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1. ВСТУП 

Цей висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації підготовлено рецензентами відповідно до положень 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167, та надає оцінку відповідності дисертації вимогам 

пунктам 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

2. НАДАНІ ЗДОБУВАЧЕМ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 

2.1. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні документи: 

- дисертацію; 

- висновок наукового керівника; 

- академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. 

2.2. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні додаткові матеріали: 

- звіт перевірки дисертації на плагіат Plagiat (Lcc Plagiat); 

- звіт перевірки дисертації на плагіат Plagiat.pl Sp. z o.o.; 

- копії наукових публікацій здобувача із зазначенням вихідних даних 

відповідних видань. 
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3. РОЗГЛЯД ДИСЕРТАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ  

3.1. Наукова новизна дисертації 

3.1.1. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, що 

виконана у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці 

на правах рукопису, яка спрямована на розв’язання важливої науково-

прикладної проблеми підвищення ефективності управління інтелектуальною 

власністю промислових підприємств на засадах процесно-функціонального 

підходу. 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

– удосконалено поняття «управління інтелектуальною власністю», яке 

відрізняється від інших тим, що розглядає його як процес побудований за 

першо- (стратегічне управління, функції управління та кінцевий результат 

діяльності підприємств) та другочерговими (складові, методи поточного  

управління задля досягнення стратегічних завдань) напрямами впливу на 

об’єкт управління інтелектуальною власністю промислових підприємств, що 

дозволяє підвищити їх прибутковість і конкурентоспроможність діяльності; 

– удосконалено теоретичні основи управління інтелектуальною 

власністю підприємства за функціональним (функціями менеджменту) 

та процесним (створення об’єктів ІВ, їх використання та реалізація) 

підходами,  що охоплює теоретичний базис, який базується на 

принципах, функціях (додано спеціальні, що безпосередньо пов’язані з 

управлінням інтелектуальною власністю), методах (додано спеціальні 

методи з оцінювання ефективності управління ІВ та використання 

об’єктів ІВ), інструментах (інформаційний, інноваційний, 

організаційний, правовий, фінансовий, маркетинговий, кадровий, 

мотиваційний), та механізм управління, який функціонує за складовими 

(інформаційно-інноваційна, організаційно-правова, економічна, 

кадрово-мотиваційна) й етапами (формування складових, процес, 

оцінка, рекомендації щодо покращення управління), котрі поєднують  

два наукових підходи та збагачують теорію управління підприємствами; 

– дістало подальшого розвитку науково-методичний підхід з кількісно-

якісної оцінки рівня управління інтелектуальною власністю промислових 



6 
 

підприємств за двома критеріями – рівень використання нематеріальних 

активів – об’єктів ІВ (додано cash-flow  від операційної діяльності), і рівень 

інтелектуального потенціалу (можливостей) підприємства – за складовими, 

інструментами та показниками (індекс наукоємності продукції, темпи росту: 

фінансування інноваційної діяльності, ефективності НДДКР, витрат на 

маркетинг, працівників з вищою освітою та науковими ступенями, 

заохочування працівників до інтелектуальної діяльності), що здійснюється за 

допомогою інтегрального індексу, на основі якого побудовано шкалу оцінки 

рівня управління ІВ за функцією Харрінгтону, що дозволяє визначати 

недоліки існуючого управління та обґрунтовувати рішення щодо його 

покращення; 

– дістало подальшого розвитку науково-методичний підхід щодо 

впровадження нових об’єктів ІВ у діяльність промислових підприємств 

таких, як: гудвіл, сертифікати про погодження енергії з відновлених джерел 

(коксовий газ, електроенергія), який відрізняється від інших тим, що вартість 

сертифікатів визначається за допомогою двох методів оцінки (фактичних 

витрат та порівняльний) і моделей регресійного аналізу щодо прогнозування 

вартості сертифікату по відношенню до еталонного сертифікату та обсягів 

реалізації енергетичних ресурсів стороннім організаціям, що дозволяє 

знизити залежність промислових підприємств від паливно-енергетичної бази, 

мати право на одержання додаткового доходу від реалізації енергії з 

відновлених джерел, а також знизити забруднення навколишнього 

середовища; 

