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прискорення цих процесів через капіталізацію інтелектуального 
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наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка 

 

 

1. Актуальність дисертаційної роботи та її зв'язок з науковими 

програмами, планами, темами  

 

Визначення етапів та об’єктивних передумов запровадження політики 

країн Європейського союзу дає можливість констатувати, що сучасна 

парадигма розвитку європейських країн спрямована на стійке зростання за 

рахунок підвищення активності регіональних господарських систем завдяки 

децентралізації владних повноважень. Ці та інші обставини зумовлюють 

прагнення та необхідність структурної модернізації економіки, за якої регіони 

виступають субнаціональними територіями із відповідними закріпленими 

функціями, набуваючи нових ознак суб’єктів, за умов дотримання принципу 

унітарності країн. Цим зумовлено зростання необхідності наукових досліджень 

теоретичних та методологічних підходів до активізації капіталізації 

інтелектуального потенціалу як детермінанти прискорення структурної 

модернізації регіональної економіки. 

Теоретичні й практичні питання функціонування та розвитку 

регіональних суспільних систем активно досліджуються вітчизняними та 

закордонними науковцями. При цьому слід засвідчити, що проблеми 

структурної модернізації регіональної економіки під впливом 

інституціональних та управлінських детермінант досі залишаються недостатньо 
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вивченими та розробленими. У даному контексті зростає необхідність наукових 

досліджень, впровадження нових концептуальних підходів щодо структурної 

модернізації економіки регіонів, обґрунтування її методологічного базису та 

розробки практичних рекомендацій щодо капіталізації інтелектуального 

потенціалу регіонів для прискорення цих процесів. 

Дисертаційна робота Дергалюка Богдана Володимировича безпосередньо 

пов’язана з планами науково-дослідних робіт, темами і програмами, які є 

складовою частиною робіт, що виконувалися у закладах вищої освіти, а саме у:  

- ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая», а саме з темами: «Модернізаційні детермінанти трансформації 

суспільно-територіальних систем України в умовах посилення процесів 

євроінтеграції» (ДР № 0118U001588): при виконанні цієї теми автором 

доведено, що інтелектуалізація як детермінанта прискорення модернізації 

економіки регіонів відбувається за умов інституційного та економічного 

стимулювання, глобальних тенденцій інноваційного розвитку та задоволення 

потреб їх впровадження в економічні процеси регіонів; «Підвищення 

ефективності структури економічних систем на різних рівнях функціонування» 

(ДР № 0118U001589), де дисертантом обґрунтовано взаємоузгодженість 

структурних перетворень регіональної економіки з чинниками впливу на їх 

динаміку та рівнем інтелектуалізації регіонального простору з урахуванням 

дотримання системи принципів, а саме: загальнонаукових принципів 

інтелектуально-цифрової парадигми модернізації структури регіону та 

специфічних принципів модернізації структури регіону; структурних зрушень; 

модернізації структури регіону; інтелектуалізації, що формують засади 

реалізації цілей інтелектуалізації регіону; «Діагностування економічного 

розвитку регіональних економічних систем в умовах становлення нового 

регіоналізму» (ДР № 0118U001590), у межах виконання якої автором 

удосконалено методичний підхід щодо моделювання впливу інтелектуалізації 

на процеси структурних змін у регіональній економіці за використанням 

графічної моделі додекаедра (акт впровадження № 02/00030-а від 22.01.2020 р.); 
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- Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» при виконанні тем: «Проблеми 

управління та регулювання національної економіки» (ДР № 0108U009340), у 

межах якої автором запропоновано засади державного регіонального управління в 

умовах децентралізації щодо прискорення розвитку продуктивних сил; 

«Державний та приватний сектори в системі управління та регулювання 

національного господарства» (ДР № 0116U002566), у межах виконання якої 

дисертантом обґрунтовано принципи та завдання структурної модернізації з 

урахуванням детермінуючого впливу інтелектуалізації економіки; «Економічна 

діагностика в системі управління суб’єктів господарювання в ринкових умовах» 

