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1. Дктуальнiсть теми дослiдження та iT зв'язок з державними i

галузевими науковими програмами, планами, темами.

,Щемократичнi перетворення украiнського суспiльства виходять на якiсно

новий етап його розвитку, що ставлять проблеми наукового осмисленнjI

системостворюючих факторiв державотворення на ocHoBi системних соцiальних

змiн у рiзних сферах життедiяльностi. Сфера вiтчизняного державного

управлiння, яка знаходиться у cTaHi радикального реформування на ocHoBi засад

публiчного управлiння, електронного урядування та децентралiзацii, також

вимагае осмислення проблематики стратегiчного планування iнновацiйних змiн.

Актуальнiсть даного дослiдження зумовлена тим, що в ньому розкриваеться

потенцiал стратегiчного планування розвитку такого важливого об'екта

державного управлiння як регiонаJIьна система професiйно-технiчноi освiти

(ПТО) та формування ефективного i узгодженого з потребами украТнського

суспiльства механiзму управлiння цим процесом.



до процесу стратегiчного планування

органами державного управлiння та

розвитку регiональноi системи Пто

мiсцевого самоврядування. Фокусом

В ocHoBi роботи знаходиться обlрунтування модельно-системного пlдходу

аналiзу стають механiзми формування засад управлiнськоi дiяльностi на основ1

моделi публiчного управлiння iз суттевим розширенням механiзмlв впливу

публiчноi сфери на практику державного стратегiчного планування розвитку

регiонапьноi системи ПТо. Саме це i визначае aKTyElлbHicTb даного дослiдження,

яке присвячене комплексному вивченню природи, соцiальноi ролi, детермiнант

розвитку, впливу на освlтн1 lнновацii такого механiзму державного управлlння,

як стратегiчне планування розвитку регiональнот системи пто.

,Щисертацiя виконуваJIася авторкою в рамках основних державних програм

та концепцiй, розроблених згiдно iз Законами Украiни, Указами Президента

Украiни, постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни, а також в межах комплексно1

HayKoBoi проблеми кафедри публiчного управлiння та права ,Щнiпровськоi

академii неперервноi освiти <<теоретичнi та практичнi аспекти розвитку

публiчного управлiння) (ДР J\b0l18U004947), Внесок авторки полягае у

виокремленнi специфiки державного управлiння процесом стратегiчного

ппаIIуваНня розвИтку професiйно-технiчноi освiти на регiональному piBHi у

KoHTeKcTi засад децентр аJliзацii та регiоналiзацii,

2. OcHoBHi результати наукових дослiджень та Iх новизна.

структура дисертацiйноi роботи характеризуеться логiчнiстю та

послiдовнiстю, обумовпена завданнями та пiдпорядкована MeTi дослiдження.

,Щисертантка ретельно проаналiзуваJIа iснуючi пiдходи до розумiння

стратегiчного планування розвитку регiональноi системи пто, застосуваJIа

системно-модельний метод для обцрунтування впливу останнього на iнновацii

в галузi та органах державного гаJIузевого управлiння на регiональному piBHi;

виявила тенденцii i проблеми формування вiтчизняноi моделi державного

стратегiчного планування в галузi. На цiй ocHoBi запропонувала напрями

удосконаJIення даного iнструментарiю державного управлiння розвитком



регiональноТ системи ПТО.

У перu,tолиу розOiлi авторкою проаналiзовано теоретичнi пiдходи до

розумiння стратегiчного планування розвитку регiонапьноi системи ПТО.

Щисертантка цiлком доречно акцентуе уваry на системних характеристиках

стратегiчного планування як iнструментарiю державного управлiння

розвитком галузi. Авторка дае розгорнуту характеристику стратегiчного

планування розвитку регiональноi системи ПТО як багатовимiрного феномену

(iHoTpyMeHT, механiзм, чинник управлiння) у KoHTeKcTi його

iнституцiоналiзацii як об'екта державного управлiння, що доповнюс

мiждисциплiнарний категорiальний апарат науки державного управлiння.

Iнновацiйним та таким, цIо заслуговують на пiдтримку е запропоноване

дисертанткою розумiння ролi науки державного управлiння як концептуалъноi

основи дослiдження стратегiчного планування розвитку регiональноi системи

пто.

