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Ступiнь актуальностi обрано'i теми дослiдження. Сучасний соцiально
трансформацiйний розвиток Укра"iни, який супроводжуЕ: перехiд ·11 до новiтнiх
суспiльних формацiй , викрив суперечностi у формуваннi державноi· полiтики,
вказав на недолiки iснуючо"i системи державного управлiння та громiздкiсть
процедур "ii демократизацi"i. За останнi раки змiстився баланс мiж директивними
принципами дiяльностi органiв державно'i влади та самоорганiзацiйними
.
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механ1змами сусшльного життя, що порушило ршноваrу м1ж 1нститутами
державного та громадськоrо управлiння та призвело до блокування вiдповiдних
форм контролю з боку суспiльства. Звiдси постало питания про запровадження
новiтнiх механiзмiв iнституцiйного управлiння модернiзацiйними
процесами
шляхом створення нових органiзацiйних структур, введения оптимiзацiйних
форм i методiв оновлення вciE:°i системи владно·i вертикал i.
Модернiзацiйна полiтика держави маЕ: враховувати й вир1шувати
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системн1 суперечност1, якими пронизана впчизняна модель державного
управлiння , що не завжди здатна мобiльно реагувати на суспiльнi виклики ·,
.
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реал1зовувати стратепчю перспективи сусшльноrо розвитку, гарантувати
еволюцiйно-новацiйнi перетворення в соцiально-економiчнiй, полiтичнiй i духовноrуманiтарнiй сферах. У зв'язку з цим виникла потреба розроблення нового
.
алгоритму модернiзацi"i державного управл iння , який включатиме створення
.
нацюналы-ю регламентованих нормативно-законодавчих принциш в,
концепцiй, технологiй та моделей забезпечення ефективностi державно-

.
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.
управшнсько1 д1яльносп, яю вщповщатимуть сучасним умовам сусшльного
розвитку Укра'iни. 3 огляду на це, перед вiтчизняними вченими та практиками
постае завдання забезпечення наукового супроводу розроблення практико
прикладних механiзмiв державного управлiння модернiзацiйними процесами.
Водночас, незважаючи на значний дiапазон наукових розробок дано'i
проблематики, комплексне дослiдження механiзмiв державного управлiння
модернiзацiйними процесами не проводилося. 3 огляду на це, дослiдження
актуальних наукових i прикладних проблем державного упра влiння Укра'iни в
умовах модерн iзацi'i вимагають поглибленого розумiння 'ix сутностi, динамiки,
специфiчних ознак, визначення шляхiв перспективного розвитку держави.
Методологiчне розроблення дано·i проблематики сприяе розвитку тeopi'i
державного управлiння, поглибленню уявлень про механiзми державного
управлiння та критерi'i i'x оптимiзацi'i у забезпеченнi сучасних модернiзацiйних
процесiв у рiзних сферах суспiльного життя.
Ступiнь
обrрунтованостi
наукових
положень,
висновкiв
1
рекомендацiй, сформульованих у дисертацi'i. Науковi положения, висновки i
рекомендацi'i, сформульованi в дисертацi'i, вiдпонiдають вимогам щодо такого
виду наукових дослщжень.
Зокрема, дисертантом здiйснено анал1з теоретико-методолопчних засад
.
.
. ...
достдження державного управтння в умовах модерт зац11, що дозволило
розкрити йога специфiку через основнi атрибути (конкурентна демократiя,
ринкова економ1ка, держава всезагального добробуту,
роздержавлення
соцiально'i сфери, формування ринку соцiальних послуг, висока соцiальна
ефективнiсть та результативнiсть управлiнсько·i дiяльн остi, прагнення до
нововведень та зорiентованiсть на суспiльнi iнтереси) та критерi'i (посилення
соцiально·i довiри, формування та поглиблення соцiального партнерства i
спiвдружностi, шдвищення рiвня громадянсько·i та соцiально'i
вiдповiдальностi), яким воно мае вiдповiдати у нових умовах суспiльно·i

.

.

ЖИТТЕ:ДlЯЛЬНОСТl.

Автором розроблено нову теоретичну модель державного управтння в
умовах модернiзацi'i (iнструмент забезпечення стабiльного розвитку сучасного
суспiльства, впровадження та просування iнновацiй у рiзних сферах соцiально
економi чного та соцiально-культурноrо розвитку на основi збереження
традицiй та цiнностей), виокремлено 'ii основнi складовi (розвит ок соцiального
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кашталу та людського потенц алу, попередження гострих сощальних
конфлiктiв та критичних ситуацiй у рiзних сферах соцiально'i практики
. ...
.
.
модерн1защ1, вдосконалення метод1в державного управтння, законодавчих
основ дiяльностi, кадрового потенщалу, нових iнформацiйних, соцiальних та
гуманiтарних технологiй).
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Цiкавим

видаеться

визначення автором

.