(ДР № 0116U004578), де автором розроблено пропозиції щодо оцінювання впливу 

інтелектуалізації на процеси структурних змін у регіональній економіці (протокол 

№ 6 від 13.02.2020 р.); «Напрями підвищення ефективності управління 

економічним потенціалом підприємства» (ДР № 0118U001433), у межах роботи 

над якою було надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності 

управління економічним потенціалом підприємства ТОВ «Агротехсоюз», серед 

яких особливу увагу зосереджено на реалізації стратегії інтелектуалізації (довідка 

ТОВ «Агротехсоюз» № 089/1 від 07.06.2019 р.); 

- Національному авіаційному університеті при роботі над темою «Управління 

сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в 

міжнародному просторі» (ДР № 01181U004287). 

Отже із огляду на сучасні імперативи суспільного розвитку можна 

зробити висновок, що дослідження структурної модернізації регіональної 

економіки та прискорення цих процесів через капіталізацію інтелектуального 

потенціалу є актуальним і дисертаційна робота Б. В. Дергалюка виконана у 

відповідності до нагальних потреб регіонального розвитку. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій 

та їх достовірність 

 

Ґрунтовне ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, опублікованими 
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її автором науковими працями та авторефератом дає можливість відзначити, що 

наукові результати, висновки і рекомендації є обґрунтованими та достовірними. 

Наукові положення, що знайшли відображення в дисертації, досліджені повно, 

про що свідчить структурна побудова та зміст роботи, широкий перелік 

використаних літературних джерел, узагальнених, систематизованих та 

кваліфіковано опрацьованих автором фундаментальних робіт вітчизняних і 

закордонних вчених, фахівців з питань розвитку продуктивних сил і 

регіональної економіки, а також значний обсяг проаналізованого практичного 

матеріалу, нормативно-правових та методичних документів, статистичної 

інформації. На основі застосування загальнонаукових та спеціальних методів 

дослідження дисертанту вдалось зробити важливі висновки та цінні пропозиції, 

які мають як теоретичне так і практичне значення для структурної модернізації 

регіональної економіки та практичних рекомендацій щодо задіяння 

капіталізації інтелектуального потенціалу регіональних господарських систем. 

Представлена на опанування робота побудована в логічній послідовності 

відповідно до мети і завдань дослідження. Текстова частина дисертації 

доповнюється таблицями та рисунками, що свідчить про вміння автора 

опрацьовувати й узагальнювати матеріал, а композиція самої роботи вказує на 

володіння автором прийомами наукового пошуку. Це підтверджує високу 

ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

наведених в дисертаційній роботі Дергалюка Богдана Володимировича. 

Результати дисертаційної роботи доповнюють відповідні розділи 

фундаментального та прикладного наукового пізнання. Проведене дослідження є 

конкретним внеском у розбудову такої галузі економічної науки як розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. Всі наукові положення є аналітично 

обґрунтованими та достовірними. Достовірність розроблених теоретичних 

положень дисертації підтверджена впровадженнями  у практичну діяльність.  

При підготовці дисертаційної роботи автором використано значний обсяг 

спеціальної інформації. Всі розділи містять рисунки, таблиці, посилання на 

інформаційні джерела. Дослідження проводилися за використанням широкого 
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спектру загальнонаукових, міждисциплінарних і прикладних методів при 

поєднанні різних напрямів моделювання, оптимізації та прогнозування.  

Детальне ознайомлення опонента зі змістом дисертації та авторефератом 

дозволило визначити основні наукові положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації, що сформовані здобувачем і характеризуються науковою 

новизною, відображають особистий внесок дисертанта при розробці теоретико-

методологічних та методичних засад вирішення пріоритетного науково-

прикладної проблеми щодо задіяння інтелектуалізації для активізації 

структурної модернізації регіональної економіки. 

