
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Шевчука Олександра Анатолійовича 

на тему:«Державно-приватне партнерство в сфері інноваційного 

розвитку», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування 

Рецензенти, які призначені Вченою радою Державного університету 

«Житомирська політехніка» (протокол № 4від 29березня 2021 р.): 

д.е.н., професор Грицишен Димитрій Олександрович, 

к.п.н., доцент Загурська-Антонюк Вікторія Францівна, 

на основі результатів засідання фахового семінару з попередньої 

експертизидисертації Шевчука Олександра Анатолійовича на тему: «Державно-

приватне партнерство в сфері інноваційного розвитку» (протоколу №4 від 

14квітня 2021 р.) прийняли наступне рішення: 

Науковий рівень дисертаційної роботи Шевчука Олександра Анатолійовича 

на тему: «Державно-приватне партнерство в сфері інноваційного розвитку» 

відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. 

Робота містить нові теоретико-методологічні положення і практичні розробки, 

які в сукупності вирішують наукову проблему, що полягає у розробці напрямів 

удосконалення механізмів формування та реалізації проектів державно-

приватного партнерства в сфері інноваційного розвитку. 

Актуальність теми дослідження. 

У сучасних умовах залежності економічного зростання від рівня 

інноваційності економічних процесів поєднання державного регулювання 

інноваційної діяльності з ринковим є зумовленим і актуальним. В Україні за 

роки незалежності створене правове поле для здійснення інвестицій та 

налагодження державно-приватного партнерства. Вітчизняним 

законодавством визначено гарантії діяльності для інвесторів, а також 

організаційно-економічні основи реалізації державно-приватного 



партнерства. Проте події останніх років створили несприятливі передумови 

формування та розвитку вітчизняної інноваційної системи країни, призвели 

до складної економічної ситуації, зниження інноваційної активності 

господарюючих суб’єктів. Усе зазначене вище свідчить про необхідність 

посилення взаємодії держави та приватного сектору для налагодження 

дієвих механізмів розвитку інноваційної діяльності, забезпечення 

економічного зростання у довгостроковій перспективі та розбудови 

національної інноваційної системи. 

Отже, обрання Шевчуком О.А. темою дослідження проблематику механізму 

формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства в 

сфері інноваційного розвитку, є виправданим, своєчасним, а сформована тема – 

вкрай актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до тематики науково-дослідних 

робіт Державного університету «Житомирська політехніка» за темою 

«Забезпечення економічної безпеки територіальних виробничих комплексів» 

(номер державної реєстрації 0120U103443), у межах якої дисертантом проведені 

дослідження, пов’язані з удосконаленням механізмів формування та реалізації 

проектів державно-приватного партнерства в сфері інноваційного розвитку. 

Наукову новизну отриманих результатів представлено науковими 

положеннями, в яких: 

удосконалено: 

- зміст поняття державно-приватного партнерства, під яким запропоновано 

розуміти систему співробітництва між державними установами та 

підприємствами, яка спрямована для досягнення спільних та окремих цілей, та 

реалізується в довгостроковій перспективі через залучення наявних ресурсів 

кожного партнера, що дозволить; 

- нормативно-правове регулювання державно-приватного партнерства в 

Україні шляхом доповнень до Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» щодо: визначення основних задач державно-приватного 

партнерства; закріплення основних положень державно-приватного 



партнерства в інноваціях; визначення та розподіл ризиків між партнерами 

державно-приватного партнерства, що дозволить сформувати нормативно-

правове поле для ефективної реалізації проектів державно-приватного 

партнерства; 

- вихідні положення щодо механізму реалізації державно-приватного 

партнерства в сфері інноваційного розвитку в частині визначення мети, завдань, 

принципів та алгоритму його реалізації, які спрямовані на розв’язання 

проблемних ситуацій в сфері державно-приватного партнерства інноваційного 

розвитку; 

- напрями модернізації механізмів державного управління державно-

приватним партнерством в сфері інноваційного розвитку, що передбачає 

удосконалення законодавчої бази, що регулює державно-приватне партнерство; 

розробку принципів взаємовідносин між державою і приватним сектором в 

процесі реалізації державно-приватного партнерства та удосконалення 

інституційної моделі реалізації державно-приватного партнерства в сфері 

інновацій; удосконалення алгоритму реалізації державно-приватного 

партнерства в сфері інновацій, шляхом забезпечення використання різних форм  

і інструментів державно-приватного партнерства; формування системи 

державної підтримки результатів інноваційної діяльності та формування у 

підприємців мотивації до розвитку інноваційної діяльності; 

- механізм оцінки ефективності процесу формування та реалізації проектів 

державно-приватного партнерства через обґрунтування вихідних положень; 

розробку етапів оцінки ефективності проектів; формування порядку залучення 

суб’єктів оцінки на усіх етапах формування та реалізації проектів державно-

приватного партнерства; визначення напрямів розвитку методичного 

забезпечення оцінки ефективності та досягнення мети проекту державно-

приватного партнерства; 

- модель формування відносин державно-приватного партнерства в 

інноваційній сфері. 

