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імені Тараса Шевченка

ВІДГУК

офіційного опонента

на дисертацію Клепікової Ольги Вікторівни

«Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи 

України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.04 -  господарське право; 

господарсько-процесуальне право

Актуальність обраної теми. На сучасному етапі розвитку української 

держави роль транспортної галузі зберігає своє провідне значення. З огляду на 

те, що Україна залишається найбільшою державою в Європі і основним 

транзитером товарів між Заходом і Сходом, питання підвищення ефективності 

функціонування транспортного комплексу України в межах розвитку її 

економіки і, як наслідок, зростання політичного впливу України на світовій 

арені знаходиться під пильною увагою українських політиків, підприємців і 

законодавців.

Роль транспортної системи в економіці держави пов’язана з тим, що 

транспорт задовольняє потреби всіх галузей економіки у перевезеннях та 

інших транспортних послугах, транспорт є структурною складовою 

економіки, галуззю матеріального виробництва. Очевидно, що оптимізація 

діяльності української транспортної системи неможлива без розробки 

відповідного комплексу нормативних правових актів, що всебічно враховують 

особливості діяльності в транспортній сфері, а так само без вироблення

рщцні до*ивцциіва їй архщу
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сучасної концепції українського транспортного права, яка відображала б його 

сутність, специфіку, місце в системі права України.

Загальновідомо, що науково структурована система права є орієнтиром 

для законодавця, сприяє удосконаленню правової регламентації різних сфер 

суспільних відносин. Аналіз чинного транспортного законодавства виявляє 

ряд проблем, в числі яких можна особливо виділити суперечливість 

нормативних правових актів, їх неповноту, незавершеність формування 

законодавчого масиву, що регламентує сферу транспортної діяльності. 

Правове регулювання транспортної сфери має бути одним з пріоритетних 

напрямків у вдосконаленні системи законодавства України на сучасному 

етапі, оскільки від його якості залежить і динаміка розвитку країни в цілому, і 

ефективність міжнародного економічного співробітництва.

Щорічно в рази зростає обсяг і кількість перевезень, розширюється 

сполучення із країнами ЄС, відбувається розбудова інфраструктури 

транспорту, реалізуються інвестиційні проекти. Наведене зумовлює появу 

нових видів транспортної діяльності, переосмислення заходів з її організації. 

Доцільність визначення транспортної системи як правової категорії, 

розширення кола її суб’єктів, закріплення основних принципів 

функціонування і напрямів подальшого розвитку є важливими аргументами на 

користь модернізації транспортного законодавства.

В даний час йде активний процес оновлення та європеїзації 

транспортного законодавства, постійно розширюється правозастосовна 

практика, але теорія транспортного права страждає від низки невирішених 

проблем, багато принципових питань до цих пір не отримали необхідного 

наукового обґрунтування і викликають суттєві розбіжності в працях вчених. 

Автором дисертаційного дослідження слушно зазначається про те, що 

реформування транспортної системи можливе лише за умови об’єднання 

зусиль держави та суб’єктів господарювання для вирішення галузевих питань, 

проблематики правової організації транспортної системи як галузевої
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господарської системи. Викладене зумовлює нагальну потребу в 

комплексному дослідженні і з ’ясуванні основних напрямів правової 

організації транспортної системи України, підсилення ролі транспорту в 

економіці, визначення заходів, спрямованих на входження національної 

транспортної системи до транспортних систем вищого рівня, забезпечення 

різноплановості видів транспортної діяльності, визначення правових підстав 

для розбудови та використання транспортної інфраструктури відповідно до 

сучасних тенденцій розвитку цього інституту. Все це зумовлює актуальність 

теми дисертаційного дослідження Клепікової Ольги Вікторівни.

Актуальність теми підтверджується також тим, що дослідження 

здійснено відповідно до бюджетної науково-дослідної роботи з теми «Теорія 

та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» за № 16 

БФ 042-01.

Тема дисертації відповідає проблематиці наукових досліджень кафедри 

господарського права, затвердженої Вченою радою юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

від 18 травня 2009 р. № 10) з відповідними уточненнями (протокол 

від 17 вересня 2018 р. № 1).

Дослідження проблеми правової організації транспортної системи 

України, спрямовано на впровадження положень Національної транспортної 

стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р.