Наукова новизна одержаних у дисертації результатів полягає у розробленні 

цілісної системи теоретико-методологічних і концептуальних положень, 

практичних рекомендацій щодо нового вирішення проблеми структурної 

модернізації регіональної економіки та детермінант прискорення цих процесів 

через капіталізацію інтелектуального потенціалу. 

Отримані наукові результати і висновки характеризуються достатнім 

рівнем обґрунтованості, що є наслідком критичного осмислення досліджуваної 

проблеми, узагальнення накопиченого досвіду щодо структурної модернізації 

регіональних господарських систем. Відтак, ознайомлення зі змістом дисертації 

Б. В. Дергалюка, його науковими публікаціями та авторефератом дає підставу 

стверджувати, що основні положення, науково-прикладні розробки та висновки 

дисертації відображають об’єктивний і вагомий перелік елементів наукової 

новизни і репрезентують особистий внесок автора у розвиток такої галузі науки 

як розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

 

3. Структура та зміст дисертаційної роботи 

 

Дисертація складається з анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи викладено на 

365 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 34 таблиці (з них 7 

повністю займають площу сторінки), 96 рисунків, список використаних джерел 
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із 367 найменувань на 33 сторінках, 6 додатків на 90 сторінках. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, 

об’єкт, предмет дослідження, визначено методологічну базу, розкрито наукову 

новизну, відображено практичне значення одержаних результатів та апробацію 

отриманих результатів, наведено відомості щодо їх впровадження. 

У першому розділі – «Теоретичні засади регулювання структурних 

зрушень в економіці» – здійснено науковий дискурс теоретичних засад 

структурних зрушень в економіці та підходів щодо сутності структурних 

зрушень у регіональній економіці; обґрунтовано значення інтелектуалізації як 

детермінанти структурних зрушень регіональної економіки; з’ясовано, що 

сукупність факторів глобалізаційного впливу на економічні та соціальні 

системи провокує розвиток процесів інтелектуалізації та нарощує її роль у 

розподілі доходів, поширенні технологій та визначає основним каталізатором 

структурних зрушень.  

У другому розділі – «Методологічні засади регулювання структурних 

зрушень в регіональній економіці» – обґрунтовано закономірності, принципи та 

чинники впливу на структурні зрушення в економіці регіонів України; 

запропоновано систему принципів, до якої віднесено загальнонаукові, що 

характеризують сутність інтелектуально-цифрової парадигми модернізації 

структури регіону, та специфічні принципи; систематизовано методи оцінки 

структурних зрушень у регіональній економіці під впливом капіталізації 

інтелектуального потенціалу; вивчено європейський досвід регулювання 

структурних зрушень в економіці регіонів та можливість його імплементації в 

Україні. 

У третьому розділі – «Тенденції та динаміка структурних зрушень в 

економіці регіонів України» – проведено структурну характеристику економіки 

регіонів України; з’ясовано взаємоузгодженість структурних перетворень із 

чинниками впливу на їх динаміку та рівнем інтелектуалізації регіонального 

простору; обґрунтування взаємоузгодженості структурних перетворень із 

рівнем інтелектуалізації регіонального простору зумовили дослідження зміни 
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чисельності економічно-активного населення як носія формування 

інтелектуальних ресурсів, динаміки кількості закладів вищої освіти та 

контингенту студентів у них, кількості працівників, які займались виконанням 

наукових та науково-технічних робіт; побудовано імітаційну модель 

оцінювання впливу факторів на інноваційний розвиток регіональної економіки. 

