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Актуальнiсть теми дослiдження

Викориотання державно-приватного партнерства як пiдхiд щодо створення

та використання суспi.тtьних благ у сферi транспорту, соцiальнiй сферi, житлово-

комунальному-господарствi стало досить розповсюдженим у cBiTi серед краiн з

рiзним економiчним piBHеM розвитку. Подальше запровад}кення спiльноi

взаемодii державних та приватних суб'сктiв передбачае широке лослiдження

соцiальних, економiчних та управлiнських особливостей реалiзацii суспiльно

важливих проектiв. Вiдсутнiсть системного пiдходу до бачення стратегii

розвитку державно-приватного партнерства, особливостей механiзмiв

державного регулювання зазначеного процесу обумовлIоють пошук теоретичних

та методичних шляхiв для розробки концептуальноТ моделi стратегiчного

розвитку державно-приватного партнерства в YKpaiHi.

Визначена проблематика спираеться на дослiдження cyTнocTi дерrкавно-

приватного партнерства, проблематики реалiзацii iнфраструктурних проектiв,

особливостей механiзмiв, якi використовуе держава в процесi регулювання ЛПП,

визначення iнструментарiю стимулювання розвитку сфер, якi безпосередньо

впливають на розвиток державно-приватного партнерства, формування

методичних пiдходiв до змiн пiдходiв щодо формування полiтики розвитку ДПП,

Таким чином, мо}кна констатувати, ш{о актуальнiсть дисертацiйноi роботи

Круглова В. В. на тему <Механiзми державного регулювання розвитку

державно-приватного партнерства в YKpaiHi> визначена спрямуванням сучасних



управлiнських трендiв дослiдх(ення, IIотребою забезпечення стратегiчного

бачення iнвестицiйно-iнновацiйного розвитку держави, забезпеченню сталого

розвитку, потребами актуальних теоретичних i практичних оновлень механiзмiв

державного регулIовання розвитку державно-приватного партнерства в YKpaiHi.

ЗвОязоlс роботи з науковими програмами, плаIIами, темами

Щисертацiю виконано в рамках науково-дослiдноi роботи кафедри

економiчноТ полiтики та менеджменту Харкiвського регiонального iнституту

державного управлiнrrя Нацiональноi академii державного управлiння при

Президентовi Украiни за темою: <Механiзми державного регулювання

iнновацiйного розвитку галузей економiки в умовах глобалiзацii> (номер

державноi реестрацii 0112U00011б2); <Публiчне управлiння в умовах

глобалiзацii> (номер дерх(авноi ресстрацii 0116U007247). У межах першоТ теми

особистий внесок автора полягас у визначеннi особливостей механiзмiв

державного регулювання розвитку ДПП в YKpaiHi та ролi ДПП в iнновацiйному

розвитку галузей економiки, а в межах другоi - в обГрунтуваннi пiдходiв щодо

удосконалення механiзмiв державного регулювання розвитку ДПП в YKpaTHi в

умовах глобалiзацii.

Ступiнь обгрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй,

сформульованих у лисерта rцii

Щисертацiйна робота Круглова В.В. с квалiфiкацiйною науковою працею,

яка мiстить науково обгрунтованi теоретичнi та прикладнi результати, в

сукупностi вирiшус актуалъну наукову проблему з поглиблення теоретико-

методологiчних засад та пiдходiв до вдосконалення механiзмiв державного

регулювання розвитку державно-приватного партнерства в YKpaTHi., а також мае

належний piBeHb обгрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй.

Встановлено, що теоретичною базою дисертацiйного дослiдя<ення е

фундаментальнi положення науки публiчного управлiння, економiки i права,

узагаJIьненi принципи та методи аналiзу закономiрностей соцiалъно-економiчноГо

розвитку держави, а також працi вiтчизняних та зарубiжних вченИх з питанЬ



механiзмiв дерх<авного управлiння розвитком держаRно-приватного партнерства.