Новизна результатів наукового дослідження. Аналіз роботи 

Клепікової Ольги Вікторівни дає підстави констатувати, що в роботі отримані 

нові наукові результати, а саме:

1. З позиції науки господарського права сформульовано поняття 

транспортної системи України як функціонально і структурно визначеного 

господарського утворення, що відповідає певній галузі економіки, 

характеризує національний рівень правової організації, якому властиві
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законодавче визначення мети, завдань і напрямів галузевого функціонування, 

консолідація суб’єктів, які забезпечують функціонування та використання 

відповідної інфраструктури, спеціальна функціональність внутрігалузевих 

систем (підсистем, підгалузей) за видами господарської діяльності, що 

здійснюються на різних видах транспорту і забезпечують галузеву цілісність 

(стор. 73-74, 80-82, 88, 108-109, 111-112 дисертації, стор. 6, 12-13, 23 

автореферату).

2. Доведено необхідність визначення предметної, суб’єктної та правової 

ознак транспортної системи України, які у взаємозв’язку характеризують її як 

галузеву господарську систему у складі системи вищого рівня -  економіки, 

зумовлюють виокремлення внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей), 

спеціальне правове регулювання транспортної діяльності та господарських 

відносин із використання транспортної інфраструктури (стор.69-70, 72-74, 81, 

96, 111-112 дисертації, стор. 6, 12-13, 24 автореферату).

3. Враховуючи тенденції євроінтеграції, аргументовано доцільність 

закріплення та конкретизації у транспортному законодавстві України 

основних галузевих принципів взаємодії суб’єктів транспортної системи та 

формування господарських зв’язків між ними: принципу функціональної 

самостійності управління транспортною інфраструктурою поряд з 

управлінням транспортною діяльністю; принципу розподілу компетенції з 

управління транспортною інфраструктурою і використання цієї 

інфраструктури; принципу доступу до транспортної інфраструктури суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової 

форми (стор. 67, 69, 72, 73 96, 100-101 дисертації, стор. 6, 13, 14 автореферату).

4. Доведено, що керівна галузева роль в організації транспортної 

системи відведена центру транспортної системи, який: є господарським 

органом, очолює транспортну систему та реалізує галузеві організаційно- 

господарські повноваження; забезпечує здійснення галузевих видів 

господарської діяльності та, відповідно, організацію транспортної системи у
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галузевому масштабі; як суб’єкт права виступає в інтересах транспортної 

системи у господарських правовідносинах, забезпечує її функціонування 

відповідно до загальносистемних і спеціально-галузевих завдань; реалізує 

державну транспортну політику, спрямовану на розвиток і входження 

транспортної системи до систем вищого рівня (стор. 153, 202-203 дисертації, 

стор. 14 автореферату).

5. Доведено, що правову організацію транспортної системи України 

характеризує ознака економічної єдності суб’єктів транспортної діяльності, а 

також ступінь юридичної єдності, згідно з якими ці суб’єкти господарювання 

відповідно до законодавства у межах галузевої господарської компетенції 

забезпечують безперебійне функціонування транспортної системи і 

галузевий рівень організації економіки шляхом здійснення транспортної 

діяльності та використання транспортної інфраструктури, утворюючи 

організаційно-господарську єдність із центром системи у вирішенні 

галузевих завдань системи, однак при цьому залишаються юридично 

самостійними і не утворюють нового суб’єкта права (стор. ЗО, 168, 204 

дисертації, стор. 14-15,24 автореферату).

6. Варте підтримки ґрунтовне дослідження основних термінологічних 

конструкцій транспортної системи: «транспорт», «транспортна діяльність», 

«транспортна інфраструктура», «перевезення» та обґрунтована відмова автора 

від ототожнення господарсько-правового дослідження транспортної системи 

України з дослідженням господарсько-правових проблем організації і 

здійснення перевезень, що є характерним для інших досліджень.

7. Особливої уваги заслуговує здійснене автором дослідження та 

сформульоване поняття транспортної безпеки як спеціального засобу 

державного регулювання, зумовленого реалізацією транспортної політики і 

пов’язаного із виконанням спеціальних обов’язків суб’єктами, які 

забезпечують функціонування транспортної системи. З огляду на доцільність 

нормативного врегулювання цих заходів на загальногалузевому та
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підгалузевому рівнях задля забезпечення системності та індивідуалізації 

доведено їх спеціальну ознаку -  інституційний характер (стор. 324, 332-333 

дисертації, стор. 20, 25 автореферату).

8. Заслуговує на підтримку позиція дисертантки щодо необхідності 

спеціального правового регулювання саме портової діяльності, а не статусу 

морських портів (стор. 199 дисертації).

9. Важливе значення для розвитку сучасного господарського права 

України має обґрунтоване автором положення щодо визначення 

транспортного права як підгалузі господарського права, особливість його 

системи, місце та роль у цій системі інститутів інфраструктурного 

транспортного права і права транспортної безпеки (стор. 368 дисертації та 

стор. 22 автореферату).

10. Цікавою і своєчасною, на наш погляд, є авторська позиція щодо 

визначення ознак галузевої господарської системи та визнання важливою 

ознакою її ефективного функціонування наявності відповідної інфраструктури 

(стор. 104-105, 112 дисертації).

