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Зміст анотації 

При обґрунтуванні актуальності теми дисертаційного дослідження 

зазначається, що брак відпрацьованих і надійних механізмів узгодження 

інтересів між державою і вітчизняним немонополістичним і неолігархічним 

бізнесом досі зумовлює недовіру в суспільстві, нераціональне використання 

національних ресурсів, несе загрозу послаблення економічного, наукового та 

технологічного потенціалу України. Сучасні умови глобального середовища 

вимагають від системи публічного регулювання вирішення завдання більш 

раціональнішого використання наявних ресурсів, переосмислення ролі держави 

як регулятора економічних відносин у системі державно-приватного 

партнерства. Основою новітньої економіки є інтелектуальний капітал, що 

базується на інноваціях та підвищенні рівня наукоємності виробленої продукції, 

але, на сьогодні в Україні спостерігається системна криза інноваційної 

активності. 

Торгово-промислові групи є корпоративними утвореннями, які виникли у 

системі легальних комерційних відносин як відповідь на виклики глобального 

середовища та брак ресурсів, мають відповідний інтелектуальний та 

економічний потенціал для розвитку інновацій, сталі комерційні міжнародні 



зв’язки для комерціалізації їх результатів, на сьогодні залишаються поза увагою 

системи державного регулювання. У практичному сенсі найбільшу актуальність 

являють задачі послідовного формування логіки оновлення державного 

регулювання інноваційного розвитку України із застосуванням раніше 

невикористаного потенціалу вітчизняного великого бізнесу, зокрема - торгово-

промислових груп, з розробкою комплексу механізмів на основі взаємних вигід 

всіх учасників інноваційного процесу та спрямованою на загальну мету – вища 

якість життя в Україні. У теоретико-методологічному плані це вказує на 

необхідність зміни моделі державного регулювання інноваційного розвитку із 

залученням вітчизняних торгово-промислових груп у напрямку посилення їх 

здатності таких корпоративних утворень повніше реалізовувати в Україні свій 

виробничий, людський та інноваційний потенціал як стабільних платників 

податків, великих працедавців і розробників та замовників інновацій. 

У дисертації вирішено конкретне наукове завдання, яке полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розроблені науково-практичних рекомендацій 

щодо удосконалення комплексного механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні. Це має дозволити 

учасникам інноваційного процесу комплексно вирішити проблеми державно-

приватного партнерства та повніше реалізовувати свій виробничий, людський 

та інноваційний потенціал. 

Обґрунтовано необхідність застосування комплексу механізмів 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп, 

які включають мотиваційний механізм, що закладений в основу кожного 

механізму, з визначеними напрямками посилення взаємодії, застосування 

можливостей діджиталізації процесів та використання підходів проектного 

менеджменту у державно-приватному партнерстві. Це дозволяє представити 

логіку функціонування комплексного механізму в напрямку формування 

партнерських взаємовідносин між державою та бізнесом, включення 



мотиваційної складової запропонувати способи узгодження спільних інтересів 

на основі взаємодовіри, взаємоповаги та взаємовигоди, а використання 

можливостей цифрових технологій - задля спрощення процедур комунікацій у 

інноваційному процесі та удосконалення механізму моніторингу. 

В процесі дослідження удосконалено спосіб застосування комплексного 

підходу в механізмах державного регулювання інноваційного розвитку торгово-

промислових груп, який, на відміну від інших наукових підходів, вирізняється 

поєднанням інтеграційних, консолідуючих, адаптаційних та балансуючих 

переваг, що дозволяє більш прогнозовано досягти синергетичного корисного 

ефекту від використання кожного окремого механізму державного 

регулювання; підхід до адаптації зарубіжного досвіду державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп, зокрема – визначення 

способів реалізації механізму партнерства в умовах України через посилення 

співпраці між органами влади, приватним сектором та наукою з метою 

вирішення проблеми конкурентоспроможності держави, з використанням 

можливостей цифрових технологій. 

Дістав подальшого розвитку понятійно-категорійний апарат науки 

державного управління шляхом уточнення змісту поняття «інноваційний 

розвиток торгово-промислових груп», «державне регулювання інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп», що актуалізує необхідність побудови 

партнерських відносин між учасниками інноваційного процесу, а також 

виступає підґрунтям для формування механізму моніторингу ефективності 

системи державного регулювання. Також, дістало подальшого розвитку підходи 

щодо визначення системи показників результативності системи державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп через 

представлення внутрішньої будови та функціональної спрямованості, в 

результаті чого можливо оцінити досягнення мети державного регулювання у 

цій сфері, удосконалити систему моніторингу та математичного моделювання. 



Це дозволить здійснити: перехід від традиційного сприйняття «механізму» як 

засобу розв’язання суперечностей, що має здійснюватися опосередковано, до 

розуміння його як засобу досягнення мети; підвищити прозорість та 

взаємодовіру у відносинах держава-наука-бізнес-суспільство; сформувати більш 

прогнозоване та інноваційне бізнес-середовище, виявити логічні взаємозв’язки 

між існуючим станом інноваційного розвитку торгово-промислових груп, 

конкурентоспроможністю держави та соціально-економічною ситуацією в 

країні, а також точніше передбачати способи усунення конфлікту інтересів у 

учасників у цій сфері. 

