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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА
на дисертацію Розума Григорія Миколайовича “Формування 

механізмів державного управління інноваційним розвитком регіонів 
України”, поданої до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - 
механізми державного управління

Актуальність обраної теми досліджень.
Актуальність теми дослідження визначається необхідністю 

формування ефективних механізмів державного управління інноваційним 
розвитком регіонів України. Це обумовлено тим, що існуючі механізми в 
інноваційній сфері зазнають обґрунтованої критики, так як обсяги 
інновацій практично не зростають, а віддача капітальних вкладень 
незалежно від джерел фінансування є низькою. Хоча необхідність 
активізації інноваційного процесу постійно декларується у програмних 
документах і законодавчих актах, прийнятих як на державному так і 
регіональному рівнях, проте досягти реальних результатів не вдається.

Існуючі форми і методи управління науково - технічною сферою 
вимагають удосконалення, оскільки не відповідають сучасним умовам 
розвитку підприємств і не забезпечують інноваційної модернізації 
економіки. Забезпечення інноваційної модернізації економіки України та 
динамічного розвитку підприємств вимагає посилення державного 
управління інноваційною діяльністю, вдосконалення нормативно - 
законодавчої бази для ефективної реалізації інноваційної політики, 
визначення сфер і галузей виробництва, які є пріоритетними для 
фінансування та державної підтримки, створення розвиненої інноваційної 
інфраструктури, поліпшення системи стимулювання нових розробок.

Непослідовність або зволікання у вживанні необхідних заходів 
загрожує безповоротною втратою значної частини інноваційного 
потенціалу. У цей час основними проблемами регіонів у інноваційній сфері 
є гострий недолік джерел фінансування, відсутність стратегічних 
пріоритетів державної інноваційної політики, недооцінка регіональних 
аспектів державної інноваційної програми. Аналіз інвестиційної сфери 
економіки України за роки ринкових реформ свідчить про те, що на 
справді в регіонах не відбулося поліпшення інвестиційного клімату; не 
створені реальні передумови для відновлення їхнього виробничого 
потенціалу; не сформована діюча система державного управління 
інвестиційними процесами з боку регіональних органів управління.

Все це зумовлює актуальність, наукову і практичну значущість 
дисертаційної роботи, визначає її мету й основні завдання дослідження.



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій.

Обґрунтованою слід вважати пропозицію, щодо розробки 
концептуальної моделі публічного управління інноваційним розвитком 
регіонів за принципами стратегічної відповідності, конвергенції інститутів 
узгодження, спільного досягнення значущих публічних цілей, яка враховує 
інтереси кожного із зацікавлених сторін, і сприяє підвищенню 
обґрунтованості інноваційної стратегії та досягнення значень показників, 
що характеризують її ефективність та результативність (с. 125-128).

Цікавою є пропозиція дисертанта з розробки методичних підходів 
щодо формування механізму державного управління інноваційним 
розвитком регіонів, спрямований на розвиток та підвищення ефективності 
його реалізації, що дозволяє враховувати функціональні зв'язки між усіма 
елементами управління, забезпечувати раціональне використання наявних 
ресурсів, раціоналізувати роботу та мінімізувати ризики, а також шляхом 
розробки державного механізму впровадження регіональних інновацій, 
який буде забезпечувати ефективне використання інноваційного потенціалу 
регіону та підвищення ефективності управління регіональними інноваціями 
(с. 57-60, 96-99).

Заслуговує на увагу обґрунтування автором необхідності
застосування механізму державно-приватного партнерства, як механізму 
реалізації інноваційної політики регіонів, що полягає у визначенні 
можливості державно-приватного партнерства у проектах комерціалізації 
продукту інтелектуальної праці як форми взаємодії між державою, науково- 
дослідними інститутами та бізнесом (с. 140-150).

Автором розроблено рекомендації щодо вдосконалення
організаційної структури державного управління інноваційним розвитком 
регіонів України, в частині створення Міністерства інноваційного розвитку 
та підприємництва, яке буде включати два основних підрозділи: 
департамент розвитку малого й середнього підприємництва і департамент 
формування інноваційної економіки та структури формування та розподілу 
цільового капіталу Державного інноваційного фонду (с. 153-161).