11. Заслуговує на увагу авторська позиція щодо про визначення 

особливостей правового статусу суб’єктів транспортної діяльності як 

суб’єктів господарювання, з огляду на те, що їх діяльність прямо або 

опосередковано пов’язана із використанням транспортних засобів та іншої 

транспортної інфраструктури, права та обов’язки поділяються на 

загальногосподарські та галузеві (стор. 161, 204 дисертації).

12. Варта підтримки авторська позиція, відповідно до якої, 

транспортне право представляє собою сукупність правових норм, які 

регулюють господарські відносини, що виникають у зв’язку із 

системоутворюючим об’єднанням видів транспортної діяльності, державним 

регулюванням відповідно до структурно-галузевих особливостей 

транспортної системи і характеру внутрісистемних господарських зв’язків, які 

виникають між її суб’єктами, а також у зв’язку із динамікою розвитку

б
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транспортної системи та її інтеграцією до систем вищого рівня (стор. 399 

дисертації та стор. 22, 26 автореферату).

Обґрунтованість і достовірність результатів дослідження. Викладені 

в дисертації наукові концепції, положення, висновки і рекомендації є теоретично 

обґрунтованими, базуються на ретельному аналізі літератури з тематики 

дослідження та узагальненні практики застосування міжнародного та 

господарського законодавства (усього -  738 найменувань).

Наукові положення і висновки із достатньою повнотою відображені в 

47 наукових працях, серед яких -  одноосібна монографія «Правова організація 

транспортної системи України», колективна монографія «Методологія в 

праві», 22 наукові статті, 16 з яких опубліковано у вітчизняних фахових 

виданнях і 6 -  у наукових виданнях іноземних держав, а також 24 публікації -  

матеріали і тези доповідей на наукових міжнародних і всеукраїнських 

конференціях, інші праці.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження.

Висновки та пропозиції, що містяться в дисертації, можуть бути використані 

в науковій діяльності з метою поглиблення теоретичних засад розвитку 

господарського права, для подальшого дослідження проблем транспортного 

права, у законотворчій діяльності під час розробки нових нормативно- 

правових актів або підготовки змін і доповнень до уже чинних, а також у 

судовій практиці.

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка під час викладання дисциплін «Правове регулювання окремих 

видів господарської діяльності», «Транспортне право», «Проблеми 

транспортного права».

Окремі висновки та пропозиції, обґрунтовані у дисертації, можуть бути 

використані при формуванні стратегії реформування транспортної галузі 

України та в процесі реалізації управлінсько-регуляторної діяльності
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Міністерства інфраструктури України.

Зауваження за змістом дисертації. Деякі положення дисертації 

потребують додаткової аргументації, окремі є дискусійними і можуть бути 

предметом подальшого обговорення, в тому числі при захисті роботи.

1. Автором визначається, що історичні та соціально-економічні 

передумови становлення транспортної системи України дають змогу 

визначити її як господарське утворення, що відповідає галузі економіки, яка 

наразі потребує реформування у форматі правової організації шляхом 

регламентації соціально-економічної та організаційно-технологічної єдності її 

внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей), а також координації 

господарської діяльності на різних видах транспорту. Визначаючи 

транспортну систему як господарське утворення, автор зазначає, що вона 

відповідає галузі економіки, що потребує реформування, проте, не зазначає 

яку модель реформування вона вважає найбільш обґрунтованою та 

прийнятною для нашої держави і які бар’єри, передусім правові, можуть 

сповільнити чи прискорити процес реформування (стр. 74-75 дисертації).

2. На стор. 81 Дисертації авторка зазначає, що системний підхід 

забезпечує визначення сукупності структурних складових (ланок), що 

формують цілісність транспортної системи. З огляду на це, авторці бажано 

було б назвати елементи транспортної системи та охарактеризувати зв’язки 

між ними. Оскільки в подальшому вона зазначає, що на її переконання, 

узагальнення ознак господарських систем різного рівня наразі значно 

ускладнює розуміння господарської системи і має суто теоретичний характер 

(стор. 85 Дисертації).

3. Дисертанткою відзначається, що в умовах реформування 

транспортної системи та реалізації заходів євроінтеграції першорядним є 

питання про розмежування функцій державного регулювання транспортної 

діяльності та управління об’єктами транспортної інфраструктури (стор. 139- 

140 Дисертації). Як правило функції державного регулювання та управління
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розподіляються між профільним міністерством -  Міністерством 

інфраструктури України і відповідною Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у відповідній сфері, наприклад, у сфері транспорту. 

Проте, дисертантка вважає створення Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері транспорту дискусійним і несвоєчасним (стор. 