– дістало подальшого розвитку методичні рекомендації з управління 

інтелектуальною власністю промислових підприємств на засадах процесного 

підходу шляхом обґрунтування класифікації основних й допоміжних 

процесів, їх загальних і допоміжних схем щодо побудови, використання та 

продажу об’єктів ІВ та показників, які систематизовані за групами (вартісні, 

часові, технічні), які відрізняються від інших тим, що дозволяють чітко 

визначити стратегічну мету, цілі та умови  покращення управління ІВ за 

процесним підходом; 

– дістало подальшого розвитку методичні положення щодо оптимізації 

управління ІВ за процесно-функціональним підходом, які складаються: з 

процедури оптимізації часу й витрат; визначення доцільності застосування 

нейронних мереж за видами процесів та розрахунок їх параметрів; побудови 

мережевої моделі планування в умовах невизначеності, що відрізняються від 
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існуючим тим, що дозволяють прискорити діяльність патентного повіреного 

та скоротити тривалість процесів управління ІВ; 

– дістало подальшого розвитку методичне забезпечення щодо оцінки 

економічного ефекту від впровадження управління інтелектуальною 

власністю за процесно-функціональним підходом, в основі якого покладено 

визначення амортизаційних відрахувань на нові об’єкти нематеріальних 

активів (гудвіл, сертифікати про погодження енергії з відновлених джерел), 

як частину чистого грошового потоку (Cashflow) від операційної діяльності, а 

також від застосування нейромереж і мережевого планування процесів, що 

сприяє скороченню часу на виконання робіт, підвищує їх якість та знижує 

собівартість промислової продукції. 

 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підтверджено участю здобувача у: 

ДР №0117U004810 «Управління ризиками та конкурентоспроможністю 

промислових підприємств в умовах невизначеності ринкової середи». Строки 

виконання НДР: 2016-2019 роки. Науковий керівник НДР: д-р екон. наук, 

проф. І. М. Посохов. Участь автора – виконавець. 

ДР №0120U103999 «Управління розвитком матеріальних та 

нематеріальних активів підприємства в умовах євроінтеграції». Строки 

виконання НДР: 2020-2022 роки Науковий керівник НДР: канд.. екон. наук, 

проф. В.О. Черепанова. Участь автора – відповідальний виконавець. 

Договір № 67/183-2018 від 1.10.2018 р. про наукове співробітництво 

між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний 

інститут» та Приватним підприємством «Регіональний інститут системних 

досліджень» (Харків, 2018 р.). Участь автора – виконавець.  

Договір  №67/186-2018 від 1.11.2018 р. про наукове співробітництво 

між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний 

інститут» та Державним підприємством «Український державний науково-

дослідний вуглехімічний інститут  УХІН» (ДП «УХІН») » (Харків, 2018 р.). 

Участь автора – виконавець.  
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3.2.3. Результати дисертації здобувача використовуються, про що 

свідчать відповідні документи (наведені у додатку дисертації): 

– в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 

інститут»; 

– на Державному підприємстві «Український державний науково-дослідний 

вуглехімічний інститут  УХІН» (ДП «УХІН»); 

 – на Державному підприємстві «Державний інститут по проектуванню                                                     

підприємств коксохімічної промисловості» (ДП «ГИПРОКОКС»). 

 

3.3. Аналіз дисертації на відповідність вимогам 

Аналіз дисертації проводився на відповідність вимогам пунктів 10, 12 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформлення дисертації 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 

№ 40. 

Оформлення дисертаційної праці в цілому відповідає Вимогам до 

оформлення дисертації Затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України 12.01.2017 № 40. 

