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{исерташ{я пов'яза'1а з тематико}о науково_досл|дних роб{т вйпов!д*о до
г{'{ану науково-досл]дтих роб1т {еркаського дерх{авного техн0дог1.тного
ун1верситец: науково-досл|штртх тем <Ёконом1чнъйрозвиток 9ща!ни в котттекст{
гпобальних мегатренд1в>> (номер дер}кавно{ рессщащ1{ 0116ш002836) та
<<(о:*депщштьтт! засади глобачьного партнерства д]{я м1сцевого ст'}пого розвитку>
(номер дер)кавно| реесщац1{ 0 1 1 7ш00093 5).

€спуп!нь обгрусэспов( нос'пЁ ууса ёосупов1рносгп1 н|'уков''х 1'о./'о}'се}'ъ'
вшсновк|в | реко*эенёшц1й, сформульоввн','х у ёшсерпэац'ь !х ёоспсов!рн1сгпь,

ака0епд}чна 0о броцсднн!сгпъ !''{' пов'соу|'а внсв|;п:оення

8бщунтован{сть 1 достов!рн!сть цоло}ке1{ь, висновк{в та шр:1кт!{чних
рекомендац!й, сформульованих дисертант0м, п1дтверд:кусться цроведеним
дета]1ьним анад|зом наукових концепц{й, використанням су{асних ш{дход|в до
досл{дхсенн'| те0ретичн}'х та практ!г.тних ас1]ект|в |нноващ!йно? економ!ки, !{Ф
в1ш'аден| у наукових д?керелах |з 251-го найменування (доол|дтсенн'г пров{дних
в|тчизняних ! заруб{хсних науковц{в, нормативно_шравов1 а,{{и' 

-оф1ийн|

д0кументи та |нформашй орган|в дер:кавно{ вггади 1 установ; оф|ц1[тн| огатистичн{

ёа''{; матер|а-тпх щомадськ!гх орган{зацй | уя|версттгет!в; факголог{ян| матер|али
1нж14н'р!*|гових гшкй; результш!{ н:|уковтос досл!д:кень 9еркаськог0 дер}кав}{ого
техн0лог1чного ун|верситегу; емп|ритя| досл|дтсеп1{'1 автора); використанн'1м
д1алеггдчного мето.щ. п|знанг*я, системного ! лог1ко-сщукцрного й{дход|ъ, а
також.3аг;ш!ьнонаукових ({ндукц1| та д€дукц|!, анат:|зу 1 ситггезу' у3аг'шъненн'1'
моделповання) та спец{альних (компаративний, фунтсд{оналтьн:й,
1нст1гцгц:ональний, статиститний, гогасиф|кац1йний, к:тастерний' економ1ко_
математи!1ний, лог|нний, сщуктурний агтал{з) метод{в досл|дхсення'

Автором розроблено концепц|то 1нжин|рингов|гх гшкй, засади {х
створення на 1широкому |нформац|йному фундамент{, общунтовано сщатег1вн|
нашрями розвитку 1ю1{ин1рингових
ефективност! !х футткц{онуванн'|,

ш:кй та рекош[ендащ|{ щодо ш1двиш{ення
практи1'н1 пропозиц|? щодо створенн'!

екосистеми {нновац!йного п1дшриемництва на баз| мере>к| таких тшкй. Фб'екг,
предмет' мета дисертац|йно! роботи лоЁчно п0в'язан{ та достатньо ч{тко
окрес.}1!оють {1оле досл|дхсення. 1т1атер{ал дисертац!йного досл1дхсення
викшадено д0статньо поол!довно, зал,дяк'1 чому ясно та легко простех{уеться
лог|ка досйдкення. Бисновки та рекомендац!| роботи е в достатн1й м|р1
общунтова|1ими, в!дпов|датоть сформульованим 3авда:*тт1я1$ досл!дясення ,'
п!дтвердхгутоться результатами апробаФ? основних подох{ень дисертац||. у
цйому досл!дхсення м.в. Рябокотля характеризусться струкгурован1стло,
методи1{но}о заверлпен|стло та ч{тк{стло одержаних результат|в.