138-140).

4. Дисертанткою в розділі 4.1 Дисертації досліджені дозвільні 

транспортні процедури: ліцензійні, сертифікаційні та реєстраційні та 

обґрунтовано необхідність запровадження ще однієї -  реєстрації морських 

суден у Міжнародному судновому реєстрі України. Підтримуючи здійснене 

дослідження, вважаємо, що авторці варто було б більше уваги приділити 

дослідженню впливу Угод Світової організації торгівлі на лібералізацію та 

спрощення дозвільних транспортних процедур у зовнішній торгівлі та на 

внутрішньому ринку (стор. 288-324 дисертації та стор. 19, 20 автореферату)

5. Дисертантка відзначає значний вплив Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони та актів європейського законодавства на розвиток сучасного 

господарського транспортного законодавства. Разом з тим хотілося б почути 

думку дослідниці щодо обґрунтованості, доцільності та ефективності процесу 

адаптації і уніфікації транспортного законодавства України до вимог ЄС і його 

впливу на розвиток транспортної системи України (стор. 38, 67, 100-104, 140- 

146,176-178,230, 311-312, 319-320 дисертації, стор. 6, 13, 14, 15 автореферату).

Загальний висновок по дисертації. Висловлені зауваження значною 

мірою зумовлені складністю обраного для наукового пошуку предмету 

дослідження і не знижують загальної позитивної оцінки дисертації 

Клепікової О.В. Викладені в дисертації наукові висновки, положення і 

рекомендації є обґрунтованими, базуються на узагальненні практики 

застосування господарського транспортного законодавства, на
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фундаментальних дослідженнях вчених в галузях загальної теорії права, 

міжнародного та господарського права.

Зміст автореферату дисертації відповідає основним положенням, 

відображеним в дисертації.

Одержані результати можуть бути використані для подальшого 

вдосконалення теоретичних засад розвитку господарського права, розробки 

концептуальних засад вдосконалення господарсько-правової організації 

транспортної системи України в правотворчому, правозастосовному та 

навчальному процесах.

Дисертація Клепікової О.В. є завершеним науковим господарсько- 

правовим дослідженням правової організації транспортної системи України, в 

якому наведено концептуальне обґрунтування транспортних відносин як 

господарських відносин, спрямованих на вирішення важливих наукових і 

практичних проблем удосконалення правового регулювання таких відносин в 

умовах євроінтеграції та формування новітньої практики застосування 

транспортного законодавства. Узагальнено і систематизовано напрацьовані 

правовою наукою концепції визначення транспортної системи як галузевої 

господарської системи і категорії господарського права.

Кількість і значення положень наукової новизни дозволяє зробити 

висновок про те, що мета і завдання дисертаційного дослідження 

Клепікової О.В. досягнуті в повному обсязі, а дисертація відповідає вимогам, 

що пред’являються до наукових досліджень на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук.

Оформлення дисертації відповідає встановленим вимогам, її зміст 

відповідає паспорту спеціальності 12.00.04 -  господарське право;

господарсько-процесуальне право.

Дисертація «Теоретичні проблеми правової організації транспортної 

системи України» відповідає вимогам пунктів 9, 10 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
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від 24 липня 2013 року № 567, а її авторка -  Клепікова Ольга Вікторівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.04 -  господарське право; господарсько-процесуальне 

право.

Офіційний опонент

доктор юридичних наук, доцент,

ТТПОТчі пний  ття"Уттотчий г.пітчппОітітитг
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До спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.06 у Київському 
національному університеті імені 
Тараса Шевченка 
01033, м. Київ, 
вул. Володимирська, 60

ВІДГУК
офіційного опонента 

доктора юридичних наук, доцента 
Джабраілова Руслана Аятшаховича

на дисертаційне дослідження Клепікової Ольги Вікторівни
«Теоретичні проблеми правової організації 

транспортної системи України»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за

Вагомим фактором розвитку економіки будь-якої держави, у тому 

числі України, слід визнати розвиненість транспортної системи, ефективне 

формування державної політики у цій сфері. Адже роль транспортної 

системи в економіці держави пов’язана з тим, що транспорт задовольняє 

потреби всіх галузей економіки у перевезеннях та інших транспортних 

послугах, транспорт є структурною складовою економіки.

У зв’язку з цим, першочерговими слід визнати заходи щодо 

розвитку різних видів транспорту, їх господарсько-правової координації, 

що забезпечуватиметься завдяки вдосконаленню спеціального правового 

регулювання.