Обґрунтованість висунутих пошукувачем наукових положень 
підкріплюється глибоким аналізом та узагальненням теоретичного та 
практичного досвіду, залученими і опрацьованими офіційними 
статистичними матеріалами і літературними джерелами з фахових питань 
та використанням отриманих результатів у практичній діяльності органів 
державного управління.

Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, 
викладені в дисертації, є достатньою мірою обґрунтованими, логічними і 
послідовними.
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Достовірність результатів і новизна досліджень, повнота їх 
викладу в опублікованих працях.

Достовірність висновків і рекомендацій, сформульованих у 
дисертації, забезпечена знанням і творчим використанням наукової 
методології та застосуванням сучасних методів проведення досліджень. 
Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукової теми 
Міжрегіональної академії управління персоналом “Теоретико-
методологічні основи становлення української державності і соціальна 
практика: політичні, юридичні, економічні й психологічні проблеми” 
(номер державної реєстрації 0113Ш07698). Особистий внесок автора 
полягає в тому, що ним були розглянуті основні принципи послідовної 
реалізації концепції інноваційного розвитку регіону з урахуванням 
розробки та реалізації моделі управління інноваційним розвитком регіону.

Наукова новизна одержаних результатів включає наступне:
Уперше: розроблено концептуальну модель публічного управління 

інноваційним розвитком регіонів за принципами стратегічної
відповідності, конвергенції інститутів узгодження, спільного досягнення 
значущих публічних цілей, яка враховує інтереси кожного із зацікавлених 
сторін, і сприяє підвищенню обґрунтованості інноваційної стратегії та 
досягнення значень показників, що характеризують її ефективність та 
результативність (с. 125-128).

Удосконалено: основні принципи послідовної реалізації концепції 
інноваційного розвитку регіону з урахуванням розробки і реалізації моделі 
управління інноваційним розвитком регіону, що дозволяє в системному 
порядку визначити функції та завдання державних органів управління і 
приватного сектора в реалізації даної концепції (с. 35-37, 39-41, 46-49); 
рекомендації щодо вдосконалення організаційної структури державного 
управління інноваційним розвитком регіонів України, в частині створення 
Міністерства інноваційного розвитку та підприємництва, яке буде включати 
два основних підрозділи: департамент розвитку малого й середнього 
підприємництва і департамент формування інноваційної економіки та 
структури формування і розподілу цільового капіталу Державного 
інноваційного фонду (с. 153-161);

Дістали подальшого розвитку: понятійно-категоріальний апарат 
теорії державного управління шляхом уточнення змісту поняття: “механізм 
державного управління інноваційним розвитком регіонів” як упорядкована 
сукупність інституційних установок, які дозволять забезпечити суб'єктам 
господарювання досягнення стратегічних орієнтирів регіонального 
розвитку на інноваційній основі (с. 33-34); методичні підходи щодо 
формування механізму державного управління інноваційним розвитком 
регіонів, спрямований на розвиток та підвищення ефективності його 
реалізації, що дозволяє враховувати функціональні зв'язки між усіма 
елементами управління, забезпечувати раціональне використання наявних
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ресурсів, раціоналізувати роботу та мінімізувати ризики, а також шляхом 
розробки державного механізму впровадження регіональних інновацій, 
який буде забезпечувати ефективне використання інноваційного потенціалу 
регіону і підвищення ефективності управління регіональними інноваціями 
(с. 57-60, 96-99); систематизація механізмів державного управління 
інноваційним розвитком регіонів з урахуванням позитивного світового 
досвіду, які основані на високому рівні державного регулювання 
інноваційним розвитком країни, завданням якого є остаточний перехід 
економіки на інноваційну модель розвитку (с. 100-115); обґрунтування 
необхідності застосування механізму державно-приватного партнерства, як 
механізму реалізації інноваційної політики регіонів, що полягає у 
визначенні можливості державно-приватного партнерства в проектах 
комерціалізації продукту інтелектуальної праці як форми взаємодії між 
державою, науково-дослідними інститутами та бізнесом (с. 140-150).

Значення роботи для науки і практики та шляхи використання
результатів дослідження.

Розроблені наукові положення та пропозиції щодо обґрунтування 
теоретико-методичних засад та практичних пропозиції з удосконалення 
механізмів державного управління інноваційним розвитком регіонів 
України можуть бути використані у навчальному процесі при підготовці 
висококваліфікованих фахівців у сфері економіки та управління.

