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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. 

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-

економічної проблеми удосконалення процесів формування, управління та 

оцінювання інтелектуального потенціалу машинобудівних підприємств. 
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3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

удосконалено:  

- сутність економічної категорії «інтелектуальний потенціал», шляхом 

надання авторського визначення, яке на відмінну від існуючих, виокремлює 

та узагальнює найбільш спільні та відмінні риси для цього терміну, що 

дозволяє зрозуміти більш точну характеристику економічної категорії; 

- систему показників та методів оцінювання інтелектуального 

потенціалу, яка на відмінну від існуючих положень, дозволяє ранжувати та 

визначати вагові коефіцієнти груп показників впливу на ефективність 

інтелектуального потенціалу та окремих показників в складі кожної групи 

окремо для кожного стану інтелектуального потенціалу з урахуванням 

особливостей кожного з них; 

набуло подальшого розвитку: 

- методичний підхід до оцінювання рівня інтелектуального потенціалу 

машинобудівних підприємств, який, в порівнянні з існуючою практикою, 

дозволяє систематизувати методи оцінювання інтелектуального потенціалу, 

що надає можливості оцінити рівень інтелектуального потенціалу  як за його 

окремими складовими, так і за комплексом в цілому; 

- розвитку концептуальний підхід до управління інтелектуальним 

потенціалом машинобудівного підприємства, на відмінну від існуючих, 

враховує процеси управління формуванням та використанням 

інтелектуального потенціалу, що надає можливості більш ефективно 

управляти інтелектуальним потенціалом підприємства та приймати своєчасні 

та ефективні управлінські рішення; 

- методичні положення щодо інтегральної оцінки інтелектуального 

потенціалу машинобудівних підприємств, відмінною рисою яких є 

формування індивідуальної системи показників на основі застосування 

лінійного масштабування та відбору найвпливовіших з них, шляхом зваженої 

середньоарифметичної кількісних індексів, з подальшою їх трансформацією 
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в інтегральний показник оцінки інтелектуального потенціалу 

машинобудівних підприємств; 

- методичний підхід до комплексної оцінки рівня інтелектуального 

потенціалу підприємств машинобудівної галузі, який, на відмінну від 

існуючих, передбачає рекомендації щодо підвищення рівня інтелектуального 

потенціалу, шляхом визначення та класифікації показників рівня 

інтелектуального потенціалу, розрахунку якісних та кількісних показників 

впливу, порівняння рівню рівня інтелектуального потенціалу досліджуваного 

підприємства стосовно конкурентів, що дозволяє підприємствам більш 

ефективно управляти інтелектуальним потенціалом та розробляти заходи 

щодо його підвищення. 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підтверджено участю здобувача у: 

 НДР К 6706 «Розроблення науково-методичних та практичних 
основ комплаєнс-програми промислового підприємства».  Номер державної 
реєстрації НДР: 0119U002601. Термін виконання етапу: 01.2020–12.2020. 
Керівник НДР: Перерва Петро Григорович, д-р. екон.наук., проф. Участь 
автора – виконавець. 

3.2.3. Результати дисертації здобувача використовуються, про що 

свідчать відповідні документи (наведені у додатку Д дисертації): 

ООО «СКБ «Укрелектромаш» (акт впровадження від 18.10.2019), АТ 

«Електромашина» (акт впровадження від 17.09.2019), ДП «Харківський 

інститут землеустрою» (акт впровадження від 06.05.2019), ТОВ «ЕВЕРЕСТ 

КОМПАНІ» (довідка №132 від 12.09.2019), ПП «ВІТАР ГРУП» (довідка №44 

від 14.02.2019), ТОВ «Ювента інжиніринг» (акт впровадження від 

23.05.2019), ЗАТ «НТМЕЦ «Екосистема» (довідка №45/37 від 12.02.2020), 

ТОВ «Пригородна нерухомість» (акт впровадження від 24.03.2020), ТОВ 

«АМБ Технолоджи» (акт впровадження від 02.02.2021), та у навчальний 

процес Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
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інститут». 

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 

06.03.2019 № 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. 

3.4. Аналіз наукових публікацій на відповідність вимогам 

3.4.1. Загальні положення, зміст дисертації та основні результати 

дисертаційного дослідження відображено у 34 наукових працях, зокрема в 7 

статтях у наукових фахових виданнях України з економіки, в тому числі 1 - у 

виданні інших держав, що входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку Європейського Союзу, 26 тезах доповідей у 

матеріалах науково-практичних конференцій. 

