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Актуальність теми досліджень 

В умовах системної трансформації публічного управління значно зростає 

роль теоретичного і методологічного обґрунтування державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій. Процеси розвитку економічного 

потенціалу територій  відбуваються через механізми державного регулювання і 

є важливим пріоритетом державної політики в контексті забезпечення сталого 

розвитку України та її територій. Невідкладність питання пояснюється 

необхідністю зміцнення вітчизняної економіки, глобалізаційних викликів та 

здійснення вітчизняної реформи децентралізації влади. Саме території є 

базисом перетворень, оскільки на даному рівні державного управління 

спостерігається наближеність до жителів територіальної громади та 

визначається його якість під час задоволення  потреб населення. Відсутність 

протягом тривалого часу комплексного  бачення формування дієвих механізмів 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу як складової 

державної політики спричинило фрагментарність та неврахування об’єктивних  

закономірностей під час їх функціонування. Також це посилювалося 

неготовністю вітчизняної системи  державного управління до ефективної 

діяльності в умовах створення спроможних територіальних громад. Усе це 
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обумовило необхідність удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій в Україні. 

Зважаючи на вищевикладене, актуальність теми даного дослідження не 

підлягає сумніву. 

 

Зв’язок роботи з напрямками наукових 

 досліджень, державними та регіональними програмами 

Дисертаційне дослідження підготовлено відповідно до плану комплексної 

науково-дослідної роботи кафедри економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України за науковими 

темами: «Розвиток сільських територій в Україні в умовах децентралізації: 

виклики та можливості» (номер державної реєстрації 0119U001388); 

«Механізми взаємодії держави та бізнесу в умовах глобального інноваційного 

розвитку» (номер державної реєстрації 0116U007247; особистий внесок 

дисертанта – теоретико-методичне обґрунтування механізмів державного 

регулювання розвитком економічного потенціалу територій  в Україні.   

 

Ступінь обґрунтованості наукових досліджень,  

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна 

Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, що 

викладені у дисертації, є логічними, послідовними. Обґрунтованість 

представлених здобувачем наукових положень базується на аналізі офіційних 

статистичних матеріалів щодо державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу України. 

Основні пропозиції, положення, висновки дисертанта достатньо 

обґрунтовані й мають елементи наукової новизни.  

Особливо необхідно відзначити наукову новизну за її ступенем 

«уперше», а саме: розроблено концептуальні положення Стратегії розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні, ключовими з яких є вихідний 
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концепт; бачення майбутнього, місія, стратегічна мета, стратегічні напрями, 

сценарії розвитку подій (с.149-166). 

Певну вагу у теоретичному плані має наукова новизна щодо 

вдосконалення обґрунтування комплексного механізму державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій, який  включає  

правовий, організаційний, економічний, інформаційний та соціальний 

функціональні механізми і використовує переваги маркетингового підходу 

(с.167-186), а також узагальнення закордонного досвіду, що дозволило 

виокремити диференційований; маркетинговий; інституціональний види 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій за 

кордоном (с. 61-78). 

 

Достовірність одержання результатів дослідження 

Методологічною й теоретичною основою дисертаційного дослідження 

слугують фундаментальні положення теорії державного управління, а також 

наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань державного 

регулювання розвитку теритрорій. 

У роботі застосовувались методи, які використовуються як на 

емпіричному, так і теоретичному рівнях, а саме: історичний та логічний методи 

– при дослідженні теоретичних засад державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій. Виходячи з теоретичних основ діалектики, 

розкрито суперечності, які виконують роль рушійної сили державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій. За допомогою 

абстрактно-логічного методу, зокрема прийомів аналогії і співставлення, 

індукції, дедукції шляхом теоретичних узагальнень уточнено зміст понять 

«механізм державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій» та «розвиток економічного потенціалу територій», сформульовано 

загальні висновки та висновки до розділів. При дослідженні сучасного стану 

функціонування механізмів використано методи системного та порівняльного 

аналізу, а для оцінки динаміки, структури й дієвості механізмів державного 
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регулювання розвитку економічного потенціалу територій – методи 

формалізації і статистичний, зокрема, такі його прийоми, як графічний, 

порівняльний та розрахунково-конструктивний використані при визначенні 

напрямів удосконалення механізмів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій. 

 Достовірність практичних розробок автора підтверджені відповідними 

довідками впровадження. 

Виходячи з цього можна зазначити, що висновки та пропозиції автора 

дисертації є достовірними. 

 

Повнота викладу основних 

 положень дисертації в опублікованих працях 

Основні положення дисертації опубліковано у 15 наукових працях 

загальним обсягом 5,26 авт. арк., у тому числі: в 6 статтях у фахових виданнях з 

державного управління, 1 статті – у виданні, що включено до міжнародних баз 

даних, 7 – у тезах доповідей і збірниках матеріалів науково-практичних заходів. 

Опубліковані наукові праці та автореферат достатньо повно відображають 

результати проведених наукових досліджень. Результати дисертаційного 

дослідження оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях, у вітчизняних і зарубіжному збірниках наукових 

праць. 