Основні ідеї та висновки дослідження доведено до конкретних 
положень, методик і рекомендацій. Вони можуть бути використані у 
практичній діяльності органами державного управління на національному 
й регіональному рівнях. Пропозиції щодо удосконалення механізмів 
державного управління інноваційним розвитком регіонів України можуть 
бути використані в законотворчій діяльності Комітету з питань 
промислової політики та підприємництва. Практичні пропозиції щодо 
формування механізму публічного управління інноваційним розвитком 
регіонів можуть бути використані в діяльності регіональних органів 
державної влади.

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату.
Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами МОН 

України. Зміст дисертаційної роботи логічний, виклад матеріалу 
послідовний і достатньою мірою розкритий. Основні положення 
дисертаційної роботи викладено у 9 наукових працях, загальним обсягом 
3,9 обл. вид. арк., з них 5 статей -  в наукових фахових виданнях з 
державного управління.

Зміст автореферату повністю ідентичний основним положенням 
дисертації.
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Недоліки і побажання:
1. Автором обґрунтовано методичні підходи щодо формування 

механізму державного управління інноваційним розвитком регіонів. Однак, 
при цьому не має чіткого визначення категорій “управління інноваційним 
розвитком”, “зовнішнє середовище державних інститутів”, “внутрішнє 
середовище державних інститутів” (с.53).

2. Автором пропонується рекомендації' щодо вдосконалення 
організаційної структури державного управління інноваційним розвитком 
регіонів України, у частині створення Міністерства інноваційного розвитку 
та підприємництва, яке буде включати два основних підрозділи: 
департамент розвитку малого й середнього підприємництва і департамент 
формування інноваційної економіки та структури формування і розподілу 
цільового капіталу Державного інноваційного фонду (с. 155-160), але 
відповідно до Указу Президента України від 09 грудня 2010 року 
№ 1085/2010, яким він доручив Кабінету Міністрів України „...забезпечити 
у процесі ліквідації, реорганізації центральних органів виконавчої влади 
скорочення чисельності державних службовців, які працюють у 
центральних органах виконавчої влади”, такі пропозиції видаються дещо 
сумнівними.

3. При розробці концептуальної моделі • публічного управління 
інноваційним розвитком регіонів, автор детально розглянув вектори взаємодії 
держави та інноваційного бізнесу визначив концептуальний підхід до 
процесу публічного управління інноваційним розвитком регіонів, але на 
мою думку, необхідно було б відобразити структурний та функціональний 
взаємозв'язок елементів даної моделі (с. 126)

4. У другому розділі автором було здійснено порівняльний аналіз 
стратегій розвитку регіонів -  визначення інноваційної компоненти (с. 87). 
Слід було провести аналіз інноваційних програм, що діють в окремих 
галузях, та вказати напрями їх удосконалення.

5. Автором розроблено та запропоновано методичний підхід щодо 
формування механізму державного управління інноваційним регіональним 
розвитком шляхом розробки державного механізму впровадження 
регіональних інновацій (рис. 2.5, с. 96-97). Сама ідея рисунку гарна, але на 
ньому зазначено дуже велику кількість взаємозв'язків між елементами, при 
цьому втрачається наочність поданого матеріалу.

Загальний висновок.
Дисертаційна робота Розума Григорія Миколайовича “Формування 

механізмів державного управління інноваційним розвитком регіонів 
України” є завершеним науковим дослідженням, виконаним на актуальну 
тему. Вона містить теоретичні та методологічні засади, розробки науково- 
практичних рекомендацій щодо механізмів державного регулювання 
надання медичних послуг населенню в Україні. Рівень проведених
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досліджень та їх практична спрямованість свідчать про наукову зрілість 
здобувана.

Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 
наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також значну 
практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 
робота Розума Григорія Миколайовича “Формування механізмів 
державного управління інноваційним розвитком регіонів України” 
відповідає вимогам МОН України, які висуваються до дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління, та 
відповідає “Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника’, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. за № 567, а її автор -  Розум 
Григорій Миколайович - заслуговує присудження наукового ступеня 
кандидата наук з державного управління, за спеціальністю 25.00.02 -  
механізми державного управління.

Оф і ц і й н и й опо цент:
Професор кафедри публічного управління 
та адміністрування
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