
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Харченка Олексія Андрійовича 

на тему:«Публічна політика в сфері сталого економічного розвитку», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування 

 

Рецензенти, які призначені Вченою радою Державного університету 

«Житомирська політехніка» (протокол № 4 від 29березня 2021 р.): 

д.н.д.у., професор Антонов Андрій Вячеславович, 

к.н.д.у Іванюта Вікторія Вікторівна, 

на основі результатів засідання фахового семінару з попередньої експертизи 

дисертації Харченка Олексія Андрійовича на тему: «Публічна політика в сфері 

сталого економічного розвитку» (протоколу № 4 від 14 квітня 2021 р.) прийняли 

наступне рішення: 

Науковий рівень дисертаційної роботи Харченка Олексія Андрійовича на 

тему: «Публічна політика в сфері сталого економічного розвитку» відповідає 

вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Робота містить нові теоретико-методологічні положення і практичні розробки, 

які в сукупності вирішують наукову проблему, що полягає у розробці напрямів 

удосконалення механізмів формування та реалізації публічної політики в 

сфері сталого економічного розвитку. 

Актуальність теми дослідження. 

Необхідність розгляду публічної політики в теоретико-

методологічному та практичному вимірах обумовлена низкою причин, які 

пов’язані зі зміною стану якості та функціональних можливостей сучасних 

політичних інститутів в умовах глобалізованого політичного простору, які в 

свою чергу вплинули на трансформацію політико-управлінських механізмів 

у державних системах і посприяли оновленню практик взаємодії публічних 

акторів у полі політики як у світовому масштабі, так і на національному 



рівні. Глобальні тенденції відбилися на суб’єктності публічних акторів у 

різних типах систем, ускладнивши процес формування публічної політики 

та виокремивши національні моделі цього багатоскладового явища, які 

мають свої унікальні особливості, проблеми й результативність.  

Актуальність теми пов’язана також із пошуком залежності 

ефективності публічної політики від режимного середовища політичної 

системи, в якому вона здійснюється. Ця обставина викликана тим, що 

публічність є важливою характеристикою політики будь-якої держави, яка 

формує стратегію й реалізує політичні рішення у своєму просторі. Обрання 

Харченком О.А темою дослідження проблематику механізму формування та 

реалізації публічної політики в сфері сталого економічного розвитку, є 

виправданим, своєчасним, а сформована тема – вкрай актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до тематики науково-дослідних 

робіт Державного університету «Житомирська політехніка» за темою 

«Забезпечення економічної безпеки територіальних виробничих комплексів» 

(номер державної реєстрації 0120U103443), у межах якої дисертантом проведені 

дослідження, пов’язані з удосконаленням механізмів формування та реалізації 

публічної політики в сфері сталого економічного розвитку. 

Наукову новизну отриманих результатів представлено науковими 

положеннями, в яких: 

удосконалено: 

- понятійний апарат публічної політики в сфері сталого економічного 

розвитку через обґрунтування багатоваріативності підходів до змісту 

сталого розвитку та уточнення сутності понять: сталий розвиток держави, 

сталий розвиток регіону, сталий розвиток підприємства, що дало 

можливість визначити наступний зміст поняття публічна політика в сфері 

сталого розвитку, який характеризується гармонізацією соціальних, 

економічних та екологічних цілей для забезпечення соціально консенсусу, 

узгодженості інтересів учасників суспільних відносин, відповідного рівня 

безпеки суспільства для добробуту сучасних та майбутніх поколінь); 



- методологічні положення формування та реалізації сталого 

економічного розвитку, зокрема: встановлено вихідні положення; 

ідентифіковано властивості складових; встановлено порядок взаємодії між 

різними видами державної політики в контексті їх місця в забезпечення 

сталого розвитку; виявлено пріоритетні сфери поширення публічної 

політики в сфері сталого розвитку; 

- механізм оприлюднення інформації про сталий розвиток суб’єктів 

господарювання, який представлений в формі інформаційної моделі, яка 

передбачає: розгляд підприємства як соціально-еколого-економічної 

системи у взаємозв’язках із природним, економічним та соціальним 

середовищами; порядок обрання моделі звітування про сталий розвиток; 

порядок звітування про сталий розвиток суб’єктів господарювання; складові 

процесу верифікації звітності сталого розвитку; обґрунтування ролі 

держави як контролера, користувача та регулятора; 