Виявлені зауваження були виправлені або є не значущі. 

Проведений аналіз свідчить про те, що дисертація в цілому відповідає 

вимогам пунктів 10, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформлення 

дисертації затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017 № 40. 

 

3.4. Аналіз наукових публікацій на відповідність вимогам 

3.4.1. Основні наукові і практичні результати досліджень 

опубліковані у період з 2017 року по 2021 рік в 14 роботах, серед яких: 4 
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статті у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у колективній 

монографії, 1 стаття у науковому періодичному виданні, що внесено у 

міжнародну наукометричну базу Scopus, 2 статті у закордонних наукових 

періодичних виданнях (Угорщина, Польща), 6  у матеріалах конференцій. 

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові 

результати дисертації: 

1. Черепанова В.О., Силка І.В. Організаційно-методичний підхід до 

управління промисловою власністю підприємства. Економіка. Фінанси. 

Право. Київ: 2017. №12 /2. С. 4-7. Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35335.  

 (Спецвипуск газети «Освіта України», лютий, 2016 р., стор.7). Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 р. № 886  

 

Здобувачем запропоновано організаційний аспект управління 

промисловою власністю підприємств. 

2. Raiko, D., Cherepanova, V., Sylka, I., Podrez, O., & Fedorenko, I. 

Development of scientific and methodological approach to quantitative and 

qualitative assessment of intellectual property management in industrial 

enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. (2021), Vol 2, 

No 13 (110), P.28–41. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.230262 

(Scopus) 

Накази Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019, № 

612 від 07.05.2019 та № 975 від 11.07.2019.  

 

Здобувачем запропоновано кількісні та якісні показники оцінки 

управління інтелектуальною власністю промислових підприємств та 

методику їх розрахунку. 

3. Силка І.В. Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю 

промислових підприємств. Бізнес Інформ. Харків : ХНЕУ. 2019. №7. C. 144–

153. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-144-153. 
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4. Черепанова В.О., Силка І.В. Оптимізація управління 

інтелектуальною власністю за процесно-функціональним підходом.  Бізнес 

Інформ. Харків : ХНЕУ. 2021.  

Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про 

затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 

спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10). На 

підставі Наказу МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643 (Додаток 4) 

журнал включено до категорії «Б».  

 

Здобувачем запропоновано використання нейромереж та оптимізацію 

часу та витрат на дослідження ринку інтелектуальної власності 

промисловими підприємствами за рахунок впровадження мережевого 

графіку в умовах невизначеності. 

5. Силка І.В. Теоретичні основи процесно-функціонального підходу до 

управління інтелектуальною власністю промислових підприємств. 

Інструменти та методи управління знаннями в системі інноваційного 

розвитку організацій : монографія / за заг. ред. д. е. н., доц. Ю. С. Шипуліної. 

Суми: Триторія, 2019. С. 149-171. Режим доступу: 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/14896/4/IMUZ_mono_Titul.pdf.  

6. Черепанова В.О., Силка І.В. Порівняльний аналіз щодо використання 

об’єктів інтелектуальної власності в країнах світу та в Україні. Вісн. 

Кременчуцького націон. ун-ту імені Михайла Остроградського. Кременчук : 

КрНУ. Кременчук: КрНУ, 2020. – Випуск 3(122). С.46-53. 

DOI:https://doi.org/10.30929/1995-0519.2020.3.46-53. 

Накази МОН України № 1218 від 07.11.18 і № 1412 від 18.12.18). 

Категорія "Б".  

 

Здобувачем наведено аналіз щодо подання заявок на використання 

винаходів, корисних моделей та інших об’єктів інтелектуальної власності в 

Україні та у світі. 
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3.4.3. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

8. Силка І.В. Актуальні проблеми управління інтелектуальною власністю 

підприємства в Україні.  Proceedings of the III International scientific and 

practical conference “Scientific research priorities: theoretical and practical 

value”, 27th-30th of November 2018, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis 

University, Nowy Sącz, Poland. Vol. 3. PP. 66-67. Режим доступу: 

https://www.hist.auth.gr/sites/default/files/Conference%20Nowy%20S%C4%85cz

%20Poland.pdf.  