У четвертому розділі – «Інтелектуальні ресурси регіонів України та їх вплив 

на структурні зрушення в економіці» – виокремлено значення інтелектуальних 

ресурсів регіонів України та особливості їх використання в сучасних умовах; 

окреслено основні ознаки поширення капіталізації інтелектуального потенціалу 

в регіонах, до яких належать: модернізація інфраструктурного базису 

регіонального розвитку; стрімке зростання ролі інформаційно-комунікаційних 

технологій у всіх сферах суспільного розвитку як його базової інтегруючої 

компоненти; структурна трансформація регіональних господарських систем; 

виокремлено функції інтелектуальних ресурсів у процесі модернізації 

регіональної економіки як специфічного продукту людської діяльності; 

здійснено економіко-математичне моделювання впливу інтелектуалізації на 

процеси структурних змін у регіональній економіці; розроблено сценарні 

варіанти розвитку економіки регіонів України в контексті інваріантності 

структурних зрушень. 

У п’ятому розділі – «Концептуальні засади модернізації структурних 

перетворень у економіці регіонів України в контексті інтелектуалізації» – 

обґрунтовано напрями удосконалення інституціонального забезпечення 

структурної модернізації економіки регіонів України в умовах євроінтеграційного 

вибору; запропоновано стратегічні пріоритети здійснення структурних зрушень у 

регіональній економіці; виокремлено пріоритетні завдання модернізації із 

урахуванням інноваційного характеру та цілей реалізації інтелектуально-

цільової парадигми в процесах регулювання структурних зрушень регіональної 

економіки; здійснено прогнозування структурних зрушень у регіональній 

економіці. 
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4. Нові наукові результати, що отримані в дисертаційній роботі 

 

Зміст дисертаційного дослідження Б. В. Дергалюк розкриває методологічні 

засади та прикладні аспекти формування та задіяння інституціональних та 

управлінських детермінант становлення нового регіоналізму в Україні. 

Теоретико-методологічні положення, які викладено автором у дисертаційній 

роботі, дозволили сформулювати сукупність цікавих результатів, яким 

притаманна певна наукова новизна, а саме: 

1. Дисертантом сформульовано вихідні положення теорії розвитку 

продуктивних сил і регіональної економіки на парадигмальнах засадах 

інтелектуально-цифрового спрямування сталого розвитку, розробки й 

запровадження у практику концептуальних засад модернізації регіональної 

економіки, заснованої на прискоренні інтелектуалізації та стратегічності 

застосування інтелекту як нового фактору виробництва (с. 127-128, 134-136); 

2. Автором запропоновано методологічні основи щодо структурної 

модернізації регіональної економіки через капіталізацію інтелектуального 

потенціалу, що забезпечує протиентропійність та результативність модернізації 

регіональної економіки, базисом якої виступає безперервність інноваційного 

пошуку та інтелектуальної активності населення регіонів, динамічний характер 

дифузії інновацій та інформації (с. 124-126); 

3. У дисертаційній роботі запропоновано просторову модель ідеалізованої 

структури регіональної економіки, що візуалізується у додекаедреній формі, що 

дає можливість виокремити розбіжність існуючого стану регіональних 

господарських систем від ідеалізованого за збалансованістю, надійністю й 

стійкість структури регіону (с. 4-48, 120-123, 171-173); 

4. У роботі автором удосконалено методологію структурної модернізації 

економіки регіонів за рахунок обґрунтування аксіоми дослідження, 

методологічних підходів та системи принципів, що основується на їх групуванні 

за місцем в методології дослідження, функцією мотивації до модернізації 
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регіонів, рівнями (мега-, макро-, мезо-, мікро-) регулювання структурних 

зрушень регіонів (с. 137-148); 

5. У роботі автором на основі виокремлення функції інтелектуальних 

ресурсів у процесі модернізації регіональної економіки обґрунтовано 

функціональні компоненти інтелектуальних ресурсів регіонів за критеріальними 

та змістовними характеристики з позицій організації та відносин у регіональних 

господарських системах (с. 281-288); 

6. У дослідженні автором удосконалено теоретико-методичні підходи 

щодо стратегічного планування розвитку регіональних економічних систем за 

рахунок побудови матриці стратегічного планування активізації процесів 

інтелектуалізації, що дає можливість виявити найбільш оптимальні стратегічні 

сценарії структурних зрушень у залежності від наявних ресурсних можливостей 

та особливостей регіону (с. 355-361); 