У раJиках dpyzozo розdiлу на пiдставi узагальнення вiтчизняноi

управлiнськоi практики та свiтового досвiду Л.А.Кравченко вд€rло розкривае

роль стратегiчного планування як механiзму та чинника становлення

iнновацiйноi системи ПТО на регiонЕtльному piBHi та системи управлiння цим

процесом. Щiлком пiдтримуемо дисертантку в ii спостереженнях щодо

ефективних практик стратегiчного планування розвитку професiйно-технiчноi

освiти, якi використовуються у межах европейського союзу та можуть бути

використанi у процесi реформування вiтчизняного гЕtлузевого державного

управлlння.

У mреmьому розdiлi Л.А. Кравченко дет€tльно описуе особливостi та

обrрунтовуе напрями оптимiзацii стратегiчного планування розвитку

регiональноi системи ПТО. Творчу лабораторiю дисертантки вiдображас

концептуЕlльна модель дослiджуваного феномену, яка дае можливостi

системного розумiння проблем i напрямiв iх вирiшення. .Щля науки державного

управлiннrl також мають значення aвTopcbкi узагальнення щодо класифiкачii

проблем стратегiчного плаЕування розвитку регiональноi системи ПТО, що

l



слугують основою розробки практичного проектування iнновацiйного

розвитку гапузi. Не викликае cyMHiBiB значущiсть практичноТ складовоi

дослiдження, де з використанням технологii SWОТ-аналiзу визначено

структуру стратегiчного цiлепокладання розвитку регiональноi системи ПТО.

Найбiльш суттевими результатами дослiдження, якi мають наукову

новизну та отриманi особисто здобувачкою, с наступнi.

Вперше представлено стратегiчне планування як комплексний механiзм

управлiння розвитком регiональноi системи ПТО у виглядi iнтегрованоi

модельноi конструкцii, яку слiд розглядати як сукупнiсть взаемозалежних

складових (структурно-функцiональна, структурно-процесна, змiстовно-цiльова

моделi), поеднаних на цiлепокладыIьному тауправлiнсько-органiзацiйному piBHi

через процес прийняття управлiнських рiшень.

Внесок авторки до Teopii державного управлiння полягас в удосконаленнi

теоретичних пiдходiв до визначення напрямiв найбiльш ефективного

використання стратегiчного планування як механiзму державного управлiння

iнновацiйним розвитком регiональноi системи ПТО, насамперед як механiзму

цiльового управлiння, програмування iнновацiйних процесiв iнтегрованого

характеру, органiзацiйного узгодження управлiнських стратегiй на рiзних рiвнях

в умовах децентрапiзацii.

KpiM теоретичних наукових доробкiв, дисертанткою удосконаJIено

практичнi аспекти формування та застосування системи стратегiчного

плаЕування розвитку гапузi на регiональноIчIу piBHi як динамiчноi сукупностi

рiзнопланових процесiв, складових, функцiй, piBHiB, механiзмiв, технологiй та

фор*.

Щiстав подzlльшого розвитку комплекс механiзмiв реалiзацii стратегiчного

планування як iHcTpyMeHTa iнновацiй в регiональнiй системi ПТО та системi

державного управлiння цим процесом. Принагiдно слiд вказати на фунтовний

ана-гriз свiтового досвiду державного стратегiчного планування у KoHTeKcTi

завдань реформування регiональноi системи ПТО, зокрема, щодо суб'ектноi

переорiентацii управлiння та структуризацii суб'ектiв стратегiчного планування;



системних органiзацiйних змiн на менеджерiальнiй ocHoBi; упровадження ЗаСаД

публiчного управлiння; удосконаJIення дiяльностi спецiалiзованих структур

управлiння на регiональному piBHi для здiйснення стратегiчного планування

розвитком регiональноi системи ПТО.

KpiM цього, авторка обrрунтовус низку практичних рекомендацiй для

розробки Стратегiчного плану розвитку регiональноi системи ПТО орiентуючись

на потреби та ресурси ,Щнiпропетровськоi областi, розробляючи на цiй ocHoBi

матрицю такого плану, яка може бути використання в якостi змiстовноi основи

розробки реЕtльного плану такого роду.