Загалом, проблематика правової організації транспортної системи 

як галузевої господарської єн

спеціальністю 12.00.04 -  господарське право; 
господарсько-процесуальне право

Актуальність теми дослідження

теоретичної розробки у межах
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Важливо відзначити і те, що на тлі недостатності комплексного 

дослідження відносин, що виникають у сфері правової організації 

транспортної системи, цінність представленої роботи значно 

збільшується.

Таким чином, дослідження особливостей правової організації 

транспортної системи України спрямоване на поглиблення теоретичного 

доробку науки господарського права, а також вдосконалення правотворчої 

та правозастосовної практики в зазначеній сфері.

В контексті виїценаведеного обрання теми дослідження заслуговує на 

підтримку, адже воно є актуальним для юридичної науки та економічного 

життя за своїм предметом, поставленою метою, завданнями та 

результатами їх вирішення.

Новизна результатів наукового дослідження
Дисертація О.В. Клепікової є першим в Україні комплексним 

господарсько-правовим дослідженням правової організації транспортної 

системи України, в якому наведено концептуальне обґрунтування 

транспортних відносин як господарських відносин, спрямованим на 

вирішення важливих наукових і практичних проблем удосконалення 

правового регулювання таких відносин в умовах євроінтеграції та 

формування новітньої практики застосування транспортного 

законодавства.

Так, у першому розділі дисертаційної роботи розглянуто історичні 

передумови виникнення і становлення транспортної системи України, 

економіко-гіравові передумови розвитку транспортної системи України 

та охарактеризовано транспортну систему України як галузеву 

господарську систему.

У результаті дослідження об’єктивних підстав становлення 

транспортної системи в Україні, авторкою із належним обґрунтуванням 

виокремлено п’ять періодів: 1) становлення транспортної системи

України у процесі державотворення (1991-1994 рр.); 2) формування
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.3

транспортної системи України як галузевої господарської системи 

(1994-2004 рр.); З) визначення пріоритетних напрямів розвитку

транспортної системи України (2004-2010 рр.); 4) структурно-галузеве 

реформування транспортної системи України відповідно до мети 

євроінтеграції (2010-2015 рр.); 5) удосконалення правового

забезпечення функціонування транспортної системи України в умовах 

євроінтеграції (із 2015 р. дотепер) (с. 36-60).

Крім того, слід погодитися із слушною думкою дисертантки про 

те, що соціально-економічна роль і значення транспортної системи 

пов’язані із визнанням транспорту окремою галуззю економіки. Зокрема, 

О.В. Клепікова визначила заходи державного регулювання, спрямовані 

на координацію господарської діяльності на різних видах транспорту, 

пов'язуючи їх значення із забезпеченням можливості здійснення 

суб’єктами господарювання різних видів транспортної діяльності згідно 

з принципами свободи підприємницької діяльності, обмеження 

монополізму, розвитку конкуренції та іншими принципами 

господарювання (с. 60-75).

Слід підтримати зусилля авторки щодо систематизації наукових 

підходів до визначення галузевої господарської системи та аргументації 

на користь визнання транспортної системи галузевою господарською 

системою. Зокрема, оригінальним слід визнати бачення авторкою 

змістовного наповнення дефініції транспортної системи України, 

виділення предметної, суб’єктної та правової ознак правової організації 

транспортної системи (с. 75-110).

У другому розділі дисертаційної роботи надано характеристику 

господарським відносинам, які виникають з організації транспортної 

системи України, та виділено особливості державного регулювання на 

трьох рівнях: загальнодержавному, галузевому і спеціальному

галузевому. Зокрема, у дисертації з ’ясовано, що спеціальне галузеве 

державне регулювання здійснюють органи державної влади, наділені 

спеціальною галузевою компетенцією. Повноваження цих органів

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


спрямовані на реалізацію заходів державного регулювання на окремому 

виді транспорту, адресовані підсистемам (підгалузям) транспортної 

системи (с. 114-150).
На підставі аналізу основних директив ЄС авторка обґрунтовано 

доходить висновку про доцільність розмежування функцій державного 

регулювання транспортної діяльності та управління об’єктами 

транспортної інфраструктури. Зокрема, на прикладі залізничного 

транспорту О.В. Клепіковою доведено необхідність субординації 

спеціально-галузевих повноважень, доцільність визначення спеціальних 

галузевих повноважень, які спрямовуватимуться на забезпечення 

функціонування та розвиток залізничного транспорту як підсистеми 

транспортної системи (с. 139-146).

Додатково авторкою глибинно висвітлено особливості правового 

статусу суб’єктів транспортної діяльності та визначено їх роль у 

забезпеченні функціонування транспортної системи (с. 150-202).

Правові форми забезпечення внутрісистемних господарських 

зв’язків у транспортній системі України ґрунтовно представлено у 

третьому розділі дисертаційної роботи.