- механізм верифікації звітності сталого розвитку економічних 

субʼєктів як складової системи державного управління сталим розвитком 

через умотивовання залучення органів державного управління до процесу 

верифікації звітності про сталий розвиток; обґрунтування відповідних 

нормотворчих та організаційно-структурних новацій; розбудову державного 

механізму верифікації звітності сталого розвитку, інформаційна 

комунікацію в розрізі етапів опрацювання вхідної та похідної інформації; 

дістало подальшого розвитку: 

- обґрунтування публікаційної активності вітчизняних та зарубіжних 

вчених щодо сталого економічного розвитку, що дозволило на основі 

бібліометричного аналізу встановити значний інтерес науковців до питань 

сталого економічного розвитку та вивити пріоритетні напрями трансформації 

публічної політики в сфері сталого економічного розвитку; 

- обґрунтування сучасних риси сталого розвитку України в контексті 

складових: економічна, соціальна, екологічна, що дозволило виявити критичні 



точки та встановити напрями розвитку публічної політики в сфері сталого 

розвитку; 

– інституціональні положення державного управління сталим розвитком в 

України через формування: поняття «інституалізації державного управління 

сталим розвитком», а також інституціонального механізму державного 

управління сталим розвитком в України, що включає: мету, об’єкт, принципи, 

сукупність інституцій, їх функцій, повноваження, звʼязки і комунікації, форми 

діяльності, результативні та функціональні норми. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

удосконаленні публічної політики в сфері сталого економічного розвитку 

можуть бути використані: органами державного управління; органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання. Окремі положення 

можливо використовувати для модернізації підходів із підготовки фахівців з 

публічного управління та адміністрування, зокрема основні положення 

дослідження доведені до рівня конкретних розробок, придатних до 

використання суб’єктами державного управління – Житомирською обласною 

державною адміністрацією, Житомирською обласною радою та Державним 

університетом “Житомирська політехніка”. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження, 

викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну 

оцінку на 3 міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях, що відображено в публікаціях. 

Повнота опублікування результатів дослідження 

Основні положення дисертації викладено у 8 працях, загальним обсягом, у 

тому числі: 2 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у періодичних наукових 

виданнях держав Європейського Союзу; 3 – тези доповідей та матеріалів 

всеукраїнських науково-практичних конференцій. Особисто здобувачеві належить 

7 праць. Зазначені праці у повній мірі відображають основні результати дисертації і 

відповідають вимогам п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії затвердженого Постановою КМУ № 167 від 06 березня 

2019 року. 



Основні публікації, що відтворюють наукові результати проведеного 

дослідження:  

СПИСОКОПУБЛІКОВАНИХПРАЦЬЗАТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

1. Kharchenko O. Components of public in the field of sustainable economic 

develipment. Global prosperity. 2021. Volume 1. Issue 3. Number 2. Pp. 140-151 

(0,65 д. а.). 

2. Kharchenko O.  Development of the conceptual and category appararus of 

sustainable economic development. East Journal of Security Studies. Volume 4, Issue 

1 2019. ст 326-339. URL: https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/81 

3. Харченко О.А. Формування інвестиційного середовища формування та 

реалізації публічної політики в сфері сталого економічного розвитку. Публічне 

управління і адміністрування в Україні. 2020. № 20. С. 184-193 (0,6 д.а.). 

4. Харченко О.А. Державне регулювання процедури оприлюднення 

інформації про сталий розвиток підприємств. Право та державне управління. 

2021. №2. С. 285-294 (0,6 д. а.). 

6. Самчик М.Ю. Харченко О.А. Механізми державної політики в сфері 

стал5ого економічного розвитку: [монографія]. Житомир: Вид. О.О. 

Євенок, 2021. 204 с. Особистий внесок автора: розроблено механізми 

формування та реалізації державної політики в сфері сталого економічного 

розвитку. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

6. Харченко О.А. Понятійний апарат сталого економічного розвитку. 

Постконфліктна економіка: державно-управлінські аспекти та еколого-економічні 

проблеми: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 21-

22 квітня 2017 року). Житомир: ЖДТУ, 2017. С. 162-163. (0,2 д. а.) 

7. Харченко О.А., Козакевич І.В. Сучасні аспекти ефективності роботи 

державних службовців. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції 

аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. Житомир : 

«Житомирська політехніка», 2020. С. 289. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/05/15.-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya.pdf (загальний 

обсяг 0,1 д. а., особисто автору належить 0,05 д. а.: досліджено ефективність роботи 

державних службовців). 

8. Харченко О.А. Оцінка сталого економічного розвитку України. 

Вдосконалення економіки та фінансової системи на засадах конкурентоспроможності, 

інноваційності та сталості: матеріали доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (м.



 