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові 

результати дисертації: 

Статті у періодичних наукових виданнях, що увійшли до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Перерва П.Г., Марчук Л.С. Інтелектуальний потенціал як економічна 

категорія. Вісник Національного технічного університету "Харківський 

політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. Харків : НТУ 

"ХПІ", 2018. № 15 (1291). С. 53-63. Електрон. аналог друк. вид.: URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36345 (International Journal  

Indexing: ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Directory of Open 

Access Journals (DOAJ), Ulrich's periodicals, Google Scholar)  

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36345
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2. Марчук Л.С. Методики розрахунку інтелектуального потенціалу 

підприємства. Вісник Національного технічного університету "Харківський 

політехнічний інститут" (економічні науки): зб. наук. пр. Харків: НТУ 

"ХПІ", 2018. № 20 (1296).  С. 95-101.  

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні 

науки) ISSN (Print) 2079-0767. 17.03.2020. Категорія "Б". 

3. Марчук Л.С. Сучасний стан інтелектуального потенціалу та аналіз 

діяльності машинобудівних підприємств України. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. Scientific 

Bulletin of Kherson State University. Ser.: Economic sciences: зб. наук. пр. / гол. 

ред. Н. І. Шашкова. – 2019. Вип. 34.  С. 78-81. URL: 

http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/461 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 

Економічні науки Херсонський державний університет. ІSSN (print) 2307-

8030. 17.03.2020 Категорія "Б". 

4. Марчук Л.С. Дослідження та аналіз світових та вітчизняних факторів 

розвитку інтелектуального потенціалу підприємств машинобудівної галузі. 

Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. 2020 р.  № 1 (112).  

С. 59-66. doi.org/10.32840/1814-1161/2020-1-10 

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний 

приватний університет. ІSSN (print) 1814-1161. 17.03.2020 Категорія "Б". 

5. Марчук Л.С. Роль та місце інтелектуального потенціалу в розвитку 

промислових підприємств. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 

Energy saving. Power engineering. Energy audit.  2020.  № 10 (152). С. 30-37. 

URL: http://eee.khpi.edu.ua/article/view/229917 (International Journal Indexing: 

Google Scholar, BASE, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory) 

Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Північно-Східна 

https://vestnik.kpi.kharkov.ua/redkolegij/
https://vestnik.kpi.kharkov.ua/redkolegij/
http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/461
http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej
http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/
http://eee.khpi.edu.ua/
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енергетична компанія «СВЕКО». ISSN (Print) 2218-1849. 24.09.2020 

Категорія "Б". 

6. Марчук Л.С. Методичні рекомендації стосовно організації системи 

управління інтелектуальним потенціалом машинобудівного підприємства. 

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний 

інститут" (економічні науки): зб. наук. пр. Харків: НТУ "ХПІ", 2021. № 1.   

С. 65-68. 

7.  Марчук Л.С. Методичні рекомендації по оцінці ефективності 

використання інтелектуального потенціалу машинобудівних підприємств. 

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний 

інститут" (економічні науки): зб. наук. пр. Харків: НТУ "ХПІ", 2021. № 2. 

С.64-67. 

          Зарубіжні публікації: 

8. Marchuk L. Modeling of economic assessment of intellectual potential at 

machine-building enterprises of Ukraine. ASEJ Scientific Journal of Bielsko-Biala 

School of Finance and Law. 2020. Vol. 24, no. 3.  P. 15-20. URL: 

https://asej.eu/index.php/asej/article/view/548  (International Journal Indexing: 

DOAJ, CEJSH, CEEOL, BASE, ICI Journals Master List, ERIH PLUS, EBSCO, 

ROAD, Google Scholar) 

Наукові праці, які свідчать про апробацію матеріалів дисертації: 

9. Марчук Л.С. Исследование составляющих интеллектуального 

капитала промышленного предприятия / Л.С.Марчук, П.Г.Перерва // 

Стратегічно-інноваційний  розвиток  суб’єктів  економічної  системи  в  

умовах глобалізації:  Збірник  тез  ІІ  Міжнародної  науково-практичної  

інтернет-конференції, (Кременчук, 8-10 листопада 2017 року ). – Кременчук, 

КрНУ, 2017. –  С.129-134. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/33714 

