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1.Актуальність теми дисертації, зв’язок із науковими програмами, темами
Реформи в системі публічного управління, які відбуваються в Україні,
зокрема, децентралізація влади, продовження адміністративно-територіальної
реформи формують нове проблемне поле для наукових досліджень, у тому
числі у фокусі наукової уваги мають опинитися питання підвищення
інтелектуальної спроможності
органів державної влади та місцевого
самоврядування. З іншого боку, європейський вектор руху України обумовлює
потребу формування стратегій розвитку всіх локальних спільнот відповідно до
Глобальних цілей сталого розвитку. Досягнення сталого розвитку держави
можливо тільки за умов активізації економіки знань, фундаментом якої є
відповідний інтелектуальний потенціал. Багато науковців дотримуються думки,
що в інформаційному суспільстві відбувається перетворення знань на основний
ресурс соціально-економічного розвитку і науково-технічного прогресу. За
умов ресурсної обмеженості певних територій України саме ефективне
використання інтелектуальних ресурсів суспільства, регіонів, територіальних
громад може стати стимулом соціально-економічного розвитку.
Це обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи К.О. Сахарової.
Дисертаційна робота висвітлює результати наукових досліджень автора,
що отримані в процесі реалізації комплексного наукового проекту Національної
академії державного управління при Президентові України (далі – Національна
академія) «Державне управління та місцеве самоврядування» (номер державної
реєстрації 0199U002827). Проблематика дисертації відповідає темам науково-

дослідних робіт «Управління потенціалом сталого розвитку територій в умовах
децентралізації влади» (державний реєстраційний номер 0116U002651) та
«Розробка знаннєвої моделі професійної освіти фахівців публічного управління
і адміністрування за напрямом «Сталий розвиток територій»» (державний
реєстраційний номер 0118U006489), що розроблялися кафедрою економіки та
регіональної економічної політики, а також темам «Трансформація статусу
посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади»
(державний реєстраційний номер 0117U007184) та «Підвищення інтегральної
компетентності в діяльності депутатів рад: зміст, засоби» (державний
реєстраційний номер 0118U006489) кафедри державного управління та
місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії, в процесі виконання яких роль
авторки полягала в розробці наукових положень і практичних рекомендацій для
органів влади щодо вдосконалення механізмів управління розвитком
інтелектуального потенціалу.
2.Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації
Обгрунтованість і достовірність отриманих наукових результатів
підтверджується опрацюванням значної кількості наукових праць за темою
дослідження, нормативно-правової бази, а також використанням достатнього
комплексу методів наукового дослідження, апробацією наукових результатів на
науково-практичних конференціях, публікаціями у наукових фахових виданнях.
Ознайомлення з текстом дисертації дозволяє констатувати глибину
розроблення автором досліджуваної проблематики, новизну його наукового
доробку. Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її змісту
повною мірою розкриває тему наукового дослідження. Отримані здобувачем
результати дисертаційної роботи, сформульовані висновки і рекомендації є
науково обґрунтованими. Дисертація К.О. Сахарової написана грамотно,
українською мовою з дотриманням наукового стилю викладу матеріалу.
3.Наукова новизна одержаних результатів
Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні актуального
науково-прикладного завдання щодо теоретико-методологічного обґрунтування
концептуальних засад публічного управління інтелектуальним потенціалом
регіону як основи сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні.
Найбільш важливими положеннями, сформульованими в дисертації,
можна відмітити такі:
−
обґрунтування
методологічного
інструментарію
дослідження
інтелектуального потенціалу регіону, зокрема методологічної тріади, на підставі
інтеграції системної, універсалістської, діяльнісної парадигм, що дозволяє
визначити складові інтелектуального потенціалу регіону та функції –
системоутворююча; інтеграційна; конструктивна; розподільча; мотиваційномобілізаційна; відтворююча, що дозволяє визначити структурно-функціональні
характеристики інтелектуального потенціалу регіону (с. 42 – 49);

−
розробка структури інтегрованого механізму публічного управління
інтелектуальним потенціалом регіону як основи сталого розвитку в умовах
децентралізації влади в Україні. Авторським внеском до інтерпретації структури
такого механізму виступає логічне поєднання системних характеристик
структурних елементів (інтелектуальний потенціал органів державної влади та
місцевого самоврядування регіону; інтелектуальний потенціал кадрів
інтелектуальної сфери суспільної праці, інтелектуальний потенціал, закладений в
знаннях, інноваційних процесах, технологіях, видах інноваційної продукції, які
існують на території регіону) та інституціональних зв’язків у тріадах «влада –
бізнес – громадянське суспільство», «освіта – наука – інновації», «освіта – наука –
виробництво» з урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх чинників та умов
(інституціональних, фінансових, інфраструктурних, соціальних), збалансованих
конкретними методами, інструментами та відповідними управлінськими
рішеннями (с. 148 – 159);
− визначення чинників та умов публічного управління інтелектуальним
потенціалом регіону, які класифіковано на зовнішні та внутрішні, а також на
інституціональні; економічні; соціальні; інфраструктурні (с. 85 – 104);
− обґрунтування шляхів удосконалення публічного управління
інтелектуальним потенціалом регіону, зокрема запропоновано алгоритм
формування системи публічного управління інтелектуальним потенціалом
регіону, алгоритм цільової підготовки управлінських кадрів у регіоні,
технології використання форсайту, краутсорсингу та бенчмаркінгу у процесі
визначення напрямів реалізації інтелектуального потенціалу для забезпечення
пріоритетів регіонального розвитку (с. 178 – 206).
Запорукою отриманої наукової новизни, як видається, є повнота
дослідження проблеми та вдало обраний методичний інструментарій, що є
важливою складовою дійсних наукових пошуків.
4.Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях
Основні наукові положення і висновки дисертації висвітлено у
34 наукових працях, зокрема 2 колективних монографіях, 10 статтях у наукових
фахових виданнях та 2 статтях в зарубіжних наукових виданнях, 20 тезах
доповідей на науково-практичних конференціях, у т.ч. міжнародних.
Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам п.11
««Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6
березня 2019 року.
Дисертаційна робота К.О.Сахарової перевірена на унікальність тексту у
Причорноморському науково-дослідному інституті економіки та інновацій.
Перевірка проводилась за допомогою ліцензованого програмного забезпечення
PRAGMA 6 – детектор плагіату (власник ліцензії – Причорноморський
науково-дослідний інститут економіки та інновацій). Перевірка показала, що
унікальність україномовного варіанту тексту складає 83%, російськомовного –
94 %. Порушень академічної доброчесності не виявлено.