.

розумiння

модерн1зац11 як

м1кропроцесу, що характеризуе перехщ сусшльного устрою вщ одного стану
розвитку до iншого, що передбачае цiлеспрямовану змiну iнституцiйних сфер
суспiльства (полiтично1·, економiчно'i, соцiально'i та культурно·i пiдсистем) з
метою забезпечення технолопчного прориву та
лiбералiзацi'i
системи
управлiння, яка мiнiмiзуе вплив держави на рiзнi сфери суспiльства, долае
адм iнiстративн i бар'ери, замiнюе вертикалi влади ефективною управлiнською
горизонталлю, посилюе мобiлiзацiйнi начала системи державного управлiння,
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шдвищуе вщповщальюсть управшнського апарату та захист нацюнального
сувереютету.
Дисертантом
вдало
визначено
ЗМIСТ
державного
управшння
модернiзацiйними процесами як цiлепокладальний, органiзуючий
та
регулюючий вплив держави на вiдповiднi iнституцiйнi структури, що
володiють функцiональним потенцiалом iз забезпечення модернiзацi'i
вiдповiдних сфер суспiльного розвитку шляхом розробки, обговорення,
прийняття та реалiзацi'i державно-управлiнських рiшень, спрямованих на
ефективне оновлення умов життедiяльностi суспiльства.
Автором досить цiкаво класифiковано основнi ризики: iнституцiональна
трансформацiя , ризики неопатрiмонiалiзму (низький рiвень рацiонально
бюрократично·i трансформацi'i, iнституцiональна нестабiльнiсть як результат
неефективно'i трансформацi'i iнститутiв державного управлiння), ризики
модернiзацiйних
процесiв
(зумовленi
iнституцiональними
реформами,
трансформацiйний потенцiал яких не дозволяе системi державного управлiння
мобiльно адап туватись до нових умов функцiонування); розроблено державно
управлiнськi мехаюзми (прогностичнi методики досягнення бажаного
трансформацiйного ефекту, механiзм моб iлiзацiйно-розпод iлъч·о i здатностi
державного управлiння, iнтегрований механiзм забезпечення балансу
ефективностi та справедливостi, формування модернiзацiйного потенцiалу
державного управлiння, проектно-процесний механiзм державного управлiння)
подолання цих ризикш.
Дисертантом проаналiзовано мiжнародний досвiд державного управл iння
модернiзацiйними процесами, який успiшно адаптований у свiтовiй практиц 1
на пiдставi якого виробленi механiзми його адаптацi'i до вiтчизняно'i системи
державного управлiння. У дослiдженнi чiтко обrрунтовано та розроблено
основнi пiдходи до оптимiзацi'i модернiзацiйних процесiв в Укра'iнi. На пiдставi
цъого розмежовано поняття: оптимiзацiя модернiзацiйних процесiв (один iз
найкращих варiантiв органiзацi'i процесiв модернiзацi'i у рiзних сферах
суспiльного життя Укра'iни, що вiдповiдае й стратегiчним завданням розвитку;
процес вибору найкращого варiанту щодо реалiзацi'i вiдповiдних
3

модернiзацiйних проектiв i процес приведения системи у найкращий стан) та
оптимальне управлiння модернiзацiйним процесом (дозволяе досяrrи бажаного
результату найкращим чином вiдповiдно до критерi"iв о птим iз ац i"i).
При розробленнi пiдходiв до оптимiзацii" управлiння модернiзацiйними
процесами в Укра·iнi охарактеризованi типи модернiзацi"i: технократичний
(вiдзначаеться еволюцiйнiстю, безперервнiстю пристосування полпичних
iнститутiв до
соцiально-економiчних
трансформацiй) ,
iдеократичний
(пов' язаний iз пануванням однiе"i iдe"i, яка визначае мету , завдання та методи
дiяльностi суспiльства), харизматичний (пов'язуеться
з
наявнiстю
нацiонального лiдера, що самостiйно визначае мету та змiст перетворення),
трансформацiйний
(забезпечуе
прискорення
модернiзацi"i
на
етаm
трансформацi"i сусшльства, що сприяе реоргаюзацн бiзнес-процесiв);
iнтеграцiйний (орiентацiя на об'еднання iнтересiв громад ян , партнерство
держави, приватного сектора та громадян), якi впливають на оптимiзацiйну
формулу й розвитку.
Детальне ознайомлення з текстом дисертацi"i О.А. Шпака дае пiдстави
стверджувати, що пiдхiд здобувача до розкриття змiсту державного управлiння
модернiзацiйними процесами в Укра·iнi вiдзначаеться фундаментальнiстю,
rрунтовнiстю дослiдження. Структура дисертацii" Е: стрункою. ·ri· лоriку
mдпорядковано вир1шенню сформульованих достдницьких
завдань.
Не
викликають зауважень постановка мети, завдань , об'екта та предмета
дослiдження. Наприкiнцi кожного роздiлу подано чiткi стислi висновки, яю
.
.
.
вщповщають тексту дослщження.
Достовiрнiсть та наукова новизна одержаних результатiв. Оскiльки
положения, висновки i рекомендацi"i у дисертацi"i та авторефератi базуються на
науковiй методологii" та застосуваннi сучасних способiв проведения дослiджень
з теоретично·i проблематики державного управлiння, вони Е: достовiрними та
науково-обrрунтованими. Bci елементи науково·i новизни сформульованi
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коректно, вони вщповщають нормативним вимогам до кандидатських
дисертацiй - у них конкретно зазначено, чим саме отриманi положення

