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Актуальність теми дослідження
Сучасний розвиток системи публічного управління в Україні 

спрямований на активізацію регіональної політики органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, що активізує, зокрема, й пошук нових 
векторів розвитку окремих територій.

Незважаючи на строкатість, відмінності та особливості вітчизняної 
регіоналістики органи місцевого управління намагаються відшукати такі 
інструменти територіального зростання, які б вписувалися в загальнодержавні 
концепції та спонукали до застосування сучасних інноваційних технологій, не 
втрачаючи, при цьому, своєї унікальної місцевої специфіки.

Разом з тим, відсутність ефективних механізмів взаємодії держави, 
бізнесу і науки є однією з основних перешкод на шляху до формування в 
Україні економіки інноваційного типу. Брак системної співпраці, особливо в 
форматі публічно-приватного партнерства, непоширеність кращого світового та 
вітчизняного досвіду нововведень, неоднорідність соціально-економічного 
потенціалу територій спричиняють пошук ефективних методів, інструментів та 
засобів, спрямованих та активну організацію інноваційної діяльності на рівні 
регіонів та в цілому по країні.

З огляду на це, представлене дослідження, є затребуваним часом і 
актуальним на сучасному етапі вітчизняного державотворення.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 
рекомендацій

Представлена до розгляду та захисту дисертація Розума Г.М. є цілісним 
науковим дослідженням, в якому зроблено спробу обґрунтувати шляхи та 
способи формування механізмів державного управління інноваційним 
розвитком регіонів в Україні.

Ціннісним здобутком наукової роботи є розроблені автором методичні 
підходи щодо розробки та впровадження механізму державного управління 
інноваційним розвитком регіонів, спрямовані на системні зміни. Це дозволить 
встановити тісні функціональні зв'язки між усіма ланками управління, 
забезпечити ефективне використання наявних ресурсів, раціоналізувати роботу 
та мінімізувати ризики, забезпечити дієве використання інноваційного 
потенціалу регіону та покращити управління інноваціями на окремих 
територіях (с. 57-60, 96-99).

Заслуговують на увагу запропоновані до застосування принципи 
послідовної реалізації концепції інноваційного розвитку. Серед них: 
стратегічної відповідності, конвергенції інститутів узгодження, спільного
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досягнення значущих публічних цілей з урахуванням розробки та реалізації 
моделі управління інноваційним розвитком регіону. В цілому, це дозволить в 
системному порядку визначити функції та завдання органів місцевого 
управління та приватного сектора в умовах реалізації основних положень 
концепції (с. 35-37, 39-41, 46-49).

У дисертації удосконалено окремі аспекти термінологічного апарату 
галузі “державне управління” через введення поняття “механізм державного 
управління інноваційним розвитком регіонів”, що тлумачиться як упорядкована 
сукупність інституційних установок, які дозволять забезпечити суб'єктам 
господарювання досягнення стратегічних орієнтирів регіонального розвитку на 
інноваційній основі (с. 33-34).

Важливим здобутком проведеного дослідження є акцент на 
обґрунтування необхідності застосування інструментарію державно-приватного 
партнерства як засобу реалізації інноваційної політики регіонів, що полягає у 
розподілі повноважень та визначенні можливостей участі держави, 
представників бізнесу та громадськості в проектах комерціалізації продукту 
інтелектуальної праці (с. 140-150).

Обґрунтованість наукових положень підтверджено фактологічними 
офіційними матеріалами та літературними джерелами. Поставлена автором 
мета дослідження досягнута в повному обсязі.

Достовірність результатів, новизна досліджень та повнота викладу в 
опублікованих працях

Достовірність висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 
відповідає вимогам наукової методології та практичним аспектам теорії 
державного управління. Дисертацію виконано 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 
0113U007698). Особистий внесок здобувана полягає в дослідженні теоретико- 
методологічних засад, виявленні особливостей розвитку механізмів державного 
управління інноваційним розвитком регіонів України, а також розробці та 
обґрунтуванні напрямів їх формування.

Серед ключових позицій наукової новизни варто виокремити наступні.
На відміну від існуючих досліджень даної проблематики автором уперше 

розроблено концептуальну модель публічного управління інноваційним 
розвитком регіонів, про яку згадувалось вище та яка представлена у дисертації 
на с. 125-128.

Суттєвою новизною відрізняються розроблені автором пропозиції щодо 
здійснення інституційних змін через послідовну реалізацію концепції 
інноваційного розвитку регіону з урахуванням розробки та реалізації моделі 
управління інноваційним розвитком регіону (викладено на 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
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основні 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).

Зазначені елементи наукової новизни, розроблені в дисертаційній роботі 
підходи й одержані результати, створюють фактично методологічну базу для 
удосконалення окремих аспектів понятійно-категоріального апарату галузей 
“державного управління” (с. 33-34); систематизації механізмів державного 
управління інноваційним розвитком регіонів з урахуванням позитивного 
світового досвіду (с. 100-115); обґрунтування необхідності застосування
механізму державно-приватного партнерства як механізму реалізації 
інноваційної політики регіонів (с. 140-150).

Теоретична та практична цінність дослідження для науки та 
практики

Дисертаційне дослідження Розума Г. М. є теоретико-практичним внеском 
в науку “державне управління”, що сприяє удосконаленню нормативно- 
правових, економічних, організаційних механізмів державного управління 
інноваційним розвитком регіонів України.

Практична цінність одержаних результатів спрямована на їх дієве 
використання органами місцевого управління в аспектах упровадження 
концептуальної моделі публічного управління інноваційним розвитком 
регіонів, поглибленню державно-приватного партнерства та залученню до 
реалізації теоретичних положень дисертації у практику вітчизняного 
державотворення.

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату
Дисертація та автореферат оформлені у відповідності до встановлених 

вимог Міністерства освіти і науки України. Дисертаційна робота структурно 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку 
використаних джерел. Зміст автореферату повністю ідентичний основним 
положенням дисертації. Мета та завдання узгоджуються з висновками і логічно 
доповнюються змістовними практичними рекомендаціями.

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційного 
дослідження

1. В дисертаційній роботі наведено аналіз прямих і непрямих методів 
державної підтримки економічних процесів взагалі та інноваційних, зокрема, в 
різних країнах світу (с. 100-115). Однак не визначено автором співвідношення між 
ними в нашій країні.

2. У розділі першому автор припускається певної неузгодженості у 
використанні наукових термінів. Як результат, помічаємо: “державне 
стимулювання” “економічне стимулювання”, “державна політика щодо 
інноваційної діяльності”, “державна інноваційна політика”, “інноваційна 
політика”.
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До того ж, автор переобтяжує загальні висновки фактологічними та 
статистичними даними, вдаючись до повторень тексту із основної частини 
автореферату. Варто їх мінімізувати та конкретизувати.

3. В підрозділі 2.2 дисертації обґрунтовано методичні підходи до 
формування механізму державного управління інноваційним розвитком регіонів 
шляхом розробки державного механізму впровадження регіональних інновацій. 
Його слід було б доповнити механізмом державного управління стимулювання 
процесу впровадження і реалізації інновацій.

4. При здійсненні аналізу та оцінки інноваційного розвитку регіонів 
України на сучасному етапі (підрозділи 2.1 та 2.2) автору треба було також 
звернути увагу на транскордонне співробітництво як позитивний чинник 
вдосконалення інноваційної діяльності регіону.

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 управління інноваційним розвитком 
регіонів України. Рівень проведених 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 
Міністерства освіти і науки 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 на присудження наукового ступеня кандидата наук з 
державного управління за спеціальністю 25.00.02 -  механізми державного 
управління.
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