7. В роботі розроблено методичний підхід до оцінювання впливу наявних 

інтелектуальних ресурсів регіонів на структурні зрушення в економіці регіонів, 

через адаптацію математичного інструментарію оцінювання результуючої 

моделі додекаедрного простору, яка базується на використанні множинної 

регресії, кореляційного, кластерного, факторного аналізу та передбачає 

визначення інтегрального індексу системи впливу інтелектуальних ресурсів та 

його блок-підсистем (289-300); 

8. У дисертаційній роботі досліджено діалектичний зв'язок теорії розвитку 

продуктивних сил і регіональної економіки на основі встановлення взаємозв’язку 

між елементами понятійно-категоріального апарату наукового дослідження та 

поглиблено сутність таких понять, як: «структура економічної системи» (с. 41), 

«структура регіону» (с. 44), «структурні зрушення регіональної економічної 

системи» (с. 53), «структурна трансформація регіональних економічних систем» 

(с. 57), «інтелектуалізація регіональної економічної системи» (с. 100), 

«інтелектуальні ресурси регіонів» (с. 279); 

9. У дисертаційні роботі знайшли подальший розвиток класифікаційні 

ознаки регулювання структури економіки регіонів, які виокремлені з погляду 
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об’єктивності та спрямованості структурних зрушень на різних рівнях 

управління, що стало основою матриці відповідності для проведення 

діагностування результативності структурної модернізації регіональних 

господарських систем (с. 102-104, 115-119); 

10. Дисертантом здійснено групування напрямів інтелектуалізації 

економічних систем регіонів щодо формування, становлення та стійкого 

регіонального розвитку, в основі якого покладено історико-просторовий вимір 

розвитку регіональних господарських систем (с. 75-76, 86-87, 96-97); 

11. Автором на основі ґрунтовного дослідження та виокремлення 

можливості імплементації європейського досвіду щодо регулювання 

структурних зрушень запропоновано напрями стратегічного планування 

регіональної структурної трансформації (191-194);  

12. У роботі за використанням економіко-математичного моделювання, що 

передбачає побудову регресійної моделі, визначено вплив інтелектуалізації на 

процеси структурних змін у регіональній економіці, результативною ознакою 

виявлення ефективності яких є зміни у валовому регіональному продукті (254-

262); 

13. Дисертантом запропоновано методичний підхід щодо сценарного 

прогнозування розвитку регіональної системи, що базується на методі 

експоненціального згладжування та передбачає урахування впливу 

інтелектуальної складової на сталий розвиток регіональних господарських 

систем (с. 317-319, 368-369); 

14. У дисертаційному дослідженні запропоновано прикладні аспекти 

обґрунтування пріоритетності завдань модернізації регіональної економіки, що 

сформовані з урахуванням інноваційного характеру та цілей реалізації 

інтелектуально-цільової парадигми регуляторних процесів в умовах 

інституціональних змін (с. 338-342, 345-346); 

15. Набули подальшого розвитку стратегічні заходи щодо стратегічного 

планування структурної модернізації регіональної економіки, котрі виокремлені 

на засадах капіталізації інтелектуального потенціалу, враховують вплив процесів 
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глобалізації на структурну конфігурацію регіональної економіки та 

інституціональне середовище розвитку регіональних господарських систем 

(с. 330-331, 353-355). 

 

5. Аналіз відображення результатів дослідження в публікаціях та 

авторефераті 

 

Наведені в дисертації результати повністю викладені в авторефераті. За 

темою дисертації опубліковано автором самостійно та у співавторстві 

58 наукових праць, загальним обсягом 83,47 друк. арк. (особисто автору 

належить 45,79 друк. арк.), з яких одна одноосібна монографія, 2 розділи у 

колективних закордонних монографіях, які опубліковані у країнах 

Європейського Союзу, 33 статті опубліковані у фахових виданнях України, 4 

статті у наукових виданнях інших держав. 

Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам МОН 

України до публікації основного змісту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук. 

У наукових працях повною мірою розкрито всі нові наукові результати 

рецензованої дисертації. 

Автореферат містить відомості про зміст дисертації, ступінь новизни 

розробок, теоретичне та практичне значення отриманих результатів. 

 

6. Практичне значення результатів дослідження 

 

Зазначені у роботі пропозиції та рекомендації щодо інтелектуалізації 

ресурсів регіонів сприятимуть структурній модернізації економіки регіонів та їх 

сталому розвитку.  

Одержані результати впроваджено у роботі та діяльності:  

Міністерства соціальної політики України – використовувалися пропозиції 

щодо запровадження мотиваційних та управлінських механізмів структурних 
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зрушень у регіональних господарських системах під впливом нарощування 

інтелектуального капіталу, що сприятиме підвищенню рівня життя населення, 

зокрема через зменшення асиметричності соціально-економічного розвитку 

регіонів (довідка № 3080/0/78-20/29 від 19.06.2020 р.); Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України – у роботі 

Департаменту регуляторної політики та підприємництва пропозиції щодо 

спрямування зусиль на інтелектуалізацію, що передбачає послідовність таких 

етапів як формування інтелектуальних ресурсів, інституціоналізація, 

визначення сфери застосування інтелектуальних ресурсів та відповідних для 

цього умов; практичне використання інтелектуальних ресурсів сприятиме 

соціально-економічному розвитку регіонів та досягненню цілей сталого 

розвитку (довідка № 15/3-20 від 22.01.2020 р.); Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України – 

пропозиції щодо концептуальних засад модернізації структурних перетворень у 

економіці регіонів України в контексті інтелектуалізації, що передбачають 

інституціональне забезпечення структурної модернізації економіки регіонів 

України в умовах європейського вибору, виокремлення стратегічних 

пріоритетів здійснення структурних зрушень у регіональній економіці та 

розроблення мотиваційних та управлінських механізмів структурних зрушень у 

регіональних господарських системах під впливом нарощування 

інтелектуального капіталу (довідка № 05/42 від 10.06.2020 р.); Бориспільській 

районній державній адміністрації Київської області – при роботі над 

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Бориспільського 

району на 2020 рік, а саме: пропозиції щодо інтелектуалізації соціально-

економічного розвитку як детермінанти структурних зрушень у регіональній 

економічній системі, що дозволить сформувати стійку, адаптивну систему з 

ознаками знаннієвої економіки, включає наявність таких нових елементів як 

цифровізація та візуалізація процесів і зв’язків, активізує інноваційний характер 

відтворення трудових ресурсів і капіталу, поєднання яких сформує 
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новоутворені елементи регіональної структури – інтелект і інтелектуальний 

капітал (довідка № 48/07-46-1931 від 02.07.2020 р.). 

Результати дослідження використовуються для підготовки навчальних 

програм, курсів, методичних розробок для здобувачів вищої освіти у: 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» при навчально-методичному забезпеченні 

дисциплін «Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія)», 

«Макроекономіка» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 

051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства»; «Економічне 

обґрунтування проєктних рішень» для студентів освітнього ступеня «магістр» 

спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» 

факультету менеджменту та маркетингу (акт впровадження № 3112-26 від 

26.06.2020 р.); ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» при викладанні дисциплін «Регіональна економіка», 

«Корпоративне управління», «Менеджмент проєктів», «Публічне 

адміністрування», «Стратегічне управління» для студентів освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» 

(02/00029-а від 22.02.2020 р.). 