3. Ступiнь обrрунтованостi та достовiрностi наукових положень,

висновкiв i рекомендацiй, сформульованих в дисертацii. HayKoBi

положеннrI, висновки i рекомендацii дисертацii е обrрунтованими i

достовiрними, що забезпечено використанням значного масиву статистичноt,

законодавчоi та нормативно-методичноТ iнформачii, конкретною постановкою

наукових завдань. ,Щостовiрнiсть та обгрунтованiсть отриманих результатiв та

запропонованих автором рiшень, висновкiв, рекомендацiй пiдтверджусться

тим, що вони одержанi на ocнoBi поглибленого критичного аналiзу наукових

праць вiтчизняних та зарубiжних aBTopiB, апробацiсю у 2З наукових працях.

4. Наукове значення дисертацiйноi роботи полягае у поглибленнi,

розширеннi та накопиченнi суми наукових знань в Teopii механiзмiв

стратегiчного державного планування розвитку регiоналъноI системи ПТО.

5. Практичне значення дисертацiйноi роботи. Практичне значення

одержаних наукових результатiв та висновкiв полягае у можливостi ix

використання у дiяльностi владних структур та у навчЕtльному процесi вищих

навчаJIьних закладiв. Результати дисертацii враховано та пiдтверджено на

рiзних рiвнях влади вiдповiдними документами. Зокрема, слiд видiлити

врахування результатiв дисертацii Генеральним директоратом професiйноi

освiти MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни пiд час пiдготовки Концепцii

Щержавноi цiльовоi соцiальноi програми розвитку професiйноi (професiйно-

технiчноi) освiти на 2022-2027 роки в частинi особливостей застосування



методики swот-аналiзу як основи сценарного стратегiчного планування

розвитку системи професiйно-технiчноi освiти (довiлка МОН N9 5/462_22 вiд

|5.0,7.2022).

Практичну значимiсть диоертацii показують HayKoBi розробки щодо

удосконалення механiзмiв соцiапьного партнерства на регiональному piBHi та

застосування кластерних фор* органiзацii виробництва у koнTekcTi його

кадрового забезпечення, використанi,щепартаментом економiчного розвитку

.Щнiпропетровськоi одД пiд час пiдготовки регiональноi цiльовоi Програми

розвитку мчLлого та середнього пiдприемництва в Щнiпропетровсъкiй областi

на202|-2022 роки у частинi (довiдка Ns б03/0/31-22 вiд 3 1.о5.2022). Також слiд

вiдзначити використання ,щепартамент освiти i науки Щнiпропетровськоi одд

пiд час пiдготовки Стратегiчного плану розвитку професiйноi (професiйно-

технiчноi) освiти .Щнiпропетровсъкоi областi на 2о22-2о27 роки матерiалiв

дослiдження, що стосуються визначення найбiльш вагомих чинникiв

модернiзацii регiонапьноi системи професiйно-технiчноi освiти та наявних i

потенцiйних ризикiв модернiзачiйного процесу (ловiдка J\Ф 297l0l2t1,22 вiд

19.01 .2022).

б. Повнота викладення матерiалiв дисертацii в публiкаuiях, ocHoBHi

резупьтати дисертацii висвiтлено у 2з наукових працях, зокрема 5 статей

опублiковано в наукових фахових виданнях з державного управпiння; 3 - в

iноземних фахових виданнях (з них одне у виданнi, iндексованому в Scopus);

4 - роздiли у колективних монографiях, 11 - у матерiалах тез доповiдей та

iнших виданнях.

7. Iдентичнiсть змiсту автореферату й основних полоя(ень

дисертацii. За своiм змiстом автореферат iдентично узаг€шьнюе та вiдображае

ocHoBHi попоження, викладенi в дисертацii,

8. ,.Щискусiйнi положення, зауваження та побажання щодо

дисертацiйноТ роботи.