З MeToro реалiзацiТ поставлених у дисертаltii завдань автором використанi

TaKi апробованi методи дослiджень, як: iсторичний, системний, ситуацiйний та

логiко-дiалектичний пiдходи, iсторико-логiчний, абстрактно*логiчний, аналiтико-

монографiчний, атруктурно-функчiональний, статистичного аналiзу , метод

моделювання та метол систематизацii.

Iнформацiйною базою дослiдх<ення е нормативно-правовi акти Украiни,

матерiали державноi статистики, органiв публiчноi влади та мiсцевого

самоврядування, нормативно-довiдкова лiтература, HayKoBi публiкацiТ,

електроннi ресурси мережi IHTepHeT, резуль,га,ги особистих дослiджень

дисертанта.

HayKoBi положення, висновки i рекомендацii, викладеннi в дисертацiйнiй

роботi, грунтуються, зокрема, на аналiзi спецiальноТ лiтератури (монографiй,

статей, зарубiх<них публiкацiй тощо) з дослiджуваного питання, що сприяе

забезпеченнtо достатнього рiвня обгрунтованостi результатiв дослiдх<ення.

Висновки, якi сформульованi в дисертацiйнiй роботi, мiстять HoBi HayKoBi

положення дер}I(авного регулювання розвитку державно-приватного Партнерства

в YKpaiHi.

Наукове значення дисертацiйного дослiдження, достовiрнiсть i новизна

результатiв

У дисертацii сформульовано та обrрунтована cyTHicTb теоретичних i

методичних поло}кень, що характеризуються новизною. Найбiльш значущИМИ

результатами дослiдrкення, якi мають наукову новизну та отриманi особисто

дисертантом, е TaKi, у мех(ах яких уперше:

- розроблено ocHoBHi пiдходи до формування Стратегii розвитку державно-

приватного партнерства в YKpaiHi, якi передбачають впровадження стратегiчноГо

прогнозування та планування, форсайт-дослiджень, наукового формУлюВаННя

мети, цiльовi показники, завдання, iндикатори виконання встановлених цiлей (с.

з22-З24, Зз0, з7 7 -З 78, дод. Ж);

- обгрунтовано та запропоновано концептуальну модель формування



комплексного механlзму державного регуJIювання розвитку державно-

приватного партнерства в YKpaiHi, яка спираеться на загальнi та спецiальнi

принципи, передбачае визначення суб'скт-об'сктного складу, мет}, загальнi цiлi,

узгодх(ення цiлей соцiальних та господарських сфер, використання механiзмiв,

методiв, iHcTpyMeHTiB та контрольних функцiй i монiторингу (с. З08-З11, З2З-

ЗЗ3);

- запропоновано впровадження aBTopcbKoi моделi побудови системи

державного регулювання розвитку ДПП на ocнoBi визначення першочергових

завдань за ключовими напрямами: державне управлiння, eKoHoMiKa, регiональний

розвиток й iнновацii (с. 306, З47-З49).

Що найбiльш вагомих здобуткiв, вiдповiдно до встановлених завдань

дослiдrкення, необхiдно вiднести удосконалення наступних положень:

- обгрунтування подальших напрямiв розвитку органiзацiйного механiзму

державного регулювання ДПП, якi передбачають законодавче затвердження

стратегiчних документiв, формування перелiкiв потенцiйних об'сктiв дЛя

партнерства визначають модель формування сдиного спецiалiзованого органУ З

розвитку ДПП (с.2З0-2З 1, 335, З4O-З4З, 356-360);

- напрямiв подальшого розвитку правового механiзму держаВНого

регулювання розвитку ДПП в YKpaiHi шляхом розроблеFIня пропозицiй ЩоДо

законодавчих новацiй та внесення змiн до дitочого законодавства вiдповiдно до

напрямiв: державне управлiння, eKoHoMiKa, регiональний розвиток й iнновацii,

що передбачас створення пiдгрунтя для системного використання проектiв ДtIП

на державному, регiональному та мiсцевому рiвнях та розширЮе секТоральнi

мох(ливостi застосування моделей реалiзацii ДПП (с, З28-З29, ЗЗ9-З49, З66);

- економiчного механiзму розвитку ДtIП за рахунок фiнансового

iнструментарiю, що передбачас державну пiдтримкУ, РоЗШирення доступностi

фiнансових pecypciB з рiзних джерел, розвиток полiсекторальних кластерiв (с.