 

Теоретична та практична 

 цінність дослідження для науки та практики 

Дисертаційне дослідження являє собою конкретний внесок у науку 

«Державне управління», який полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і 

розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні.  

У роботі  узагальнено теоретичні підходи до визначення розвитку 

економічного потенціалу територій як державно-управлінської категорії та 
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закордонний досвід державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій з метою розроблення рекомендацій з його адаптації до 

умов України; систематизовано періоди здійснення державної політики 

розвитку економічної політики в умовах децентралізації в Україні;розроблено 

концептуальні положення Стратегії економічного потенціалу територій в 

Україні; обґрунтовано теоретичні положення, що розкривають особливості 

формування комплексного механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні. 

Наукові доробки і практичні рекомендації запроваджено в діяльність 

органів влади і установ, що здійснюють підготовку державних службовців на 

регіональному рівні та були використані:  

 у діяльності Департаменту економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації (довідка від 27 жовтня 2020 р. 

№ 05-30/4027); 

  у діяльності Савранської районної державної адміністрації Одеської 

області (довідка від 27 жовтня 2020 р. № 01-46/1912); 

– Громадською спілкою «Слобожанські стратегії» при розробці 

проектів енергозбереження та енергоефективної модернізації приміщень 

комунальної форми власності (довідка від 01 грудня 2020 р. № 01Н-12\20); 

 при розробці програм та викладенні дисциплін «Стратегічне 

управління» та «Макроекономічна політика та аналіз її ефективності» за 

освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» у 

ХаРІ НАДУ при Президентові України (акт від 07.12.2020 №01-891/07-11). 

Таким чином, практичні розробки щодо вдосконалення механізмів 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій 

допоможуть органам влади покращити управління у цій сфері. 

 

Оцінка оформлення дисертації і змісту автореферату 

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами МОН України. 

Зміст автореферату повністю ідентичний основним положенням дисертації.  
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Робота написана науковим стилем, її оформлення відповідає існуючим 

стандартам, у тексті роботи зроблені необхідні посилання на цитовані джерела. 

Автореферат дисертаційної роботи розкриває зміст проведеного дослідження і 

не містить інформації, відсутньої в дисертації.  

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Основний зміст дисертації викладено 

на 245 сторінках друкованого тексту. Робота містить 11 таблиць та 19 рисунків. 

Список використаних джерел включає 237 найменувань на 27 сторінках. 

 

Дискусійні положення і критичні зауваження по роботі 

1. У першому розділі дисертаційної  роботи, який має назву «Теоретичні 

основи державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій», 

здобувачеві доцільно було б виокремити функції системи державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій та їх роль у системі 

державного регулювання економіки країни у цілому. 

2. Щодо понятійно-термінологічного апарату, то у розділі 1 

дисертаційної роботи йдеться про розвиток економічного потенціалу територій, 

але в деяких місцях – про сталий розвиток економічного потенціалу територій, 

сталий довгостроковий просторовий розвиток територій, сталий розвиток 

територій, розвиток територій. На погляд опонента, під час написання цього 

розділу доцільно було б дотримуватися єдиної термінології. 

3. У підрозділі 1.2 дисертації за допомогою рисунку 1.2 наводиться 

система державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій, 

де визначено суб’єкт державного регулювання, мету, цілі, закони, принципи, 

закономірності, функціональні механізми, методи, інструменти та об’єкт 

державного регулювання, а також взаємозв’язки між ними. Але, за текстом 

дисертації не зовсім зрозуміло, чому здобувач обрав для дослідження саме ці 

механізми? 

4. У дисертаційній роботі наголошується на недосконалості правового 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні 

http://ifreestore.net/348/24/
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(підрозділи 2.1, 2.2, 3.2). Одним із напрямів удосконалення правового 

механізму державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій автор пропонує приведення у відповідність вітчизняного і 

європейського законодавства задля створення сучасних передумов для 

реалізації підприємницької, економічної, культурної та політичної активності 

мешканців на рівні територій в Україні. Але, при цьому, доцільно було б 

надати конкретні пропозиції щодо пріоритетних сфер такої адаптації. 

5. У третьому розділі, із назвою «Удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні», на 

погляд опонента, доцільно було б більш уваги зосередити на обґрунтуванні 

конкретних кроків щодо вдосконалення саме системи державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій з урахуванням європейського 

досвіду. 

6. Необхідно підтвердити, що розроблений автором маркетинговий 

підхід до державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні за визначеними напрямами, який може дозволити місцевим 

органам публічної влади приводити в дію локальну економічну систему  через 

розвиток  її унікальних переваг, є нагальною і необхідною науково-прикладною 

розробкою у контексті розв’язання питань щодо забезпечення збалансованості 

та надійності державної політики розвитку економічного потенціалу територій. 

Однак, на наш погляд, потребує додаткової конкретизації вагомість впливу 

авторського інструментарію, інкорпорованого до вказаного підходу, задля 

забезпечення результативності механізмів  державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні на сучасному етапі їх 

функціонування. 

У цілому висловлені зауваження не знижують наукової цінності та 

практичного значення дисертаційної роботи і не впливають на її загальну 

позитивну оцінку.  
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