9держан{ автором науков! ре3ультати е внеском до збагачет*ня |

доповнен}{'1 теорет'1т11{'1х ! шрипо:ад11у1х аспет<т|в ро3витку |нновац!йно|
{нфрасщу|{тури та системи осв!т88, !{0 м{}}оть як теоретико-методи!{ну, так 1

г|рактичну ц{нн{сть. 3окрема' те0рети.|н1 полоэкенн'1, висновки та рек9мендац||,
сфорвгульован1 у дисерт1|ц{|, мохцть буги викорисп!н! ,ри форшцванн! державно|
{тттповац|йно!, осв|тньо|, промислово? пол{титст, а т{}ко}к статп осново}о ддя
розробтсгт заход|в щодо забезпечегштя п{дщимки ве]]иких |т*товац{йних проетсг{в на
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нащ{онапьному та рег{ональному р{внях. |{ра:<тинна значущ1сть роботи
п!дгвердтсустъся дсв{,гкарти щ]о вщровадэкс}'1#1 результат1в досл|$кет*ая у
д1ядьн|сть орган|в влад\4' фомадських Фган|зац|й, йновац1&тих п{дприемств.

{1орутшення академ{чно] добровеоност| в дисертащ1] не ви'!влено' е
посилання на в1дпов1дн1 дж{ер8ла
3аконодавства про автороьке шраво.

3а резу'{ьтат'}ми опубл1коват1о

1нформац1? та дотримання ус!х норм

у 19 науко8их працях, серед яких: 1

колективна монощафй, 8 статей * у наукових фахових виданнях 9кра!ни,
вкг{}очевих д0 м!хснародних наук0метричних баз (у тому числ| 1п0ех
[орегп!сшз), 3 статг! _ у м1жснародних виданнях (у тому числ1 2 у ътхдання, що
вкг'}очен] до м!хснародно! наукомещично! 6ази $/еБ о{5с1епсе),7 публ1кац1й - у
матер|штах м|:кттародн}тх па}ково-1!{етод}1ч}тих конференшй' 3агаьний о6сяг

публ!кацйх.
Авторсвт дсщиман! вс{ вимоги &{8Ё 9кра!ни щодо к|лькост{ ттубл|катх|й,

зм|ст опубл|коваЁих Р3уяьтат|в в1дп*в1дае тнм, |{Ф н{стяться в дисертац![ 1

виносяться автором }1а 3аху'ст, а основн| положенн;{ досл|д:кення пройтлтли вс|
передбаиен| ву[дт1 апробаи11: опубл1кован!, вшровадхссн! та обговорен1 на
конференцйх р1зних р{вн!в.

у встпутс| ро3крито сутн1сть | сутасний ст'}н на)дкового 3авдання'
общуптовано актуальн1сть теми доол1д:кет":ття, показано зв'язок роботи 3

науковими проща]!{ами, планами, темами, зазначено мету та завдання

досл{д:кення, сформудьовано предмет та об'екг досл|дэкенн'!, виз}!ачено мет0ди
досл|д;кенн'{) ро3крито наукову новизну одер}каних результат1в та |х практиине
зпач$ння' вка3анс, де були апробован1 основн| шодо}{енн'[, т6ор€тичн1 висновки
та результати досл1дхсення.

! пертмолау розё!л! к7еорешшко-ясетпо0ычн| основ1' с7пворення ! розвишц
!нхстан|рнн?овых эсск|ц у нац|онахьн|й |нновац|йн!й сс*сууее*с!>; досл1джено сутн!сть
1 сщуктуру нац!онально| {нноващ1йно| системи (стор. 28-4о), роль осв|ти в
нац{ональн1й |нновац1йн]й систем! {стор. 40_46); ро3крито конц8птуальн] засад|4
1нхсин{рингоБих плкй у контекст1 формування нац1онально{ |нновац|йно?
системи (стор. {б-68); за{1ропоновано методику досл|дх<ення д{яльност|
|н:кин{рингових :шкй у нац|онал:ьн{й |нновац!йн{й систем| (стор. 69_33).