1з7-138) та ланцюгiв доданоi BapTocTi, використання особливих економiчних зон,

створення iнвестицiйних фондiв, використання коштiв ПеНсiйНОГО фОrДУ,

податковi новацiТ (с. 257,258, 26З-264);

Слiд вiдзначити важливiсть положень дослiдження, в ме>ttах якИх дiстали



подальшого розвитку:

- узагалънення пiдходiв та особливостей державного регулювання розвитку

ДПП, що дозволило виокремити органiзацiйний, адмiнiстративний, правовий та

економiчний та iнформацiйний механiзми державного регулювання розвитку

ДПП (с. 1 18-122);

- уточнення на ocHoBi )Itиттсвого циклу еволюцii ДПП (с. 59-61)

економiчного та правового змiсту державно-приватного партнерства (с. 54-56,

61-11), а саме iдентифiкацiя його шляхом розширення основних цiлей iзавдань,

функцiй та методiв, що використовуються в процесi державного регулювання

розвитку ДПП (с. 251 , З22, З25-З26);

- понятiйний апарат шляхом уточненFIя cyTHocTi понять <механiзми

дер}кавного регулювання)) (с. 120), (дер}кавне регулIовання розвитку

ДПП) (с. 168-169), що дало можливiсть сформулювати ocHoBHi пiдходи щодо

розумiння сучасних форм спiвпрацi дерхtавного та приватного сектору та модель

реалiзацiТ функцiй держави по впровадженню полiтики у сферi ЛПП (с. 12З-12\;

- обгрунтування основних стратегiчних напрямiв розвитку ДПП в Украiнi

на ocHoBi комплексного аналiзу стану розвитку в окремих соцiальних i

господарських сферах (с. 125-139), додаткових приFIципах ДПП (с. ]9) та

тенденцiй дерх<авно-приватного партнерств (с. 290-3 05).

N4ожна також, на думку опонента, додати aBTopcbкi здобутки щодо:

- узагальнення опозицiйних чинникiв вгIливу у процесi державного

регулювання системи розвитку ДПП. В цьому KoHTeKcTi автор запропонував

дихотомii та визначив iх регуляторнi особливостi (с. 62-6\;

- визначення напрямiв реформування системи розвитку ДПП та змiст

заходiв, вiдповiдно до факторiв опору (с. 191-192);

- пропозицiй делегування вiдповiдних завдань, якi реалiзують цiльовi

орiентири, уповнова}кеним органам державноi влади та формування нових

секторальних стратегiй на ocнoBi використання ДПП (с. З30, ЗЗ6-ЗЗ1, ДоД. Е,

дод. Ж).



Значенпя одержаних резу"rrьтатiв для науt(и й практики та рекомендацii

щодо ix використа[IlIя

Щисертацiйна робота Круглова I]iталiя Вiкторовича <N{еханiзми

державного регулювання розвитку дер}кавно-приватного партнерства в YKpaTHi>

е цiлiсним та завершеним науковим дослiджеFIням, що мiстить теоретико-

методологiчнi положення та практичнi пропозицii, якi вирiшують завдання

забезпечення механiзмiв державного регулювання розвитку державно-

приватного партнерства в YKpaiHi. Пропозицii та рекомендацii автора

використано у практичнiй дiяльностi Золочiвськоi селиiцноi об'сднаноi

територiальноi громади, XapKiBcbKoi обласноТ ради, Харкiвськоi обласноТ

державноi адмiнiстрацiТ, Щепартаменту еtсономiчного розвитку Чернiгiвсъкоi

обласноТ державноi адмiнiстрацii, Змiiвськоi MicbKoi ради, Чкаловськоi селищноi

об'сднаноТ територiальноi громади Чугуiвського району Харкiвськоi областi,

Iнституту сiльськогосподарськоi мiкробiологii та агропромислового виробництва

НААН, XapKiBcbKoMy регiональному iнститутi державного управлiння

НацiональноТ академii дер}кавного управлiння при Президентовi Украiни,

ЧугуiвськоТ районноi ради, N'IiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвництва та

житлово-комунального господарства Украiни.

