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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора 

Латиніна Миколи Анатолійовича, професора кафедри економічної політики 

та менеджменту Навчально-наукового інституту «Інститут державного 

управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  

на дисертаційну роботу Крихтіної Юлії Олександрівни на тему:  

«Механізми формування та реалізації державної політики розвитку 

транспортної галузі України», поданої до захисту на здобуття наукового 

ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю  

25.00.02 – механізми державного управління 

 

Актуальність теми дослідження, її зв’язок з науковими  

програмами, темами 
Транспортна галузь є особливою галуззю матеріального виробництва, 

функціонування якої є необхідною передумовою здійснення виробничого 

процесу при сучасному розподілі праці та високому рівні кооперації, які 

визначають обов'язковий обмін товарами між суб’єктами економіки на різних 

рівнях: глобальному, національному, регіональному.  

Глобальна економіка пред'являє нові, більш високі вимоги до 

транспортної галузі, яка в сучасних умовах перетворилася на одну з 

необхідних передумов подальшого здійснення техніко-технологічного 

прогресу, в тому числі на основі глибокої спеціалізації, кооперації та 

інтеграції. 

У сучасних умовах державну політику розвитку транспортної галузі 

України можна охарактеризувати, як недостатньо ефективну та 

результативну, яка потребує відповідного удосконалення у таких напрямках, 

як: відновлення транспортних засобів та дорожньо-транспортної 

інфраструктури, які постраждали від російської військової агресії; створення 

висококонкурентного середовища в транспортній сфері; вирішення існуючих 

транспортно-логістичних проблем; забезпечення фізичної та економічної 

доступності транспортних послуг та відповідної їх якості; створення 

безпечних умов надання транспортних послуг; екологізація всіх видів 

транспорту з метою захисту навколишнього природного середовища тощо. 

Тому, в умовах існуючих викликів та ризиків сьогодення державна 

політика розвитку транспортної галузі України потребує суттєвого 

удосконалення, в тому числі через підвищення ефективності та 

результативності відповідних механізмів державного управління, що й 

обумовлює актуальність дисертаційного дослідження Крихтіної Ю.О.  
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Актуальність теми дисертаційного дослідження Крихтіної Ю.О. 

підтверджується і тим фактом, що воно проведено в межах науково-дослідної 

роботи, яка виконувалась навчально-науково-виробничим центром 

Національного університету цивільного захисту України за темою: «Розробка 

механізмів державного управління соціально-економічною сферою та її 

галузями в контексті забезпечення безпеки українського суспільства» (ДР № 

0118U001007), у процесі виконання якої здобувачем запропоновано напрями 

удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики 

розвитку транспортної галузі України. 

Отже, обрана тема дисертаційної роботи Крихтіної Ю.О. є актуальною 

та своєчасною, а поставлена наукова проблема дослідження та шляхи її 

вирішення заслуговують на увагу науковців і практиків-управлінців в 

органах державної влади та місцевого самоврядування, оскільки спрямовані 

на вирішення питань підвищення ефективності та результативності 

державної політики розвитку транспортної галузі України. 

 

Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення, висновки і рекомендації є логічно викладеними, 

достовірними й достатньо аргументованими. Це забезпечується глибоким 

аналізом основних теоретико-методологічних питань досліджуваної 

проблеми на базі наукових праць відомих науковців, в тому числі іноземних. 

Запорукою цього виступив вибір методологічного підґрунтя дослідження, 

яким стало використання системного підходу, який полягає в комплексному 

дослідженні державної політики розвитку транспортної галузі. Варто 

відзначити, що методологічну основу дисертації склали такі загальнонаукові 

та спеціальні методи пізнання, як: логіко-семантичний; порівняльного 

аналізу; аналізу та синтезу; системно-аналітичний; спостереження та 

теоретичного узагальнення; абстрактно-логічний. 

На користь достатньо високої оцінки достовірності та обґрунтованості 

положень сформульованих дисертантом свідчить й значна інформаційна база 

дисертаційного дослідження. До неї відносяться закони України, укази 

Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правова база та програмні документи інших органів державної 

влади, в тому числі Міністерства інфраструктури України, програмні та 

нормативно-правові документи ЄС та зарубіжних країн, офіційні матеріали 

Державної служби статистики України, монографії та статті фахівців та 

науковців. Опрацьована значна кількість наукових публікацій з викладенням 

результатів теоретичних і методологічних розробок із проблематики, 

пов’язаної з системою формування та реалізації державної політики розвитку 

транспортної галузі. 