Б 0руеолау розё|"о} кАнал}з ёосв!ёу сп1ворення |нэюэан!ршн2ов'|х цск|л в !кра[н!
у кон!пекс|?1| форьаування нац!онапьно| 1нновац!й*:о{ с1]с!?1е.&{11у досл{д>кено
цроцеси | проблеми формуванн'1 нац1онально| {нновац{йпо{ системи в 9кра{н|
(стор.84_107); всеб!чно охар€1ктеризовано особливсст1 ств0ронн'|
функщ1онування |нхсин!рингових тшкй в 9кра1н{ (стор. $&-|24}; виокремлено та
сформульоваг;о шр{оритети р0звитку мереэк{ та д|я::ьност| !нэкин|рингових тшкй в
9кра!н1 (стор. 129-14ц.

Б тпретпьолсу роз01л1 к€тпратпее!чн1 аспекпш ро3вш7пку |нэюшн!ршн2ов1!х аллк|л у
кон}?1екс!у1Ё форлсування в |кра[н| нац!онапьно[ !нновац!йно[ с!/с!у}ем1;л розроблен{
сщатег|тгт1 положенн'1 щ0д0 розвитку 1нжин!рингових шгк{л в умовах шереходу
9ща{ни до |гт:товац|йно] модел{ економ{ки {стор.141-1,57}; сформульован|



проп0зиц1й щодо п|двищення ефекгивност| функц!онування !н:кин{рингових
тшк{л у контекст1 формранн'{ нац{онапьно| {нновац|йно] системи (стор'159-179};
общунтовано створенн'1 екосистеми {нновац|йн0го й|дприемництва на баз|

ьтере>к1 {н:потн|рингових шткй (стор. 1 80 -2о 4\ .

Анотац|я дисертац{| у достатгтьому обсяз1 виов|тл:ое основн1 положення {

висновки, ({Ф м|стяться у дисертац!?' в|добршкас тт сщукгуру та лог{ку
вик]1адення матер{алу.

||щкова новшън& | прскпсшчна 3,'ачущ!сг*сь о!/'р'.*'( 
'|шх 

ре3ульуузвуп!в

9знайомленн'1 з| зм{стом дисертац1йно1 роботи здобуваяа, його
опубл|кованими науковими црацяму1 дае можгтив|сть погодитися з настуг1ними
поло)кен1ш1ми' як1 в
в|добрахса|оть його

як1 винесен{ автором на захист на предмет науково? новизни 1

особистий внес0к у р0звиток науков}{х п|дход{в до
створення та розвитку |юкин{рингових тшкй, п|двищення ]х ефективност{ в
нац1ональш|й |нновац|йн|й систем]. Ёов{ науков! {толо)кення, як1 було отримано
особисто автором та виносен| на захист, п0ляг,:поть у наступному:

1. у контекст{ узага]1ьненн'т су{асних уявлень про природу 1нновац{й та
|нновац!йну модель економ|ки, угочнено с1тт*{сть н1с як функц{она:хьно{
системи' компл€кс 1нституг!в, сукупн!сть взаемод!й р|зних уласник|в
{нновац|йнлдг прощес1в. Ёраховано конценщацф специф1ннтог ресурс{в { вид|в
акгт.штост1" зацропоновано р{зн1 ас!1екти розгляду н1с {сщуггрний,
|нституц{она-гцьний, комун{кац1йний, соц{альний, просторовий). [щукгризац1я
Ё1( розщиваеться через виоцрем]1ення дек!дькох п!дсистем, фокусу:они увагу на

р{зних вид1в 6{знесу, ун|верситет{, дер>кав{, !нноващ1йн|й |нфрасщукгр{.
8стання предст€[влена як системоутвор}оюча основа н1с, охо11]1}о}очи р1зн1
бло:сгт, серед яких 3апропоновано як самост|йний розглядати оов|тн1й блок.
3апропоновано класиф1кай*о елемент|в !нновафйно? {нфрасщ1тсгуру|'. за вид'1ми
п|дщимки, що }{ада}оться; за суб'скгами створепня | дэкерелами ф{нансування; за

ц{лями д|яльноот1; за особливостями фу"кц!оцуванн'ц. Фбщунтовано роз1ширенн'1
рол1 осв1ти у формуванн1 { фу'.ц;онранн1 н1с |&, врахову}очи суласн!й
технолог|чн1 зм|ни, нагол0{шусться на необх{дност1 бйьш: активно{ !] взаемод{| з
|нновац|йним секторотт1 ;