10. Марчук Л.С. Класифікація інтелектуального потенціалу 

промислового підприємства  / Л.С.Марчук, П.Г.Перерва // Актуальні питання 

https://asej.eu/index.php/asej/article/view/548
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33714
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33714
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організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах 

господарювання : електронне видання: зб. тез. доп. Міжвузівської наук.-

практ. конф., 23 листопада 2017 р., м. Харків. – Текстові дані. – [Харків : 

НАНГУ, 2017]. – С.92-94. URL:http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/33281 

11. Марчук Л.С.  Поняття та структура інтелектуального потенціалу/ 

Л.С.Марчук, П.Г. Перерва // Стратегічні перспективи розвитку економічних 

суб’єктів в нестабільному економічному середовищі: Збірник тез ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною 

участю, (Кременчук, 28-30 листопада 2017 року). – Кременчук, КрНУ, 2017. -  

С.175-179. 

12. Марчук Л.С., Перерва П.Г. // Інтелектуальний потенціал як 

економічна складова розвитку промислового підприємства// Матеріали || 

міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові інновації" 24-

25 лютого 2018 року частина 1 УДК 005 ББК 66.3(0) Міжнародний центр 

наукових досліджень (м.Київ) С.19-21. 

13. Марчук Л.С. Особливості економічного розвитку та формування 

інтелектуального потенціалу машинобудівного підприємства / Л.С. Марчук, 

П.Г. Перерва // Економіка і культура України в світових глобалізаційних 

процесах: позиціонування і реалії: тези доп. 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 

21-22 березня 2018 р. – Київ: КНУКіМ (Київський національний університет 

культури і мистецтв), 2018. – Ч. 3. – С. 121-124. 

14. Марчук Л.С. Понятійний апарат інтелектуального потенціалу 

машинобудівного підприємства / Л.С. Марчук // From the Baltic to the Black 

Sea: the Formation of Modern Economic Area: proc. of the Intern. Sci. Conf., 

August 24th, 2018 / org. com.: M. Kitsing [et al.]; Baltic Research Inst. of 

Transform. Economic Area. – Riga: Baltija Publishing, 2018. – P. 51-53. 

 

 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33281
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33281
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3.4.3. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

1. Марчук Л.С.  Інтелектуальний потенціал та його оцінка на 

промисловому підприємстві  / Л.С. Марчук // Законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, 

європейські та міжнародні виміри: матеріали 6-ї Всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 27 вересня 

2018 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Наук.-дослід. ін-т інтелектуальної 

власності. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2018. – С. 164-168.  

2. Марчук Л.С. Інтелектуальний потенціал України як аспект 

управління: проблеми та напрями розвитку / Л.С. Марчук // Сучасні 

технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, 7 листопада 2018 р. / відп. ред. Л. М. Черчик. – 

Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2018. – С. 102-103. 

3. Марчук Л.С. Роль інтелектуального потенціалу в управлінській 

діяльності машинобудівних підприємств/ Л.С. Марчук // Сучасні технології 

менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і 

молодих вчених, 7 листопада 2018 р. / відп. ред. Л. М. Черчик. – Луцьк : СНУ 

ім. Л. Українки, 2018. – С. 104-105. 

4. Марчук Л.С. Реалізація інтелектуального потенціалу України в 

сучасних умовах інноваційного розвитку / Л.С. Марчук // Стратегічно-

інноваційний розвиток суб'єктів економічної системи в умовах глобалізації = 

Strategically-innovative development of the subjects of the economic system in the 

conditions of globalization : зб. тез наук. робіт 3-ї міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф., 7-9 листопада 2018 р. / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського. – Електрон. текстові дані. – Кременчук, 2018. – С. 106-109.  

5. Marchuk L.S. The current state and trends of international trade in goods 

on the example of the Kharkiv region / I.M. Posokhov, O.O. Khodyrieva // 

Perspectives of science and education: proc. of the 6th Intern. youth conf., 14th 
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December, 2018, New York, USA / ed. L. Koenig. – Vienna: Premier Publishing 

s.r.o., 2018. – P. 132-136. 

6. Марчук Л.С. Экономические риски интеллектуального потенциала 

на промышленном предприятии / Л.С. Марчук, И.М. Посохов // Соціально-

економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: 

облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних 

процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22 листопада 2018 

р. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 309-312. 