 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження 

Головні положення наукової новизни тісно пов’язані з результатами 

вирішення дисертантом основних завдань дисертаційного дослідження.  
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Особливо слід відзначити положення наукової новизни, за яким 

здобувачем проведено системне і комплексне дослідження щодо 

обґрунтування концептуальних засади стратегії формування та реалізації 

державної політики розвитку транспортної галузі України, в якій 

виокремлено функціонування політико-інтеграційного, адміністративно-

правового, соціально-економічного, інноваційно-інвестиційного, 

інформаційно-моніторингового механізмів (С. 141), визначено стратегічну 

мету, цілі, принципи, умови та рівні реалізації стратегії, спрямованої на зміну 

парадигми розвитку транспортної галузі в контексті соціальних обмежень 

глобальної пандемії, необхідності охорони довкілля, боротьби з глобальними 

змінами клімату, а також забезпечення національної безпеки в умовах 

російської військової агресії та запровадження воєнного стану в країні. 

Одними з найбільш вагомих пунктів наукової новизни, з огляду на 

зміст завдань дисертаційного дослідження, є вдосконалені дисертантом 

теоретико-методологічні підходи щодо визначення напрямів удосконалення 

механізмів формування та реалізації державної політики розвитку 

транспортної галузі України (С. 368-394) шляхом: деолігархізації, 

децентралізації, демонополізації, діджиталізації, екологізації; посилення 

взаємодії між державним та приватним сектором на основі державно-

приватного партнерства і формування транспортних кластерів; міжвідомчої 

координації та координації діяльності між органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування з метою досягнення конкурентності, 

екологічності, безпечності, кліматичної нейтральності, як концептуальної 

парадигми подальшого розвитку національної транспортної галузі та 

забезпечення її всебічної інтеграції в глобальну транспортну систему. 

Становлять значний інтерес також такі положення наукової новизни, 

що пов’язуються з подальшим розвитком категоріально-понятійного апарату 

державно-управлінської науки шляхом уточнення змісту понять «державна 

політика розвитку транспортної галузі» (С. 82-83), «механізми формування та 

реалізації державної політики розвитку транспортної галузі», що пов’язано з 

необхідністю адаптації їх змісту до існуючих викликів сьогодення, що, на 

відміну від існуючих визначень передбачає тлумачення поняття «механізм 

формування та реалізації державної політики розвитку транспортної галузі», 

як сукупності принципів, методів, інструментів та спосіб (правила) їх 

застосування суб’єктом по відношенню до об’єкта в межах діючого 

законодавства з метою забезпечення конкурентного інноваційно-

інвестиційного розвитку транспортної галузі, як необхідної передумови 

сталого розвитку країни, підвищення рівня життя населення, зменшення 

негативного впливу на довкілля, забезпечення національної безпеки, 

територіальної цілісності та державної незалежності України (С. 140). 

Наукова новизна одержаних результатів і наукова їх цінність 

полягають у тому, що дисертаційна робота побудована на багатоаспектному 

аналізі досліджуваної проблеми, а це свідчить про певний внесок у теорію та 

практику державного управління та сприяння подальшому удосконаленню 

механізмів формування та реалізації державної політики розвитку 
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транспортної галузі. 

 

Теоретична та практична значимість результатів  

дисертаційного дослідження 
Аналіз наукових результатів, одержаних автором дисертації, дозволяє 

позитивно оцінити теоретичне значення роботи для подальшого 

удосконалення державної політики розвитку транспортної галузі України. 

Воно полягає в уточненні їх сутності та змісту, узагальненні існуючих 

світових тенденцій в цій сфері, виявленні основних проблем та протиріч, які 

заважають цьому процесу в Україні, що, в свою чергу, дозволило здобувачу 

генерувати пропозиції щодо напрямів удосконалення механізмів формування 

та реалізації державної політики розвитку транспортної галузі України. 

Практична значимість роботи полягає в тому, що теоретичні розробки 

та напрацювання здобувача використані в діяльності державної влади та 

місцевого самоврядування та в навчальному процесі закладу вищої освіти.  

Ураховуючи вищевикладене, можна зазначити, що висновки та 

пропозиції автора дисертаційної роботи мають як теоретико-методологічне, 

так і практичне значення. 