9. Силка І.В. Черепанова В.О. Етапи управління інтелектуальною власністю 

промислових підприємствах на засадах процесного підходу. Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези доповідей 

ХXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «MicroCAD-2019». Ч.3. 

Харків: НТУ «ХПІ» С.337. Режим доступу:  

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36119.  

10. Черепанова В.О., Силка І.В. Напрями та елементи управління 

інтелектуальною власністю за процесним підходом. Теорія та практика 

менеджменту. Матеріали міжнар.наук. -практ. конф.. Луцьк. 2020. С.161-

162. Режим доступу: Теор_пр_МЕН_Зб_тез_2020-страницы-1-2,8,162-

164,470.pdf.  

 

Здобувачем проаналізували актуальність щодо використання в 

системі управління інтелектуальною власністю процесного підходу. 

11. Силка І.В. Сучасні підходи до оцінки об'єктів інтелектуальної власності в 

Україні. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його  

правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри. 

Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності. Київ: КНУ імені Т. 

Шевченка, 2020. С.185-187. Режим доступу: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6196/1/6369_IR.pdf. 

https://www.hist.auth.gr/sites/default/files/Conference%20Nowy%20S%C4%85cz%20Poland.pdf
https://www.hist.auth.gr/sites/default/files/Conference%20Nowy%20S%C4%85cz%20Poland.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36119
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7904/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80_%D0%9C%D0%95%D0%9D_%D0%97%D0%B1_%D1%82%D0%B5%D0%B7_2020-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-1-2%2C8%2C162-164%2C470.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7904/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80_%D0%9C%D0%95%D0%9D_%D0%97%D0%B1_%D1%82%D0%B5%D0%B7_2020-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-1-2%2C8%2C162-164%2C470.pdf
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6196/1/6369_IR.pdf
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12. Силка І.В. Черепанова В.О. Аналіз організації діяльності науково-

дослідних структур промислових підприємств. Theoretical and practical 

aspects of modern scientific research. Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» 

with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference Seoul, 

2021. Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. & European Scientific Platform, 2021. Vol. 

1, PP.44-45. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v1.13. 

 

Здобувачем проаналізовано напрями діяльності науково-дослідних 

структур промислових підприємств щодо управління інтелектуальною 

власністю. 

13. Силка І.В. Напрями вдосконалення організації управління 

інтелектуальної власності на прикладі коксохімічних підприємств. Теорія та 

практика менеджменту. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. Луцьк, 

2021. С.91-92. Режим доступу: https://vnu.edu.ua/uk/articles/vidbulasya-

mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-teoriya-ta-praktika-

menedzhmentu.  

 

3.4.4. Опубліковані праці які додатково відображають наукові 

результати дисертації. 

3.4.5. Повнота опублікованих результатів дисертації 

Матеріали дисертації були надані для широкого ознайомлення 

фахівцям і спеціалістам, а результати та основні положення її повністю 

висвітлені у друкованих виданнях.  

Вважаємо, що опубліковані матеріали повністю відображають зміст 

дисертаційної роботи та відповідають вимогам пункту 11 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№ 167. 

3.5. Висновки за розглядом дисертації та наукових публікацій: 

https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v1.13
https://vnu.edu.ua/uk/articles/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-teoriya-ta-praktika-menedzhmentu
https://vnu.edu.ua/uk/articles/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-teoriya-ta-praktika-menedzhmentu
https://vnu.edu.ua/uk/articles/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-teoriya-ta-praktika-menedzhmentu
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Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 073 – Менеджмент, виконана на високому 

науковому рівні з використанням комплексу сучасних методів дослідження, 

обчислювальної техніки. Наукові положення підтверджуються 

експериментальними даними, що свідчить про достовірність одержаних 

результатів. 

Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 

виявлено, про що свідчить аналіз звітів перевірки дисертації на плагіат. 

Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

4. АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЇ 

4.1. Апробація матеріалів дисертації на конференціях 

Результати досліджень доповідались і були схвалені на 6 науково-

технічних та науково-практичних конференціях та семінарах всеукраїнського 

та міжнародного рівнів, а саме: Proceedings of the III International scientific and 

practical conference “Scientific research priorities: theoretical and practical value”, 

(Nowy Sącz, Poland, 2018 р.); «Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я» (м.Харків, 2019 р.); «Теорія та практика 

менеджменту» (м. Луцьк, 2020 р.); «Законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності та його  правозастосування: національні, 

європейські та міжнародні виміри» (м. Київ, 2020 р.); «Theoretical and 

practical aspects of modern scientific research» ( Seoul, 2021 р); «Теорія та 

практика менеджменту» (м. Луцьк, 2021 р.);  

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 
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Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин» НТУ «ХПІ» 07.10.2021 р.  

На фаховому семінарі для апробації дисертації здобувач викладав 

основні положення дисертації та відповів на запитання та зауваження. 

Фаховий семінар для апробації дисертації мав характер відкритої наукової 

дискусії, в якій прийняли участь рецензенти, науково-викладацький штат 

кафедри «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин» НТУ «ХПІ» та представники кафедри «Економічної 

кібернетики та маркетингового менеджменту» НТУ «ХПІ». 

За результатами фахового семінару для апробації дисертації дисертація 

здобувача була схвалена до захисту (Витяг з протоколу № 10 від 07.10.21 р. 

засідання кафедри «Менеджмент інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин» НТУ «ХПІ»).  

 

5. ВИСНОВКИ 

5.1. Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 073 – Менеджмент, виконана на високому 

науковому рівні з використанням комплексу сучасних методів дослідження, 

обчислювальної техніки. Наукові положення підтверджуються 

експериментальними даними, що свідчить про достовірність одержаних 

результатів. 

5.2. Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 

виявлено, про що свідчить аналіз звітів перевірки дисертації на плагіат. 

5.3. Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформлення 
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дисертації затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017 № 40. 

5.4. За результатами фахового семінару для апробації дисертації, згідно 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167, дисертацію здобувача схвалено до захисту. 
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5.5. Рекомендуємо наступний склад ради:  

Голова ради: 

Прізвище ім’я по батькові Перерва Петро Григорович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук, 08.00.04 "Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)", 1992 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри економіки та маркетингу,  

1993 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», Зав. каф. менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин 

Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Кобєлєва Тетяна Олександрівна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук, 08.00.04 "Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)", 2020 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри організації виробництва та управління 

персоналом, 2011 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», Проф. кафедри менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин 

Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Косенко Андрій Васильович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат економічних наук, 08.00.04, "Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)", 2009 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри організації виробництва та управління 

персоналом, 2011 

Місце основної роботи, посада 

НТУ «ХПІ», Проф. кафедри менеджменту інновацій-

ного підприємництва та міжнародних економічних 

відносин 

Перший опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Маслак Ольга Іванівна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук, 08.00.03, "Економіка та 

управління національним господарством", 2011 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
Професор кафедри «економіки», 2012 

Місце основної роботи, посада 
Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського, зав. каф. «економіки» 

Другий опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Гусаковська Тетяна Олександрівна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат економічних наук, 08.00.04, "Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)", 2009 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
 Доцент кафедри менеджменту, 2015 

Місце основної роботи, посада 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», доцент кафедри 

менеджменту 
 

Наголошуємо, що після видачі здобувачеві цього висновку забороняється вносити 

зміни до тексту дисертації! 