1. У першому роздiлi проведено rрунтовний

планування розвитку регiональноi системи пто,
аналiз стратегiчного

при цьому авторкою



пiднiмаеться питання його визначеностi як предмета дослiдження Teopii

державного управлiння. Незважаючи на достатньо серйозну уваry до цього

аспекту, слiд констатувати нечiтке визначення стратегiчного планування

загаJIом та у системi ПТО, зокрема, як предмету аналiзу науки державного

управлiння. Авторчi необхiдно бiльш чiтко визначитися з особливостями

стратегiчного плаIIування розвитку регiональноi системи ПТО у KoHTeKcTi

Iого дослiдження (це е механiзмом, iHcTpyMeHTapieM або

чинникоNI тощо).

2. До загаJIьних недолiкiв слiд вiднести i дещо абстрактний характер

науковоi новизни, враховуючи практичне спрямування роботи i наявнiсть у

самому TeKcTi достатньоi кiлькостi конкретних рекомендацiй та новаторських

пропозицiй щодо оптимiзацiI системи стратегiчного планування розвитку

регiональноi системи ПТО.

3. Авторка перебiльшус роль стратегiчного планування як чинника

iнновацiйних трансформацiй в украiнському суспiльствi, вiтчизнянiй системi

ПТО та системi державного управлiння розвитком галузi. На нашу думку, тут

вирiшальну роль вiдiграе державна полiтика, системнi характеристики

процесу державотворення, динамiка взаемодii держави та громадянського

суспiльства у KoHTeKcTi становлення системи публiчного управлiння. Проте

цим аспектам iнновацiйних змiн авторкою придiлено недостатньо уваги.

4. Авторка здiйснюе детаJIьний аналiз ролi департаменту освiти i науки

ОДА як суб'екта стратегiчного планування розвитку регiональноi системи

ПТО. Однак при цьому cTpyKTypHi характеристики даного пiдроздiлу у
KoHTeKcTi реалiзацii процесу стратегiчного планування та управпiння не

визначаються, мЕlпо конкретики i стосовно його функцiй. Вважасмо за

доцiльне у под€tльших дослiдженнях звернути на це уваry.

5. Однiсю з найбiльших чеснот роботи е розробказасадта здiйснення на

цiй ocHoBi моделювання процесу стратегiчного планування розвитку

регiональноi системи ПТО. Однак при цьому не зовсlм чiтко визначений

характер запропонованоi моделi. Скорiш за все, йдеться про концептуЕtльну



модель, однак при цьому у вiдповiдному параграфi (3.1.) цей аспект не

розкриваетъся.

Висловленi зауваження та побажання стосовно дисертацii не вплиВаюТЬ

на загальну позитивну оцiнку роботи.

Загальний висновок. Щисертацiйна робота Кравченко Любовi

Дндрiiвни на тему: <<Стратегiчне планування розвитку регiональноi системи

професiйно-технiчноi освiти як iнновацiйний механiзм державного

управлiння> е завершеним науковим дослiдженням, виконаним самостiйно

авторкою на акту€tльну тему. Вона мiстить теоретико-методичнi розробки та

практичнi рекомендацii, якi в сукупностi вирiшують важливе наукове завдання

розробки механiзмiв використання стратегiчного планування для оптимiзацii

системи державного управлiння розвитком регiональноi сиСТеми ПТО. PiBeHb

проведених дослiджень свiдчить про наукову зрiлiсть здобуваЧКи та ВмiнНЯ

формулювати й вирiшувати HayKoBi завдання. ,Щисертацiя вiдповiдае вимоГаМ

кпорядку присудження наукових ступенlв), затвердженого постановами

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 24 лилня2O|З р. JФ 567 зi змiнами, а ii авторка,

Кравченко Любов Андрiiвна, заслуговуе на присудження наУкоВоГо СТУПеНЯ

кандидата наук з державного управлiння за спецiальнiстю 25.00.02

механiзми державного управлiння.

Офiчiйний опонент:

доктор наук з державного управлiння, професор,

завiдувач кафедри менеджмент}:

управлiння та адмiнiстрування

державного аграрно-економiч Наталiя БОНДАРЧУК

Пiдпис Бондарчук Н.В. засвiдчую:

iBqbipfuT*€TxWrZ:,

€i,ýYff*йio,il l irЦ
\] и 1.1$_!4

Вчений секретар ДДАЕУ олена БЕРЕЗА