Ключові слова: державне регулювання, механізми державного 

регулювання,  торгово-промислова група, інноваційний розвиток, механізми 

державного регулювання інноваційного розвитку, механізми державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп, державно-

приватне партнерство, конкурентоспроможність держави. 

 

ANNOTATION 
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trade and industrial groups in Ukraine. - Qualifying scientific work as a manuscript.  

The dissertation for a scientific degree of the philosophy doctor in public 

management and administration on a specialty 281 - public management and 

administration. - Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National 

Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

Annotation content 

When substantiating the relevance of the dissertation research topic, it is noted 

that the lack of well-established and reliable mechanisms for coordination of interests 

between the State and domestic non-monopolistic and non-oligarchic business still 

causes distrust in society, irrational use of national resources, threatens to weaken 



Ukraine's economic, scientific and technological potential. Modern conditions of the 

global environment require the system of public regulation to solve the problem of 

more rational use of available resources, rethinking the role of the State as a regulator 

of economic relations in the system of public-private partnership. The basis of the 

modern economy is intellectual capital, which is based on innovation and growing 

level of products knowledge-intensity, but today in Ukraine there is a systemic crisis 

of innovation activity.  

Trade and industrial groups are corporate entities that emerged in the system of 

legal commercial relations in response to the challenges of the global environment 

and lack of resources, have the appropriate intellectual and economic potential for 

innovation, have well-balanced commercial international relations meant for their 

result commercialization, today are out of attention of the state regulation system. As 

to practical meaning, the most important are the tasks of consistent formation of the 

logic of Ukraine innovation development state regulation update using previously 

untapped potential of domestic big business, in particular - trade and industrial 

groups, with the development of a set of mechanisms based on mutual benefits of all 

participants of innovation process and directed to one general purpose higher quality 

of life in Ukraine. In theoretical and methodological terms, this indicates the need to 

change the innovative development state regulation model with the involvement of 

domestic trade and industrial groups to strengthen the ability of such corporate entities 

to fully realize their production, human and innovative potential in Ukraine as stable 

taxpayers, large employers and developers and customers of innovations.  

The dissertation solves a specific scientific task, which consists of the 

theoretical substantiation and development of scientific and practical 

recommendations for improvement of the complex mechanism of state regulation of 

innovative development of trade and industrial groups in Ukraine. This should allow 

the participants of the innovation process to solve the problems of public-private 



partnership comprehensively and more fully realize their production, human and 

innovation potential.  

The necessity of application of a set of mechanisms of state regulation by 

innovative development of trade and industrial groups is substantiated, which include 

the motivational mechanism, which is the basis of each mechanism, with certain 

directions of strengthening interaction, application of digitalization processes and use 

of project management approaches in public-private partnership. This allows us to 

present the logic of the complex mechanism as to partnership development between 

the state and business, the inclusion of a motivational component to offer ways to 

reconcile common interests based on mutual trust, mutual respect and mutual benefit, 

and the use of digital technologies to simplify communication procedures of 

innovation process and monitoring mechanism improvement.  

The research improved the method of applying an integrated approach in the 

mechanisms of state regulation of innovative development of trade and industrial 

groups, which, unlike other scientific approaches, is characterized by a combination 

of integration, consolidating, adaptive and balancing advantages, which allows more 

predictable synergistic benefits of separate mechanism of state regulation usage;  

approach to adaptation of foreign experience of state regulation by innovative 

development of trade and industrial groups, in particular - identification of ways to 

implement the partnership mechanism in Ukraine through strengthening cooperation 

between government, private sector and science to solve the problem of the 

competitiveness of the state, using digital technologies.  

The conceptual and categorical apparatus of public administration science was 

further developed by clarifying the content of the concept of "innovative development 

of trade and industrial groups", "state regulation of innovative development of trade 

and industrial groups", which highlights the need to build partnerships between 

participants of the innovation process and is a basis for formation of a mechanism for 



monitoring of  state regulation system effectiveness. Also, approaches have been 

developed as to determining the system of performance indicators of the system of 

state regulation of innovative development of trade and industrial groups through the 

presentation of internal structure and functional orientation, as a result of which it is 

possible to evaluate the achievement of state regulation in this area, improve 

monitoring and mathematical modeling. This will allow to fulfill: transition from the 

traditional perception of the "mechanism" as a mean of resolving contradictions, 

which should be done indirectly, to understanding it as a mean of goal achievement; 

to increase transparency and mutual trust in the relations between the state-science-

business-society; to form a more predictable and innovative business environment, to 

identify logical relationships between the current state of innovative development of 

trade and industrial groups, the competitiveness of the state and the socio-economic 

situation in the country, and more accurately anticipate ways to resolve conflicts of 

interest.  

Key words: state regulation, mechanisms of state regulation, trade and 

industrial group, innovative development, mechanisms of state regulation of 

innovative development, mechanisms of state regulation of innovative development of 

trade and industrial groups, public - private partnership, state competitiveness. 
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