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Актуальність теми дисертаційного дослідження 

  умовах гло алізаці  світово  економіки і постіндустріального розвитку 

стан інноваційно  сфери в кра ні ста  найважливішим фактором за езпеченн  

конкурентоздатності вітчизн них підпри мств і умово  сталого розвитку 

національно  економіки.  нноваційні зміни укра нсько  економіки 

характеризу тьс  складними суперечливими процесами.   одного  оку  досить 

великий потенціал у фундаментальній і галузевій науці  а з іншого — низький 

рівень доведенн  результатів наукових досліджень до практичного 

використанн . Тим часом  саме здатність до створенн  і зуживанн  інновацій 

ста  нео хідно  умово  дос гненн   кісного економічного росту  науково-

технічного і суспільного прогресу.  

  огл ду на вищевказане  тема дисертаційно  ро оти «Державно-приватне 

партнерство в сфері інноваційного розвитку» Шевчука Олександра 

Анатолійовича   актуально   а власне дослідженн  - вкрай нео хідним та 

сво часним. 

Ступінь обґрунтованості й достовірність основних наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації 

Отримані  о ґрунтовані та презентовані в дисертаці  наукові положенн   

висновки і практичні рекомендаці    логічними і послідовними. 

О ґрунтованість представлених наукових положень  азу тьс  на аналізі 

вітчизн них нормативно-правових документів  вітчизн них і зару іжних 

досліджень  статистичних та фінансових даних. 



Тема дисертаційно  ро оти   актуально  та значущо   що  зокрема  

підтверджу тьс  зв’ зком з науково-дослідно  ро ото  за темами Державного 

університету “Житомирська політехніка”: “ а езпеченн  економічно  

 езпеки територіальних виро ничих комплексів” (номер державно  

ре страці  0120U103443). Роль здо увача пол га  в о ґрунтуванні 

концептуальних підходів та напр мів удосконаленн  механізмів 

формуванн  та реалізаці  проектів державно-приватного партнерства в 

сфері інноваційного розвитку. 

Основні положенн  й висновки дисертаційно  ро оти «Державно-

приватне партнерство в сфері інноваційного розвитку» Шевчука Олександра 

Анатолійовича відповіда ть чинним вимогам Міністерства освіти і науки 

Укра ни  що висува тьс  до дисертаційних ро іт на здо утт  наукового 

ступен  доктора філософі . Розкритт  теми дослідженн  та виконанн  

поставлених завдань спри ла вірно о рана логічна структура дисертаці . 

На дос гненн  мети дисертаційно  ро оти автором  уло сформовано  та 

послідовно виконано сукупність вза мопов’ заних завдань.  

Сформульовані у дисертаційній ро оті наукові положенн   висновки та 

рекомендаці   азу тьс  на теоретико-методологічних засадах науки 

державного управлінн   узагальненні існу чих ідей та погл дів сучасних 

вітчизн них і зару іжних науковців  використанні комплексу загальнонаукових 

і спеціальних методів. Наукові положенн   висновки і рекомендаці  дисертаці    

теоретично та практично о ґрунтованими. Це підтверджу тьс  достатньо  

кількіст  опрацьованих здо увачем наукових праць зару іжних та вітчизн них 

дослідників з різних галузей. У цілому наукові результати  отримані в 

дисертаці     достовірними  науково о ґрунтованими та аргументованими.  они 

 азу тьс  на детальному аналізі теоретичних досліджень та практичних 

напрац вань. Усі наведені в дисертаційній ро оті та лиці та рисунки змістовні  

ма ть по сненн  та о ґрунтуванн . 

Наукове значенн  дисертаці   достовірність і новизна наукових положень 

підтверджу тьс  теоретично  о ґрунтованіст  вихідних позицій дослідженн   

апро аці   його результатів під час проведенн  науково-комунікативних 



заходів. До най ільш вагомих результатів  що характеризу ть наукову новизну 

дослідженн   слід віднести такі:  

- розвинутий зміст пон тт  державно-приватного партнерства  під 

 ким запропоновано розуміти систему співро ітництва між державними 

установами та підпри мствами   ка спр мована дл  дос гненн  спільних та 

окремих цілей  та реалізу тьс  в довгостроковій перспективі через залученн  

на вних ресурсів кожного партнера  що дозволить; 

- розвинуте нормативно-правове регул ванн  державно-приватного 

партнерства в Укра ні шл хом доповнень до  акону Укра ни «Про 

державно-приватне партнерство» щодо:визначенн  основних задач 

державно-приватного партнерства; закріпленн  основних положень 

державно-приватного партнерства в інноваці х;визначенн  та розподіл ризиків 

між партнерами державно-приватного партнерств; 

- розвинуті вихідні положенн  щодо механізму реалізаці  державно-

приватного партнерства в сфері інноваційного розвитку в частині визначенн  

мети  завдань  принципів та алгоритму його реалізаці ; 