Зазначене свiдчить, що висновки дисертацiйного дослiдження та

рекомендацii автора були використанi в процесi аналiтичноi роботи мiсцевих

органiв виконавчоi влади, в управлiнськiй дiяльностi органiв мiсцевого

самоврядування, новостворених та дiючих об'сднаних територiальних громад.

Повнота викладення наукових положень, висновкiв та рекомендацiй

лослiдження в опублiковаtIих роботах

За темою дисертацii опублiковано 53 HayKoBi працi, у тому числi: в 1

одноосiбнiй монографii, в одноосiбних роздiлах у 4 колективних монографiях,22

статтях у фахових х(урналах,21 з яких опублiковано у виданнях, включених до

перелiку фахових у галузi науки <Щержавне управлiння>>, 4 публiкацii в iнших

наукових i спецiалiзованих виданнях, 1 публiкацiя у навчальнiй книзi, 24 тези

доповiдей у збiрниках наукових заходiв.



Iденти.I IticTb змiсту а втореферату i ocllo вн их п олоя(ен ь дисерта цii

f{исертацiя та автореферат оформленi вiдгrовiдно до вимог Порядку

присудiкення наукових ступенiв i присвосння вченого звання старшого

FIаукового спiвробiтника. Змiст автореферату шовнiстю вiдображае ocHoBHi

поjIоження та узагальненнrI, що вмiщено у дисертацiТ. Наведенi в авторефератi

r-IayKoBi положення, висновки та рекомендацii розкритi й аргументованi в TeKcTi

дисертацii.

Щискусiйнi положення та зауваження rцодо змiсту дисертацii

В цiлому, даючи позитивну оцiнку дисертацiйному лослiдженнtо та ii
загальному високому рiвню обгрунтованостi теоретичних i методичних

гIоJIо}кень дисертацiйноi роботи, доцiльно зробити певнi заува}кення та звернути

увагу на oкpeмi полоrкення, якi викликають дискусitо.

1. У дисертацiйнiй роботi автор пропонуе в якостi iHcTpyMeHTy розвитку

дер}кавно-приватного партнерства, створення iнвестицiйно привабливого iмiджу

територiй для потенцiйних приватних партнерiв використовувати методи

територiального маркетингу (с. 264-278). Пропозицiя е досить нагальною, аJIе

aBTopoBi варто було надати уточнення, якi саме органи державноi влади мають

здiйснювати запропонованi функцii та структурувати вiдповiднi завдання

вiдповiдно до загальнодерх(авного, регi онального та Mi сцевого piBHiB.

2. Автор в якостi науковоТ новизни дослiдх<ення, а саме дiстало

подальшого розвитку - вказуе поняття: <<механiзми дерх{авного регулюваFIня)) та

(державне регулювання розвитку ДПП) В той же час автором сформульоване

власне визначення державно-приватного партLIерства (с. 52), яке, на нашу думку,

теж могло бути винесено в якостi елементу науковоi новизни.

З. I]iкавим е формулювання щодо особливостей опозицiйних чинникiв

впJIиву у процесi державного регулювання системи розвитку ДПП (с.62-6а).

Автором визначаIоться загальнi характеристики та регуляторнi особливостi

зазначених чинникiв. У розрiзi визначеноi тематики, слiд зауважити на

доцiльностi визначення вiдповiдностi певного набору вказаних чинникiв

конкретним механiзмам дерх(авного регулювання, якi дослiджувалися у роботi.