Розглядаючи правові форми забезпечення організаційно- 

управлінських господарських зв’язків у транспортній системі України, 

авторкою слушно зазначається, що характер організаційно- 

управлінського зв’язку, насамперед, зумовлений наявністю центру 

транспортної системи та його основною роллю щодо організації і 

функціонування транспортної системи. З огляду на ознаку галузевої 

інституційності транспортної системи слід визнати обґрунтованою 

пропозицію авторки щодо виділення заходів загальносистемного і 

внутрісистемного державного регулювання транспортної 

системи (с. 206-243).

Крім того, заслуговує на підтримку положення про те, що 

функціональна єдність суб’єктів транспортної системи не абсолютна, її 

можна досягти шляхом розподілу функцій транспортної системи між її
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суб’єктами. Аргументованою слід визнати думку автора про те, що 

функціональність транспортної системи забезпечується на 

загальносистемному та внутрісистемному рівнях. Справедливо 

наголошено на тому, що транспортна система матеріалізує певні види 

господарської діяльності шляхом їх відносного відособлення на 

галузевому рівні (с. 243-285).

У четвертому розділі дисертаційної роботи розглянуто спеціальні 

засоби державного регулювання відносин з організації транспортної 

системи України.

Зокрема, запропоновано виділити категорію «дозвільні 

транспортні процедури», яка може застосовуватися для узагальнення 

засобів державного регулювання. Слід також погодитися із 

запропонованим поділом дозвільних транспортних процедур на 

ліцензійні, сертифікаційні та реєстраційні. Як слушно зауважує авторка, 

з огляду на особливості дозвільних транспортних процедур, останні 

можуть мати характер прямих або похідних (с. 288-324).

Окрім цього, привертає увагу те, що авторкою запропоновано 

оригінальне бачення змістовного наповнення поняття «транспортна 

безпека», яке визначено як сукупність заходів правового, 

організаційного, соціального, економічного і науково-технічного 

характеру, спрямованих на захищеність життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суб’єктів господарювання, суспільства і держави, 

а також забезпечення розвитку транспортної системи, своєчасне 

виявлення, запобігання та нейтралізацію реальних і потенційних загроз 

національним інтересам у сфері транспорту. Акцентовано, що заходи 

транспортної безпеки мають галузевий характер і є похідними від 

заходів національної безпеки та економічної безпеки (с. 324-354).

В свою чергу у заключному п’ятому розділі дисертаційної роботи 

висвітлено правові засади функціонування та розвитку транспортної 

системи України.

5
Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Так, спираючись на наукову джерельну базу, авторкою наведено 

узагальнення загальнотеоретичних (універсальних), предметних і 

спеціальних ознак транспортного законодавства, запропоновано 

визначення транспортного законодавства, охарактеризовано систему 

транспортного законодавства відповідно до галузевої ознаки, 

сформульовано принцип «номінації системи транспортного 

законодавства» тощо (с. 357-383).

Додатково авторкою вперше обґрунтовано положення про 

визначення транспортного права як підгалузі господарського права, 

особливість його системи, місце та роль у цій системі інститутів 

інфраструктурного транспортного права і права транспортної 

безпеки (с. 383-419).

Звісно, робота містить і інші, не менш цікаві наукові положення, 

які визначають новизну дисертаційного дослідження О.В. Клепікової, 

проте і цього цілком достатньо, аби стверджувати, що авторкою 

досягнуто головної мети дисертації, яка полягає в створенні науково 

обґрунтованої концепції регулювання господарських відносин, що 

виникають у зв’язку із функціонуванням транспортної системи України, 

напрацюванні практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

транспортного законодавства, формулюванні відповідних теоретичних 

висновків.

6

Обґрунтованість і достовірність результатів дослідження
Структура дисертації О.В. Клепікової відповідає поставленій меті та 

завданням дослідження, а виклад його результатів здійснено на належному 

науково-методичному рівні.

Наукові положення та рекомендації аргументовані, базуються на 

розробках з питань господарсько-правового регулювання функціонування 

транспортної системи в Україні та окремих зарубіжних країнах.

Обґрунтованість та достовірність підготовлених висновків та 

рекомендацій досягається за рахунок дослідження авторкою значної
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кількості літературних та нормативно-правових джерел (робота містить 

список використаних джерел із 738 найменувань).

Обґрунтованість сформульованих авторкою висновків і пропозицій 

підтверджується і фактом публікації робіт, присвячених темі дисертації. 

Зокрема, результати наукового дослідження викладено у викладено у 

47 наукових працях, серед яких -  одноосібна монографія «Правова 

організація транспортної системи України», колективна монографія 

«Методологія в праві», 22 наукові статті, 16 з яких опубліковано у 

вітчизняних фахових виданнях і 6 -  у наукових виданнях іноземних 

держав, а також 23 публікації матеріали і тези доповідей на наукових 

міжнародних і всеукраїнських конференціях та інші праці.