- ідентифіковані напр ми модернізаці  механізмів державного 

управлінн  державно-приватним партнерством в сфері інноваційного розвитку  

що перед ача  удосконаленн  законодавчо   ази  що регул   державно-

приватне партнерство; розро ку принципів вза мовідносин між державо  і 

приватним сектором в процесі реалізаці  державно-приватного партнерства та 

удосконаленн  інституційно  моделі реалізаці  державно-приватного 

партнерства в сфері інновацій; удосконаленн  алгоритму реалізаці  державно-

приватного партнерства в сфері інновацій  шл хом за езпеченн  використанн  

різних форм  і інструментів державно-приватного партнерства;формуванн  

системи державно  підтримки результатів інноваційно  ді льності та 

формуванн  у підпри мців мотиваці  до розвитку інноваційно  ді льності; 

- роз удований механізм оцінки ефективності процесу формуванн  та 

реалізаці  проектів державно-приватного партнерства через: о ґрунтуванн  

вихідних положень; розро ку етапів оцінки ефективності проектів; 

формуванн  пор дку залученн  су ’ ктів оцінки на усіх етапах формуванн  



та реалізаці  проектів державно-приватного партнерства; визначенн  

напр мів розвитку методичного за езпеченн  оцінки ефективності та 

дос гненн  мети проекту державно-приватного партнерства. 

- презентований наукометричного підходу до оцінки розвитку 

державно-приватного партнерства через застосуванн   і ліметричного 

аналізу вивченн  науково  літератури; 

- ідентифіковану мету механізму реалізаці  державно-приватного 

партнерства   ка пол га  у за езпеченні довгострокового співро ітництва між 

державо  та приватним сектором шл хом о ' днанн  ресурсів дл  підвищенн  

рівн  інноваційно  ді льності та завдань  що перед ача ть залученн  

приватного сектора до управлінн  державними активами, зниженн  

навантаженн  на   джет, залученн  інвестицій в інноваційний 

сектор;розширенн  моделей вза моді  держави та  ізнесу 

Повнота висвітлення результатів дослідження в опублікованих 

працях 

Теоретичні положенн  і практичні рекомендаці   що сформульовані в 

дисертаційній ро оті  достатньо  міро  відо ражені в таких пу лікаці х: 1 

монографі ; 2 статті у зару іжних виданн х  що вкл ченні до міжнародних 

наукометричних  аз даних; 3 статей у вітчизн них фахових виданн х  що 

вкл ченні до міжнародних наукометричних  аз даних; 3 тез доповідей на 

міжнародних та всеукра нських конференці х.  

Результати  висновки і рекомендаці  дослідженн    осо истим 

дос гненн м дисертантки. Персональний внесок здо увача в спільну наукову 

ро оту зазначено у переліку опу лікованих праць за темо  дисертаці . 

Оцінка оформлення дисертації 

Дисертаці  оформленні згідно з існу чими вимогами Міністерства освіти 

і науки Укра ни.  міст дисертаційно  ро оти логічний  виклад матеріалу 

послідовний і достатньо  міро  розкритий. 

Практичне значення дисертаційної роботи 

 начну кількість концептуальних положень ро оти доведено до рівн  

практичних пропозицій. Довідки щодо впровадженн  результатів 



дисертаційного дослідженн  підтверджу ть теоретичну значущість та 

практичне значенн  дисертаці .  окрема  пропозиці   що відо ражені в 

дисертаці   використані в ді льності органів місцевого самовр дуванн  та 

державних установах: 

 Житомирсько  місько  радо ;  

 Державним університетом “Житомирська політехніка”. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

Дисертаційна ро ота Шевчука О.А.  к і  удь- ке наукове дослідженн   

містить у со і дискусійні положенн    кі  не знижу чи цінність власне 

дослідженн   потре у ть  ільш детального опрац ванн  та по сненн   

зокрема: 

1. Незрозуміло  залиша тьс  позиці  автора щодо нео хідності розро ки 

окремих законодавчих актів за кожно  формо  реалізаці  проектів державно-

приватного партнерства (параграф 1.2). Крім того. Невизначено  ким чином 

пропозиці  автора щодо оцінки проектів ма ть імплементуватис  в ді че 

законодавство. 

2. При розро ці механізму оцінки ефективності процесу формуванн  та 

реалізаці  проектів державно-приватного партнерства  автор не врахував 

положенн  щодо критері в ефективності   кі   врахували сферу реалізаці  

проекту та о рану форму.  

3. На сьогодні в кра нах Європейського Со зу   вагомий досвід щодо 

реалізаці  проектів державно-приватного партнерства в різних сферах 

суспільного житт . Проте автором в ро оті проаналізовано лише статистичні 

дані (параграф 2.2)   ез аналізу змісту проекту. Так  ро ота значно виграла   

при аналізі методологічних положень реалізаці  проектів державно-приватного 

партнерства в зару іжних кра нах.  

4.   параграфі 3.2 автору доцільно  уло   визначити пріоритетні форми 

реалізаці  проектів державно-приватного партнерства в різних сферах 

суспільного житт  та систематизувати законодавство за кожно  із них. 



 