дістало подальшого розвитку: 



- формування наукометричного підходу до оцінки розвитку державно-

приватного партнерства через застосування бібліметричного аналізу вивчення 

наукової літератури, в результаті чого отримано сукупність положень, які 

визначають тенденції розвитку даного виду співробітництва між бізнесом та 

державою; 

- ідентифікація мети механізму реалізації державно-приватного 

партнерства, яка полягає у забезпеченні довгострокового співробітництва між 

державою та приватним сектором шляхом об'єднання ресурсів для підвищення 

рівня інноваційної діяльності та завдань, що передбачають залучення 

приватного сектора до управління державними активами, зниження 

навантаження на бюджет, залучення інвестицій в інноваційний сектор; 

розширення моделей взаємодії держави та бізнесу; 

- розроблення схеми інтеграції держави, бізнесу та науки у процесі 

реалізації державно-приватного партнерства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: 

– при розробці навчальних планів та методичного забезпечення для 

підготовки фахівців за освітніми ступенями “бакалавр” та “магістр” за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з навчальних 

дисциплін «Публічна політика», «Державна політика в сфері національної безпеки» 

в Державному університеті «Житомирська політехніка». 

- рекомендації щодо удосконалення механізму державно-приватного 

партнерства на основі адаптації зарубіжного досвіду через розробку схеми 

інтеграції держави, бізнесу та науки були враховані при реалізації 

державно-приватного партнерствадля Житомирської міської ради при розробці 

методологічного забезпечення реалізації механізму державно-приватного 

партнерства в сфері інноваційного розвитку. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження, 

викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну 

оцінку на 3 міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях, що відображено в публікаціях. 

 



Повнота опублікування результатів дослідження 

Основні положення дисертації викладено у 8 працях, у тому числі: 2 – у 

наукових фахових виданнях України, 2 – у періодичних наукових виданнях держав; 

3 – тези доповідей та матеріалів всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Особисто здобувачеві належить 7 праць. Зазначені праці у повній мірі 

відображають основні результати дисертації і відповідають вимогам п. 11 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії затвердженого 

Постановою КМУ № 167 від 06 березня 2019 року. 

Основні публікації, що відтворюють наукові результати проведеного 

дослідження:  

СПИСОКОПУБЛІКОВАНИХПРАЦЬЗАТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

1. Shevchuk A. Development of the conceptual and categorical apparatus of 

formation and implementation of public‐private partnership in the field of innovation 

development. Global prosperity. 2021. Volume 1. Issue 3. Number 2. Pp. 130-139 

(0,6 д. а.). 

2. Shevchuk O. Regulatory and legal regulation of public-private partnership as 

an tool of innovative development. East Journal of Security Studies. Volume 4, Issue 

1 2019. ст 340-352. URL: https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/82 

3. Шевчук О.А. Розробка комплексного механізму реалізації державно-

приватного партнерства в сфері інноваційного розвитку. Публічне управління і 

адміністрування в Україні. 2020. № 20. С. 194-201 (0,8 д. а.). 

4. Шевчук О.А. Бібліометричний аналіз наукових досліджень з проблем 

державно-приватного партнерства. Право та державне управління. 2021. №2. С. 

295-305 (0,5 д. а.) 

5. Самчик М.Ю. Шевчук О.А. Механізми реалізації проектів державно-

приватного партнерства: [монографія]. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2021. 204 с. 

Особистий внесок автора: обґрунтовано сучасні складові напрями реалізації 

проектів державно-приватного партнерства. 

 



Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

6. Шевчук О.А. Аналіз поняття державно-приватного партнерства в сфері 

інноваційного розвитку. Постконфліктна економіка: державно-управлінські аспекти 

та еколого-економічні проблеми: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Житомир, 21-22 квітня 2017 року). Житомир: ЖДТУ, 2017. С. 158-

159. (0,2 д. а.) 

7. Шевчук О.А., Дубок О.Л. Запровадження, цілі та розвиток електронного 

урядування в Україні. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції 

аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. Житомир: 

«Житомирська політехніка», 2020. С. 840. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/05/15.-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya.pdf (загальний 

обсяг 0,1 д. а., особисто автору належить 0,05 д. а.: досліджено цілі електронного 

урядування в Україні). 

8. Шевчук О.А. Закордонний досвід державно-приватного партнерства. 

Вдосконалення економіки та фінансової системи на засадах конкурентоспроможності, 

інноваційності та сталості: матеріали доповідей міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 11 квітня 2020 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. 

128 с. С. 123-125. (0,14 д.а.). 

Було запропоновано офіційних опонентів, які є провідними фахівцями із 

заявленої спеціальності та за темою дисертаційної роботи: 

– д.н.д.у., професора Пархоменко-Куцевіл Оксану Ігорівну, завідувача кафедри 

публічного управління та адміністрування Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди; 

– д.н.д.у., професора Романенко Євгена Олександровича, проректора з 

наукової роботи Національного авіаційного університету. 

Висновок.Дисертація Шевчука О.А. на тему: «Державно-приватне 

партнерство в сфері інноваційного розвитку» є завершеною науковою роботою, 

метою якої є обґрунтування теоретичних положень та розроблення практичних 

рекомендацій щодо удосконалення механізму реалізації державно-приватного 

партнерства в сфері інноваційного розвитку. 



 