7. Марчук Л.С. Інтелектуальний потенціал як складова інноваційного 

розвитку в концепції стратегічного управління промисловим підприємством / 

Л.С. Марчук // Сучасні проблеми глобалізаційних процесів у світовій 

економіці: матеріали наук.-практ. конф., 12 листопада 2018 р. – Київ : НАУ, 

2018. – С. 134-135. 

8. Марчук Л.С. Интеллектуальный потенциал как фактор устойчивого 

развития промышленного предприятия / Л.С. Марчук // Региональные 

проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и 

социально-экономическая политика региона: материалы 9-й Междунар. 

науч.-практ. конф., 5-6 декабря 2018 г. / общ. ред.: Ш. К. Кутаев, Ш. М. 

Гимбатов. – Махачкала : ИСЭИ ДНЦ РАН, 2018. – С. 607-609. 

9. Марчук Л.С. Основи управління інтелектуальним потенціалом в 

умовах сучасної економіки та права / Л.С. Марчук // Роль і значення 

інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки та права: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ 17 листопада 2018 р. / Київ. ін-т 

інтелектуальної власності та права Нац. ун-ту "Одес. юридична акад."; Ін-т 

наук.-дослід. Люблін. парку наук.-технол. – Люблін : Kwant Studio, 2018. – С. 

150-151. 

10. Марчук Л.С. Інтелектуальний потенціал як основа для розвитку 

міжнародного бізнесу / Л.С. Марчук // Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, 
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engineering, technology, education, health: наук. вид.: тези доп. 27-ї міжнар. 

наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.]: у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. 

І. Сокол. – Харків: НТУ "ХПІ", 2019. – С. 264. 

11. Марчук Л.С. Механізм комерціалізації інтелектуального потенціалу 

машинобудівного підприємства / Л.С. Марчук//Охорона та захист 

інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах 

євроінтеграційних процесів. Секція №2: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. "Управління проектами. Ефективне використання результатів 

наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності", 21 березня 2019 

р./ ред. кол.: О. П. Орлюк [та ін.]; Наук.-дослід. ін-т інтелектуальної 

власності. – Київ : Кравченко Я. О., 2019. – С. 84-86. 

12. Марчук Л.С. Особливості формування інтелектуального потенціалу 

машинобудівних підприємств у залежності від специфіки підприємницької 

діяльності /Л.С. Марчук, П.Г. Перерва//Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, 

аспірантів і здобувачів вищої освіти, 10 травня 2019 р. / ред. кол.: В. С. 

Мошинський [та ін.] ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – 

Електрон. текст. дані. – Рівне, 2019. – С. 207-208. – URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53131 

13. Marchuk L.S. Efficiency of the use of intellectual potential in an 

industrial enterprise /L.S. Marchuk, P.G. Pererva // Всеукраїнський семінар з 

проблем економіки інтелектуальної власності: зб. наук. пр. 2-ї Всеукр. наук.-

практ. конф., 24 травня 2019 р. / ред. кол.: О. П. Орлюк [та ін.]; Наук.-дослід. 

ін-т інтелектуальної власності. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – С. 118-120. 

14. Марчук Л.С. Система факторів впливу та розвитку 

інтелектуального потенціалу машинобудівної галузі / Л.С. Марчук // 

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його 

правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: 

матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53131
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проблем інтелектуальної власності, 27 вересня 2019 р.: електрон. зб. / ред. 

кол.: О. П. Орлюк [та ін.]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Електрон. текст. 

дані. – Київ, 2019. – С. 195-199. – URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53136 

15. Марчук Л.С. Тенденції розвитку інтелектуального потенціалу 

машинобудівної галузі /Л.С. Марчук// XIII Міжнародна науково-практична 

конференція магістрантів та аспірантів: матеріали конф., 19-22 листопада 

2019 р. / ред. Є. І. Сокол; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – 

Харків: НТУ "ХПІ", 2019. – С. 351-352. 

16. Марчук Л.С. Організація системи управління інтелектуальним 

потенціалом підприємства / Л.С. Марчук // Наука та освіта в дослідженнях 

молодих учених: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, 

аспірантів, докторантів, молодих учених, 14 травня 2020 р. / гол. ред. Ю. Д. 

Бойчук; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Електрон. текст. дані. – 

Харків, 2020. – С. 205-207. – URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/53119 

17. Марчук Л.С. Економічна оцінка інтелектуального потенціалу 

машинобудівних підприємств / Л.С. Марчук //Законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, 

європейські та міжнародні виміри: матеріали 8-ї Всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 25 вересня 

2020 р. / ред. кол.: О. П. Орлюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Електрон. 