При цьому як публікації, так і автореферат дисертації з достатньою 

повнотою висвітлюють положення поданого на захист дослідження.

Висновки і рекомендації, які розроблені авторкою в результаті 

опрацювання значного обсягу законодавства та проведення комплексного 

системного дослідження, достатньо апробовані на науково-практичних 

конференціях.

У дисертації вдало використані загальнонаукові та спеціальні методи 

наукового пізнання.

В цілому, для роботи характерний логічний стиль викладення 

матеріалу, а дослідження відзначається послідовністю та чіткістю 

висновків.

7

Теоретичне і практичне значення результатів 
Теоретичне і практичне значення дисертаційної роботи полягає в 

комплексному системному дослідженні проблематики господарсько- 

правового забезпечення транспортної системи та розробці пропозицій з 

удосконалення законодавства України у даній сфері.

Найбільш значущими науковими результатами дослідження є: 

визначення вперше або змістовне уточнення термінологічного 

апарату, притаманного сфері суспільних відносин, що досліджувалась у
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дисертаційному дослідженні. Зокрема, авторкою вперше визначено 

поняття «транспортна система України», «транспортна безпека». 

Удосконалено поняття «транспортна діяльність», «транспортне 

законодавство», «транспортне право»;
доведення необхідності визначення предметної, суб’єктної та правової 

ознак транспортної системи України, які у взаємозв’язку характеризують її 

як галузеву господарську систему у складі системи вищого рівня -  

економіки, зумовлюють виокремлення внутрігалузевих систем (підсистем, 

підгалузей), спеціальне правове регулювання транспортної діяльності та 

господарських відносин з використання транспортної інфраструктури;

визначення транспортного права як підгалузі господарського права, 

виділення особливостей його системи, місця та ролі у цій системі 

інститутів інфраструктурного транспортного права і права транспортної 

безпеки.

Теоретичні висновки, запропоновані у дисертаційному дослідженні, 

можуть стати підґрунтям для подальших наукових досліджень з питань 

правової організації транспортної системи.

Практичне значення положень і рекомендацій виконаного 

дослідження полягає в тому, що вони можуть бути застосовані у 

законотворчій діяльності з метою доопрацювання та удосконалення 

чинного господарського законодавства, а також у практиці 

правозастосування.

Крім того, матеріали дисертаційного дослідження також можуть бути 

використані у науково-дослідній роботі, у навчальному процесі при 

викладанні господарсько-правових дисциплін.

Зауваження щодо форми га змісту дисертації

В цілому позитивно оцінуючи положення дисертаційної роботи, слід 

звернути увагу авторка на окремі недоліки, а саме:

1. В дисертації стверджується, що управлінню транспортною 

системою України властиві галузевий характер та ієрархічність з питань
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розподілу організаційно-господарських повноважень між органами 

державної влади, що забезпечують її галузеве функціонування. З огляду на 

це дисертанткою визначено ознаку внутрісистемної галузевої 

структурності. Наголошено, що структурність пов’язана із визначенням 

основної галузевої ролі центру транспортної системи та спеціальної 

галузевої ролі органів державної влади, що підпорядковані центру і 

забезпечують її загальносистемне функціонування шляхом консолідації 

галузевих інтересів підсистем (структурних складових) (с. 149). Однак, 

аргументуючи доцільність утворення Держтрансінфраструктури, 

Держморрічінфраструктури та Державіаінфраструктури (с. 147),

дисертантка з’ясовує предметний характер організаційно-господарських 

галузевих повноважень цих органів і вважає, що вони мають бути 

спрямовані на реалізацію заходів державного регулювання щодо 

управління інфраструктурою на певному виді транспорту. Враховуючи те, 

що наведену категорію інфраструктурних повноважень не враховано в 

класифікації загальногалузевих і спеціально-галузевих організаційно- 

господарських галузевих повноважень, вбачається, що втрачено зв'язок із 

ознакою внутрісистемної галузевої структурності і авторці слід було б 

визначити їх правову природу.

2. Враховуючи практичну спрямованість і теоретичний інтерес до 

інститутів державної реєстрації, ліцензування і сертифікації у сфері 

транспорту (підрозділ 4.1 дисертації), дисертантка виходить за межі їх 

традиційного визначення, характеризує їх користуючись різною 

термінологією і доходить висновку про те, що це -  спеціальні засоби 

державного регулювання відносин з організації транспортної системи. 

