників, які формують 

необхідність пошуку партнера у інноваційних процесах регіону (рис.2.7) 

потребує конкретизації взаємозв’язок структурних елементів, напрямки, сила та 

наслідки впливу факторів у контексті виміру економічної ефективності 

аналізованих процесів. Також пропонує додаткового пояснення запропонована 

автором нова ознака класифікації чинників налагодження взаємодії – «напрям 

провайдингу», зокрема, які функціональні та ресурсні аспекти здійснення 

інноваційного процесу вона дозволить врахувати. 

3) Автором у Розділ 3 проведено докладний аналіз комплексного 

економічного оцінювання взаємодії регіонів держави, в тому числі оцінку 
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показників інноваційної активності та показників розвитку інноваційного 

співробітництва регіонів України, який засвідчив істотний дисонанс між 

значеннями показників ефективності та показників результативності систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону. Але немає чіткого визначення того, 

які саме фактори мають найбільш суттєвий вплив щодо налагодженими 

взаємовідносинами між ринковими стейкхолдерами та інституціями 

регіональної влади. Також доцільно було виділити фактори, які визначають 

тривалість взаємодії, повторні взаємодії. 

4) При здійсненні групування регіонів України за рівнем інноваційної 

активності та рівнем інноваційного співробітництва із вітчизняними та 

іноземними партнерами методами кластерного аналізу у дисертації доцільно 

було б навести більш повне обґрунтування показників для оцінювання 

ефективності стратегічного управління системою взаємодії у різних кластерних 

групах. В табл.3.11 (роботи) та табл.3 (автореферату),, на наш погляд, можна 

було додати колонку, в якій обгрунтувати заходи, що забезпечать стійкість 

утворених кластерів. 

5) Занадто довгими є положення у параграфі 4.1, в яких розглядаються 

механізми формування споживчої корисності інновації в регіоні. На нашу думку, 

їх можна було б безболісно скоротити. 

6) На основі табл. 5.2 «Матриця цілей участі у системах взаємодії за 

стратегічними цілями розвитку систем взаємодії регіону», в якій досить гарно 

виписані цілі учасників за п’ятьма агрегованими напрямки, доцільно сформувати 

схему їх перетину для визначення точок інтересу, механізмів та інструментів 

спільного застосування, створення мережі інновацій регіону, в якій визначено 

місце та ресурси кожного учасника. 

7)Варто було б дати авторський погляд на питання, пов'язані 

з  перспективою трансформації систем взаємодії в інноваційних процесах 

регіону в контексті реалізації євроінтеграційного курсу України.  

Очевидно, дослідженню цих аспектів проблеми має бути приділена 

додаткова увага у майбутньому, адже інновації є основою розвитку регіонів 

європейських країн. 

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  
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