.
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.

.
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вщр1зняються в1д вже вщомих, а також вказано, як, саме результати можна
одержати при використаннi сформульованих положень науково"i новизни цie"i
роботи.
У дисертацii" обrрунтовано особливостi (конкурентна демократiя, ринкова
економ iка , держава всезагального добробуту, роздержавлення соцiально·i
сфери, формування ринку соцiальних послуг , висока соцiальна ефективнiсть та
.

.
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результативюсть управтнсько1 д1яльност1, прагнення до нововведень та omp на
сусшлью iнтереси) функцiонування державного
управлiння в умовах
модерю зац11, критер11 (посилення соцiально·i дов1ри, формування та
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поглиблення сощального партнерства спiвдружностi, шдвищення ршня
громадянсько·i та соцiально·i вiдповiдальностi) та модерн iзацi йн i цiнностi
(справедливiсть, добробут, рiвноправнiсть, паритетнiсть, свобода в
розвитку
кожного громадянина), яю мають забезпечити
ефективнiсть
його
функцiонування
Також ц1кавим видаеться розроблення ново·i теоретично·i моделi
державного управтння в умовах модернiзацi·i (iнструмент забезпечення
стабiльного розвитку сучасного сусшльства, впровадження та просування
iнновацiй у рiзних сферах соцiально-економiчного та соцiально-культурного
розвитку на основi збереження традицiй та цiнностей), виокремлено й основнi
складов (розвиток сощального кашталу та людського потенщалу, що
.
.
виражаеться через можлиюсть розвитку, попередження гострих сощальних
конфлiктiв i критичних ситуацiй у рiзних сферах соцiально·i практики
.

.

модерюзацн, удосконалення методш державного управшння, законодавчих
основ дiяльностi, кадрового потенцiалу, нових iнформацiйних, мережевих,
соцiальних i гуманiтарних технологi"i)
Окрiм згаданих нище yci iншi результати достдження також мають
елементи науково"i новизни та доповнюють iснуючi напрацювання тeopi'i та
практики державного управтння.
Залучений автором значний обсяг джерел iнформацi·i (250 позицiй, з яких
52 - англiйською мовою) надае обrрунтованостi, достовiрностi та об'ективностi
висновкам та узагальненням роботи.
Повнота викладу основних положень дисертацi'i в опублiкованих
працях. Результати наукових дослiджень О.А. Шпака висвiтленi в 10-ти
наукових працях, у тому числi в семи статтях, опублiкованих у фахових
виданнях з державного управлiння. Таким чином, iз формального аспекту
робота вiдповiдае вимогам ДАК щодо кандидатських дисертацiй.
Оцiнка мови, стилю та оформления дисертацi'i й автореферату.
Дисертацiйну роботу написано на високому рiвнi, у роботi використано новi
термiни, якi збагачуютъ вiтчизняну теорiю та практику державного управлiння.
Стиль викладення нових наукових положень, результатiв теоретичних
дослiджень, висновкiв i рекомендацiй е доступний та забезпечуе адекватнiсть ·ix
сприйняття та використання.
Оцiнка змiсту дисертацП, 11 завершеностi та вiдповiдностi
встановленим вимоrам. Дисертацiйна робота складаеться зi вступу, трьох

.

.