 

Оцінка повноти викладу наукових положень, висновків і рекомендацій  

в опублікованих працях та рефераті 

Наукові публікації Крихтіної Ю.О. відповідають існуючим стандартам, 

встановленим МОН України та відповідної Постанови Кабінету Міністрів 

України щодо вимог до опублікування основного змісту дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління і повною 

мірою відображають зміст дисертаційної роботи, отримані висновки та 

сформульовані пропозиції.  

Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 55 наукових 

працях, із них: 1 – одноосібна монографія; 2 – колективні монографії; 16 – 

статті у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових 

видань України; 6 – статті у наукових періодичних виданнях інших держав із 

напряму, з якого підготовлено дисертацію (в т.ч. 3 статті проіндексовані у 

міжнародній наукометричній базі даних Web of Science); 7 – публікації в 

інших наукових виданнях; 23 – тези доповідей, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації. Основні теоретичні положення та висновки 

дисертаційної роботи були апробовані на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях. 

Порівняння тексту реферату з текстом дисертації дозволяє дійти 

висновку про ідентичність основних положень дисертаційного дослідження 

та матеріалу, викладеного в рефераті. Реферат не містить інформації, яка 

відсутня в дисертації.  

 

Відповідність дисертації паспорту спеціальності 
Дисертаційна робота Крихтіної Ю.О. на тему: «Механізми формування 

та реалізації державної політики розвитку транспортної галузі України» 
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відповідає паспорту спеціальності 25.00.02 – механізми державного 

управління, а саме наступним пунктам паспорта спеціальності: теоретико-

методологічні засади розроблення та функціонування механізмів державного 

управління: категорії, закономірності, принципи, методи, концепції, моделі, 

системи, класифікація; державне регулювання розвитку країни, регіону, 

галузі; програми та механізми їх реалізації. 

 

Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертації 

Дисертаційне дослідження виконане на достатньо високому науково-

теоретичному та методологічному рівні, але мають місце окремі дискусійні 

положення та зауваження, а саме: 

1. У вступі дисертаційної роботи здобувач зазначає, що метою 

дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних основ 

удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики 

розвитку транспортної галузі України (С. 27). А також в науковій новизні 

пропонує теоретико-методологічний підхід, який полягає у необхідності 

зміни парадигми позиціонування транспортної галузі (С. 30). Однак, в 

дисертації не наведено визначення дефініцій «теоретико-методологічні 

основи» та «теоретико-методологічний підхід», що логічно було б зробити з 

огляду на визначену дисертантом мету дослідження та сформульований 

пункт наукової новизни. 

2. У підрозділі 1.1 дисертації «Місце, роль і значення транспортної 

галузі в світовому господарстві та в суспільному розвитку» (С. 40-61) та у 

підрозділі 1.2. «Транспортна галузь як об’єкт державної політики» (С. 62-83) 

здобувач визначає сутність та зміст (складові) таких категорій, як 

«транспорт», «транспортна система», «транспортна галузь». Однак потребує 

додаткового уточнення різниця між цими науковими дефініціями та чітке їх 

розмежування, як важливої передумови подальшого визначення автором 

сутності та змісту саме категорії «транспортна галузь», як об’єкту державної 

політики.  

3. В якості методологічної основи дисертаційного дослідження 

здобувач слушно використовує системний підхід, комплексно досліджує 

механізми формування та реалізації державної політики розвитку 

транспортної галузі, як необхідної передумови досягнення синергетичного 

ефекту її розвитку (С. 108-113). Натомість, зазначені положення в дисертації 

обґрунтовані недостатньо, адже відсутнє чітке тлумачення поняття 

синергетичного ефекту та не зазначено, яким чином можна підвищити 

можливості отримання синергетичного ефекту в транспортній галузі. 

4. Підрозділ 4.1 дисертаційного дослідження здобувач присвячує 

розгляду особливостей та суперечностей нормативно-правового забезпечення 

державної політики розвитку транспортної галузі України (С. 247-266). 

Однак здебільшого, звертається до констатації факту існування нормативно-

правових актів та стисло наводить їх зміст. Разом із тим дисертанту доцільно 

було б більш ретельно підійти до аналізу саме наявних проблем та 

суперечностей у діючому законодавстві, тобто закласти логіку для  
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