Разом з тим, відповідно до ст. 12 Господарського кодексу України 

ліцензування визначено основним засобом регулюючого впливу держави 

на діяльність суб’єктів господарювання. За таких підстав питання про 

теоретичну доцільність визначення у дисертації ліцензування спеціальним 

засобом державного регулювання потребує окремої думки і аргументації.
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3. У дисертаційній роботі запропоновано новаторський підхід до 

визначення дозвільних транспортних процедур, який дозволив авторці 

об’єднати окремі засоби державного регулювання, враховуючи їх загальні 

ознаки. Однак, у теоретичному аспекті задля визначення дозвільних 

транспортних процедур виокремлено два підходи -  нормативний і 

суб’єктний. Дисертантка зазначає, що нормативний характер дозвільних 

транспортних процедур дає змогу визначити їх як засоби державного 

регулювання, що застосовуються з метою забезпечення галузевого 

функціонування транспортної системи. Відповідно до наведеного 

стверджується, що вони мають імперативний характер і становлять умову 

здійснення певних видів транспортної діяльності (с. 293). У контексті 

суб’єктно-галузевої ознаки, вони також визначаються як засоби 

державного регулювання, але акцентується увага на виконанні суб’єктами 

транспортної діяльності обов’язків, пов’язаних з отриманням відповідних 

дозвільних документів (с.294). Вбачається, що визначення дозвільних 

транспортних процедур у суб’єктному аспекті ймовірно є похідним від 

запропонованого нормативного підходу, оскільки обов’язки, про які 

наголошує дисертантка, застосовуючи суб’єктний підхід, визначаються у 

нормативних актах. Таким чином, нормативна ознака превалює над 

іншими ознаками у визначенні дозвільних транспортних процедур, а 

виокремлення суб’єктного аспекту дозвільних транспортних процедур 

потребує додаткового поглибленого аргументування.

4. Теоретична цінність положень дисертації, які присвячені питанням 

транспортної безпеки, вбачається в тому, що авторка аналізує відповідні 

правові категорії, враховуючи підхід від загального до спеціального, та 

робить висновок про інституційність заходів транспортної безпеки як 

основної кваліфікуючої дефініції. Відповідно до наведеного, 

наголошується на визначеній спеціальними нормативно-правовими актами 

системі заходів державного регулювання відносин з організації 

транспортної системи, що спрямована на реалізацію заходів транспортної 

безпеки на підгалузевому рівні і відповідає функціонуванню структурних
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складових транспортної системи (її підсистем, підгалузей) (с. 337). 

Висновок про інституційний характер транспортної безпеки 

сформульований у дисертації відповідно до узагальнення ознак 

галузевості, нормативності та системності заходів транспортної безпеки. У 

зв’язку з цим залишається не з’ясованим питання про те, що таке 

інституційність: чи вона визначається задля з’ясування системності заходів 

транспортної безпеки у контексті особливостей реалізації цих заходів або 

задля визначення особливостей правового регулювання наведених заходів.

Загальний висновок по дисертації
Викладені зауваження мають дискусійний характер. Вони направлені 

на подальше дослідження поставленої проблеми та істотно не впливають 

на загальну позитивну оцінку дисертації Клепікової Ольги Вікторівни.

Дисертація О.В. Клепікової -  актуальне, самостійне, змістовне 

наукове дослідження, яким авторка розв’язує важливу наукову проблему, 

яка полягає у створенні науково обґрунтованої концепції регулювання 

господарських відносин, що виникають у зв’язку із функціонуванням 

транспортної системи України, що має суттєве значення для науки 

господарського права.

Дисертація логічно побудована, оформлена відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України, а її положення викладені чіткою та 

зрозумілою мовою. Пропозиції і рекомендації можуть бути використані 

для удосконалення чинного законодавства і практики його застосування.

Дисертація О.В. Клепікової відповідає спеціальності 12.00.04 -  

господарське право; господарсько-процесуальне право. Автореферат та 

наукові публікації повністю відображають основні положення та 

результати дисертації. Публікації в достатній кількості вміщено у наукових 

фахових виданнях, визначених для оприлюднення положень дисертацій.

Основні висновки дисертації О.В. Клепікової на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук не перетинаються з результатами раніше
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12
виконаної нею дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук.

Таким чином, вищезазначене дає підстави вважати, що дисертація 

Клепікової Ольги Вікторівни за своїм змістом, достовірністю отриманих 

результатів, новизною, теоретичною та практичною значимістю відповідає 

вимогам пунктів 9, 10 Порядку присудження наукових ступенів,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. № 567, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. -  господарське право; 

господарсько-процесуальне право.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, доцент, 
заступник директора з наукової роботи 
Інституту економіко-правових
досліджень НАН України

Підпис заступника директора з наукової роботи, 
доктора юридичних наук, доцента Джабраілова Р.А. засвідчую:

В.К. Малолітнева
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