текст. дані. – Київ, 2020. – С. 116-118. – URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53138 

Наведені публікації містять результати безпосередньої роботи 

здобувача на окремих етапах дослідження, повною мірою відображають 

основні положення та висновки роботи. Авторська участь здобувача в 

опублікованих наукових працях погоджена зі співавторами. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53136
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53119
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53119
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53138
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3.4.4. Опубліковані праці які додатково відображають наукові 

результати дисертації: 

1. Марчук Л.С. Інтелектуально-інноваційний розвиток сучасного 

підприємства як фактор забезпечення загальної ефективності менеджменту / 

Л.С. Марчук // Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 8 грудня 2020 р. / відп. 

ред. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2020. – С. 102-103. 

2. Marchuk L. S. Intellectualization of the economy as a factor in the 

development of industrial enterprises / L.S. Marchuk // Marketing of innovations. 

Innovations in marketing: materials of the Intern. Sci. Internet Conf., December, 

2020 / ed. S. Illiashenko; Univ. of Economics and Humanities. – Electron. text 

data. – Bielsko-Biala, 2020. – P. 80-82. – URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53157 

3. Марчук Л.С. Совершенствование концепции устойчивого развития 

интеллектуального потенциала на основе непрерывного образования  / Л. 

Марчук // Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: 

мaterials of the Monthly Intern. Sci. and Practic. Conf., May 30 - June 1, 2021 / 

gen. edit. Yu. Popova. – Tallinn: Teadmus OÜ, 2021. – P. 54-56. 

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: 

Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 051 – Економіка, виконана на високому науковому 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53157
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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 

Основні теоретичні положення та практичні результати дисертаційної 

роботи оприлюднено на науково-практичних конференціях, у тому числі за 

міжнародною участю: «Стратегічно-інноваційний розвиток  суб’єктів 

економічної системи в умовах глобалізації» (м. Кременчук, 2017, 2018рр.), 

«Від Балтики до Причорномор’я: формування сучасного економічного 

простору» (м. Рига, Латвія, 2018р.), «Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 2018, 2019рр.) «Теоретичні та 

практичні дослідження молодих науковців» (м. Харків, 2019р.), «Наука та 

освіта в дослідженнях молодих учених» (м. Харків, 2019р.), «Сучасні 

технології менеджменту» (м. Луцьк, 2018, 2020рр.), «Законодавство України 

у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, 

європейські та міжнародні виміри» (м. Київ, 2018,2019,2020рр.), «Маркетинг 

інновацій. Інновації у маркетингу» (м. Бєльсько-Бяла, Польша, 2020р.), 

«Сталий розвиток: сучасні теорії та передовий досвід» (Естонія, 2021р.). 
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4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Менеджменту 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 «Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин» НТУ «ХПІ» . За результатами фахового семінару для 

апробації дисертації дисертація здобувача була схвалена до захисту (Витяг з 

протоколу № 10 від 07.10.21 засідання кафедри «Менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин» НТУ «ХПІ»).  

5. ВИСНОВКИ 

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

відповідає спеціальності 051 – Економіка, 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, дисертація здобувача схвалена до захисту. 
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5.5. Рекомендуємо наступний склад ради:  

Голова ради: 
Прізвище ім’я по батькові Ілляшенко Сергій Миколайович 
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук 
08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», 
2001 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри економіки,  
2002 р. 

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», професор кафедри «Менеджменту інноваційного 
підприємництва та міжнародних економічних відносин» 

 
Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Косенко Олександра Петрівна 
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)», 2016 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння Професор кафедри «Економіки та маркетингу», 2018 р. 

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», професор кафедри «Економіки та маркетингу» 
Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Долина Ірина Володимирівна 

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)", 2008 р. 
 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри організації виробництва та управління 
персоналом, 2011 p. 

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», професор кафедри «Менеджменту інноваційного 
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 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння Професор кафедри економіки, 2012 p. 

Місце основної роботи, посада 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського, завідувач кафедри економіки  
(м. Кременчук) 
 

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. 
 

Місце основної роботи, посада 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі», доцент кафедри 
менеджменту (м. Полтава) 

 
 

Наголошуємо, що після видачі здобувачеві цього висновку забороняється вносити 
зміни до тексту дисертації! 
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