2. Розроблено концепц!то {нхсин1ринг0вих ш:кй, як| представля!оть собо:о
новий елемент у сщуктур' н1с ] ъттд осв1тн1х установ у меа{ах !нновацйно]
!нфрасщ}кт9Ри, що ств0р!о}оться на баз{ ун|всрситет1в. 1нэкин{рингов1 гшкоди

реал1зулоть проектно_д!яшьн{сну модель навчанъ\я з акцентуванн'тм уваги на

розробщ1 вел|1ких {нновац!й (охоп.гпотони проект}ъанн'{, досл!дхсення,
конс.тру!овання, виробництво, просувант{'! та }.шравл!ттня), що зд|йсн}оеться у
мех{ах ву1ко|1ан11я ре;}'{ьних |нътовац1йнтах г{роект|в. 8кр{м п|дготовки фах!вц{в,
передбанено заснранн'1 та {нкубаш!то нових !нновац1йннх п{дприемств' надання
?м р|зноман1тно| п1дщимки !з доведенн'1м до етащ/ стабйьного прибуткового

функц!онуван1{'{;
3. Розроблено методику досл1дх(ен|{'{ д|яльност: устапов тнновац:йно|

1нфрасщуктури на прик]1ад! |нтсин!рингових тшк{л, яка вкп!очае три блок*т: 1)



визначенн'1 особливоотей та проблем формування }{1€ в }ща|н| як конт€кст

р0зв!{тку 1нхсив{рингов}{х тшкй; 2} анал1з лосв{ду створенн'1 мереэк|

{нжин{ри}{гових ш:кй на баз| ун1верситет{в, визначе1{ня функц!й
1шт*ин{рингових шлк1л; 3) общунтування шр{оритет1в розвитку ьтере:к{ та

д1яльност! 1нхснн1рингових тшкй в 9кра|н1;
4. \{а основ! анал{зу д{яльност1 1нхсин|ринг0вшх пткй, общунтовано нов1

ь:одел| орган!зац|! |нновац!йного цроцесу, |нкубац!! б{знесу та венчурног0
[нвест1ъанн'{, а саме: 1) нову модель орган|зац|{ {няовац{йного процесу, яка

розглядаё п!дготовку фах1вц1в, разом з досл|дженн'|ми | розробк€|ми, як 0д}т з
початкових його отад1й; 2) нову {1.{одель !нкубаш!? б!знесу, яка персдбатае
комтш[ексну п|дщимку 1нноьац1йътих проект1в, шочина}очи з доринкових стадтй,

в1сг{1оч,|1очи п|дготовку фах|вш|в 1формгва1{н'т кома}1д; 3) кову модель вент1ур}{тп(

|нвеотиц7й, яка передбачас вкг!адення в 1нновац|йн| проект\4 ъ|а ранн1х отад|ях,

почина}о1{и з цйгот0вки фах{вц|в та дос;л1джень 1 розробок. {е доповн|ое
рштн{х отад|ях,

пояснення рол{ та шозиц1онування |нхсин1ринговРгх тшкй у н]с, а тако}к ви3начать
певн! |х особливост{ | перев'ги пор|вняно з !стгу:очишти |нкубаторам14 б|знесу;

5. Фбрунтовано шр|орит*тн! нашрями р0зв!ггку {нновац1йно| |нфраструктури
9кра|ни на прик]1ад1 1нх<ин|рингових :шк|л, що вк]!1очае: 1) визнанення (на

основ1 к)-|астерного' кпасиф|кац|йного { шатентного ана-!11зу} тих ун1верситет|в,
де у пер1пу чергу доцйьно створ|овати нов! !нясин1рингов! |школи; 2)
визначення {на основ{ ро3рахунку зашрог!0нов'ш{ого йтещагтьного |ндексу отану
гащзей цромисловост{) га.ггрей промисловост{, у яких у короткосщоков{й
перспекгив{ доц{льно зосередити д1яльн1сть 1нэкин{рингових тшкй. {е €

осново]о д.,|я управл1ння {1росторовим ! галузевим ро3витком мерехс!