 

7. Апробація результатів дисертації  

 

Основні наукові результати дисертаційного дослідження доповідалися та 

були схвалені на міжнародних і всеукраїнських конференціях, зокрема: 

«Сучасні проблеми економіки» (м. Київ, 2014 р., 2015 р., 2016 р.); «Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки» (м. Київ, 2015 р., 

2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р.); «Сучасні підходи до креативного управління 

економічними процесами» (м. Київ, 2017 р., 2019 р.); «Проблеми розвитку 

потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах» (м. Київ, 2017 р.); 

«Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: 

теорії та пропозиції» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Problems of effective management 
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of state» (Грузія, м. Тбілісі, 2019 р.); «Сучасні проблеми глобальних процесів у 

світовій економіці» (м. Київ, 2018 р.); «Modern approaches to the introduction of 

science into practice» (США, м. Сан Франциско, 2020 р.); «Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права» (м. Полтава, 

2020 р.); «Сучасні наукові погляди на модернізацію, інноваційні технології та 

фінансові процеси» (м. Київ, 2020 р.); «Інноваційні стратегії та моделі 

економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних викликів» (Харків – 

Ужгород – Софія – Пшеворськ, 2020 р.). 

 

8. Недоліки та зауваження 

 

У цілому дисертаційна робота заслуговує позитивної оцінки. Разом з тим, 

слід відзначити деякі дискусійні моменти:  

 

1. На погляд опонента, більшої уваги потрібно було приділити 

розробленню напрямів державної регіональної політики щодо забезпечення 

капіталізації інтелектуального потенціалу регіонів в умовах децентралізації 

владних повноважень.  

2. Автор удосконалив методичний підхід щодо оцінювання структурних 

зрушень в регіональній економіці під впливом капіталізації інтелектуального 

потенціалу (с. 300-306), а також щодо прогнозування розвитку регіональної 

системи (с. 370-378) для м. Києва, Чернігівської, Сумської та Київської 

областей, при цьому не було виокремлено особливості цих регіонів.  

3. Дисертантом запропоновано просторове графічне представлення 

структури регіону в додекаедрній формі, але, на наш погляд, потрібне більш 

детальне обґрунтування такого вибору, оскільки немає прикладів у практиці 

представлення функціонування економічних систем у додекаедрі.  

4. На наш погляд, спірним є авторське бачення третього етапу в 

періодизації розвитку наукової думки щодо інтелектуалізації, що ґрунтується 

на положеннях інформаційного суспільства (с. 75-78).  
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5. При розробці концептуальних засад модернізації структурних 

перетворень у економіці регіонів України в контексті інтелектуалізації доречно 

було, на наш погляд, більш ґрунтовно розписати інструментарій реалізації 

запропонованих заходів. 

6. Для більш наочного представлення та можливостей виявлення вкладу у 

науковий доробок щодо удосконалення методичного підходу прогнозування 

розвитку регіональної системи потрібно було б розробити алгоритм здійснення 

етапів прогнозування.  

7. На погляд опонента інколи в роботі спостерігається порушення логіки 

викладення матеріалу. Так, дисертантом у четвертому розділі здійснено 

обґрунтування сутності поняття «інтелектуальний ресурс регіонів» (с. 279), що 

більш доречно, було б, подати у першому або другому розділі роботи. 

Зазначені недоліки не є принциповими та не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

 

9.Загальний висновок 

 

Дисертаційна робота Дергалюка Богдана Володимировича «Структурна 

модернізація регіональної економіки та детермінанти прискорення цих процесів 

через капіталізацію інтелектуального потенціалу» містить нові наукові 

результати, що в сукупності вирішують складну науково-прикладну проблему 

розроблення теоретико-методологічних та прикладних засад структурної 

модернізації регіональної економіки та детермінант прискорення цих процесів 

через капіталізацію інтелектуального потенціалу. 

Зазначене дає підставу стверджувати, що: 1) дисертація на тему 

«Структурна модернізація регіональної економіки та детермінанти прискорення 

цих процесів через капіталізацію інтелектуального потенціалу» виконана на 

належному науково-теоретичному рівні; 2) відмічені опонентом недоліки не 

змінюють загальної позитивної оцінки представленої до захисту дисертаційної 

роботи;   3)  за  своїм  змістом,   науково-прикладною   сутністю,   елементами  
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