4, У третьому розлiлi автором гrропонуIоться досить детальн1 заходИ

законодавчого забезпечення правового механiзму дер}Itавного регулIовання

розвитку дпП (с. З47 -з49). Враховуючи довгостроковiсть процесiв забезпечення

вказаIIих очiкуваних результатiв, було б лог,i.lним зашропонуватИ opieHToBHi

часовi межi, в якi необхiдно прийняти певнi законодавчi акти чи вносити змiни в

iснуrочi для послiдовноi реалiзацii пропозицiй.

5. За резулътатом кJIастерного аналiзу спромох(ностi успiшноi реалiзацii

проектiв дIlП на регiональному piBгri (с. З67-збв), aBтopoM даються пропозицiТ

по окремих регiонах (Во.rIинська, Закарпатська, Миколаiвська, Тернопiльська,

херсонська, Чернiвецька, Чернiгiвська областi) щодо посилення тих або iнших

показникiв, якi характеризують потенцiйнi моrкливостi успiшного розвитку Дгш.

нажаль, автором не розглядаеться за рахунок яких саме механiзмiв державного

регулювання можливо полiпшити вказанi досить низькi показникИ, Що Mo)ItyTb

сприяти розвитку ДПП у зазначених регiонах.

6. Двтор у 4 розлiлi наводить данi щодо кiлькостi укладених договорiв

державно-приватного гIартНерства в YKpaiHi у 201В р.. Але робить уточненнЯ, Що

в YKpaTHi лише з4 % проектiВ вiд загаЛьноТ Ki;rbKocTi укладенИх угод у формi

дпП перебувають I]a стадii реалiзацii, на вiдМiну вiД звiтниХ даних за попереднiй

перiод, тобто 2011 р. (с. 2в1-2в2). Причинами вказаного стану автор визначае:

нерозвиненiсть механiзмiв ЩПП в YKpaTHi, значна кiлькiсть ризикiв при реалiзацii

шроектiв, проблематика надання державних гарантiй, фiнансова нес[роможнiсть

окремих приватних партнерiв. На нашу Думку, таке суттеве призупинення

реалiзацii проектiв дпп потребуе поглибленого аналiзу та виокремлення,

можливо, бiльш конкретних факторiв, якi спричинили погiршення умов

викоFIання розпочатих проектiв в YKpaTHi.

1 . ло гrерелiку структури органiв державноi влади, якi гrриймають участь у

регулюваннi сфери розвитку дпп, автор включас органи виконавчот та

законодавчоТ влади (с. з55). Дле, враховуючи, що однiсю з гiлок влади

вiдповiдно до ст. б Конститучii Укратни с судова влада, яка може власними

рiшеннями прямо чи опосередковано призупиняти певнi рiшення чи акти,

роз'яснювати положення та норми, вирiшувати юриди,tнi спори, доцiльним с



доповнити вказану структуру органами судовоi влади.

Водно.tас, зробленi зауваження не знижуIоть науковоi та практичноi

цiнностi основних положець дисертацiТ, загальних висновкiв i рекомендацiй, не

змiнlоючи загальноi гtозитивноi оцiнки доробку автора дослiдrкення,

демонструючи багатоаспектнiсть проблематики та власний авторський пiдхiл.

Загальний висновок по дисертацiйнiй роботi

Щисертацiйна робота на тему <Механiзми дерх{авного регулювання

розвитку державно-приватного партнерства в Украiнi> е завершеним,

самостiйним дослiдженням, яке за актуальнiстtо, ступенем новизни,

обгрунтованоотi науковоТ ,га практичноТ цiнностi результатiв вiдповiдас вимогам

<Порядку присуд}кення наукових ступенiв>, затвердженого Постановою

Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\lb 567 вiд 24 липня 201З р., а ii автор

Круглов Вiталiй Вiкторович - заслуговуе на присудження наукового ступеня

доктора наук з державного управлiння за спецiальнiстю 25.00.02 - механiзми

державного управлiння.
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