1нэкин!рингових тшкй;
6. Ёизначено стратег1тн1 напрями розвитку !нноваи!йно] !нфрасщуктури на

прикг:ад| 1нжин{рингових :шкй, як! охогттдо!оть комплекс завдань (п|двищення
якост1 п|дготовки фах|вщ!в, вк[1}очення 1нтсин!рингових тшкй д0 1снутоно{

системи осв1ти; роз1ширення сфери д|яльност1 1нтсин!рингових тшк!л по

ун|верситетам, гащ/зям 1 технолог{чним напрямам; наропуванн'{ та реа.гл|защ{я

потенц!алу 1нх<ин{рингових :пкй; створенн'1 ек0системи |нновац{йного
п{дприемн}1цтва на баз{ ?х мерехс|) та практи.;н1 заходи п!двищення
ефекгивност! |х функц|онування (ушравл1ння д|Р, експертиза шроект{в,
механ!зми сш{вроб!тництва тощо), що ст3ор}ое цй|сну стратег{то розвитку
{шкин{ринг0вих пшк!л на пер{од 202о-2о25 рр. &центовано увагу на зм1цненн1
скпадових усп1ху 1шжин{ри}{гових ш:кй, а саме: 1тггелекгуальша традиц{я,
наукова 1пкола, модель навчанн'1 та |н., щ0 дозволить забезпеч'1т|т ота]!|сть [х

розвитку;
7. Розроблено науково_концешгуальн1 п!дходи { практлтин{ щопозищ{| щод0

створення 9косистеми |нновац{йного п{дприсмъ1ицтъа' осново}о д]1я чого
зацроп0новано розг]1'!дати мере)ку {нхснн|рингових :шкй, яка набула
нац|она.гльного мастштабу 1 акгивно роз1пир1оеться. Акценцетьоя увага на
вклгоченн! 1нхсин{ринг0вих тшк1л в 1нновац|йн! кластери та покращенн}с
|нновац!йного середовища м|ст. [{ерелбане}!о удоскона.г1енн'{ |нформаш!йних
механ!зм|в (створення нац{онально1 {нновац1йно{ мере:к| та 1нформап{йного
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т{енщу), запровадх(ення нових орган|зац1йних механ{зм|в (корпус експерт|в,
будинки творчост!, ценщи к0лективног0 доступу тощо), а також реал|зац1я
ряду нац1ональних проекг{в (мерехса технолог1чних лаборатор1й, партнерство за
ново1о 1ндусфатт!зац|ето та |н.).

,4ш сщ с!йн[ поло эк е|1ня !п(' 3 ау в аа!сення ё о ёшс ер *пац[йно[ р о б отпул

Ёаголош:у|очи на заг;!пьн:*1 позитивн:й оц1нц{, ввах{асмо за доц1]1ьне {

необх!дне висдовити заувах{енн'{ та поло)ке}!н'| дискус|йного характеру,
обговоренн'1 яких пок]1икане стимул}овати наукову думку авт0ра дисертац|! та

утасник|в пр0цедури |1 захиоту т1а подаль:';е пр0ду(уъан\1я наукових положень
щодо розвитку даного }{апряму:

1. {сшо дек.,1аративним с вик]1ад елемент1в системи п1дщимки !нновац1йно|
д!ядьност1 на баз| мереяс1 |нх<ин1рингових :шк1л (п. 3.3., рис. 3.8). {о:*|льно
г|редставити конкретн! механ1зми функц{онуванн'т {1ш та п{дщимки
!нновац!йних проект{в (стартап|в). 9 ц|йхастттът|роботи потр|бно було дет2ш{ьн0

розг]т'{нуги основн| !1рактичн| заходи ефекгивного пр0сування 1нновац|й,
особливо на м}кнародному р|вн1.

2.11а м|й погляд, автору сл!д було б б!льште ув€ги придйити шитапням

ро3витку д1,ш|ьност1 1нх{ин1ринг0вих 111к1л у русл1 | проявах таких тенд1в, як
четверта |тромисло3а револ:оцй, :штунний {нтедокт, 1нтернет реней т0що.
Аисертац!йна робота значно в!{щала б за умови окреслен}#г тих зм1н у п1дходах
до моделей навчанн'' та п{дщимки стщтап{в, як{ м,|[оть м{сце п{д впливом
нов1тн{х гдобальних шроцес|в.