розд1шв, висновюв, списку використаних джерел, яю щшсно розкривають
сутнiсть формування та розвитку державного управлiння модернiзацiйними
процесами в Укра'iнi. У дисертацй автор чпко поставив мету, завдання,
визначив предмет i об'ект дослiдження.
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Оформления дисертацi'i та автореферату виконано зпдно з вимогами
Мiнiстерства освiти i науки Укра'iни та не викликас принципових зауважень.
Ознайомлення з текстом автореферату дозволяс констатувати, що його змiст у
повнiй мipi вiдображас основнi положения i висновки дисертацi'i.
Дисертацiйна робота вiдповiдас паспорту науково'i спецiальностi 25.00.02
- механiзми державного управлiння за напрямами: "теоретико-методологiчнi
засади розроблення та функцiонування механiзмiв державного управлiння:
категорi'i, закономiрностi, принципи, методи, концепцi'i, моделi, системи,
класифiкацiя"; "цiлi, завдання, функцi'i держави, стратегi'i 'ii розвитку як
чинники формування та функцiонування механiзмiв державного управлiння".
Зауваження та дискусiйнi положения щодо змiсту дисертацП.

Дисертацiйна робота О.А.Шпака мiстить певнi дискусiйнi моменти та
недолiки, висвiтлення та зауваження щодо яких сприятиме бiльш повнiй та
об'сктивнiй
характеристищ
результапв
виконаного
дисертацiйного
дослiдження. Серед них слiд назвати такi:
1. Обгрунтовуючи особливостi функцiонування державного управлiння в
умовах модернiзацi'i, автору доцiльно було б концептуальнiше представити
.
.
...
....
.
власне авторське розум1ння модерюзащ1 розклавши 11 структурн1 елементи.
2. 3 метою поrлиблення концептуалiзацi'i авторськоrо пiдходу варто було б
чiткiше аргументувати доцiльнiсть використання двох категорiй, а саме
. ...
. .
«державне управтння в умовах модерн1зац11» та «модерюзац1я державного
управл Iння».
3. Потребус бiльшого структурування класифiкацiя ризикiв модернiзацii'
державного управлiння, враховуючи не лише вiтчизнянi peaлi'i, але й
загальносвiтовi умови функцiонування державно-управлiнських систем.
4. Розроблення авторсько·i концепцi'i переважною мiрою базусться на
використаннi росiйського та захiдносвропейського
досвщу,
для
бiльш
детального аналiзу проблемних ситуацiй охарактеризованих у роботi варто
було б придiлити увагу дослiдженням вiтчизняних вчених.
5. Автор подекуди вдасться до афiрмативноrо розrляду окремих аспектiв
дано'i проблематики, вiдповiдно до чого окремi його положення перенасиченi
суб'сктивним баченням змiсту дано·i проблематики, i це закономiрно, оскiльки
автор мае значний практичний досвiд щодо реалiзацi'i
модернiзацiйних
принципiв у дiяльностi орrанiв державноi· влади.
Однак, цi зауваження с дискусiйними i скорiше вказують на можливi
ж на суттсвi науковi недолiки. Вони не
напрями подальших дослiджень, анi
.
.
.
.
знижують науково'i та практично'i цшност1 отриманих результат1в, яю с
достатньо обrрунтованими.
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Висново1
про
вiдповiднiсть
дисертацП
вимоrам
Порядку
присудження наукових ступенiв.
Дисертацiйне дослiдження здобувача науковоrо ступеня кандидата наук з
державного управлiння Шпака Олега Анатолiйовича "Державне управлiння
модернiзацiйними процесами в Укра'iнi" цiлком вiдповiдае паспорту
спецiальностi 25.00.02 - механiзми державного управлiння. Дисертацiйне
дослiдження е завершеною, самостiйною працею на соцiально-значущу тему, та

е актуальним для Укра'iни та науки державне управлiння. В роботi отриманi
науково-обrрунтованi результати, що в сукупностi можуть позитивно сприяти
розвитку вiтчизняноi' системи державного управлiння, використовуватись у
частинi надання рекомендацiй органам державно·i влади та подальших наукових
доробок та розвiдок.
Зважаючи на вищевикладене, а саме актуальнiсть, наукову новизну,
результатiв, Ух обrрунтованiсть i достовiрнiсть, а також практичну значущiсть
зазначених положень та результатiв, переконаний, що дана дисертацiйна робота
повнiстю вiдповiдас вимогам п. 11 "Порядку присудження наукових ступенiв", а
П автор, Шпак Олег Анатолiйович заслуrовуе на присудження науковоrо
ступеня кандидата наук з державного управлiння за спец iальн iс тю 25.00.02 -

.

.

мехаюзми державного управлtння.

доцент
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