3. Бвахсало, що визначен1{'{ тнновац1йно| |нфрасщукгури е дещо схематш{ним'
не пов}{им. 1ак, автор за'{в.ги[е: <<:нновац{йна :нфраструктура .. ' у {пир0кому

111|{р|ше.

4'|1а стор.114 (табл..2.|4) та 2.|5 представлен| результати
9кра|ни' Разом з тим, не

чисельнос* стуАен*в в 11ш.

115 в таблиц1
вицдо? осв]тифункц{онуванн;1 11ш у закг!адах

анал1зу|оться дан1, як 3мен1шен!{'1 з'1явок
|[ощебус такох{} на на|]; шогляд, бйь:ш детапьного досл|дженн'{ в|дсутн|сть
працеБла!штованих стуле:тг!в у 3во. 3агалом, проблема црацевла1'}тРанн'{
стулент1в _ упаонр1к!в [|} } заслугов у с на бйь:ш детазтънутй розгляд.

5. Розщиття срност1 та меха1н1зму функц|онування 1111 значно вигра.г:о б за
умови бйьш: поглибленого пор|вняльного анал{зу з 1нп:ими
1нновац1йно! {нфраструктури: {нку6аторами та акселераторами.

|нститутами

б. Б дисертаи|йн{й робот{ ма|оть м{сце техн{чгт{ та редакц|йн{ неточност{:
(схема, що вцобра}кас модель...> (стор'121., рис'2.5) _ рисуъ\ок мо}ке бути
названий просто (модЁль. . . }>; крозробка пропозиц{й щодо п|двищенн'[. . . ))

(ш.3.2) _ к|{ропозиц!| щодо п!двитценъ|я...) тощо.
Фднак, вва}ка€мо, |{Ф висловлен! заува}кення та вказан| дискус|йн!

полох{ен}{'т }{е 3нижу{оть 3аг'шгьн0| теоретитно{ та практитно! значимост|,
общулттованост{ 1доотов1рност1 осн08них поло)кень дисертац{| та не в11лив:1}оть

так1



на р!вень науковот н0ви3ни, в1дпов|дно не 3м1н}о!оть

д}1сертащ!йно{ роботи м'в. Рябоконя.

1

г0ловних висновк|в

3ааальншй вшсновок

{исертац|я Р1ихайла Ёолодимировича Рябокоття |1а тему <Розвиток
йх<ин!ри:тгових п:кй в нац{оттапьн1й 1нновац|йнй систем1>> € самост{йно1о'
завер|шено1о }{ауково}о праце}о, в як|й отриман| нов1 науково общунтован|

результатиэ , 11{Ф у свой сук1лпттос* вир!:шутоть ва)к]1иве на}дково-т}рактРг!{}{е

3аъда1|*\я - обФунтвання теорети}{них засад розвитку |ът>к*тн|р*тнгов|]гх п:к1л в
9кра|н| та формування практичних рекомендац!й щодо 1х ефективност! в
нац|ональттй |нноващ|йк|й сшстем{. €ауковий р1вень викот{ат{ого дос.гт{дэкен}1'1та

зм1ст роботи св{днать про об|знан{сть автора щод0 предмету досл|дэкення,
волод1ння $г{асним {нсщументар!ен 1 прийомами досл1дясення, вм1ння
опрацьовувати 1 надавати щитиин| оц1нку значному масиву науково?
|яформац|!, ставити | вир{гпувати досл|дницьк| зал.да|{1{я.

Ёа п|дстав| всього вищез'}3наченого вва)каемо, |]{8 дисертан1йна робота
зм!стом, як|стло проведених досл1дхсень, сщукгуро|о та оформленн'1м
в!дпов1дае науков!й сг:ец|шльност{ 051 Ёконом!ка та вимога]!{ к|{орядку
проведенн'1 експёриь{енту з присудт(ення ступен'1 докт0ра фйософ![>,
3атвердх{еног0 |{остановото 1{абйету 1т1!н!сщ{в }крайи .т& 1б7 в|д 0б березня
2019 ро*у' а п автор Рябоконь &1ихайло Болодимировит! заслуг0вуе на
шрисуд}кення йому наукового стушеня доктора фйософ|{ за спец1альн{стто 051 *

Ёконом!ка>.
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