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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Новітня практика правозастосування зумовлює 
необхідність формування конструктивної моделі використання публічного 
майна. Методологічний прийом прагматизму дає змогу забезпечити 
багатовимірність і гнучкість відносин щодо використання публічного 
майна. Так, соціальний контекст зазначених відносин перебуває у стані 
постійного оновлення. Тому стратегічно та тактично «прагматична 
максима» створює умови для вироблення взаємоприйнятних і 
несуперечливих рішень, застосування відповідних інструментів діяльності 
публічної адміністрації. 

Антологія правничої думки про публічне майно на новітньому етапі 
має як винятково екзистенційний характер, так і історіографічну 
спрямованість. Так, в екзистенційному вимірі наукова розвідка стосується 
доктринальних досліджень окремих видів публічного майна. При цьому 
важливо встановити чіткі межі здійснення публічного управління при 
реалізації правового режиму публічного майна.  

Що ж до реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації 
за делікти у сфері використання публічного майна, то ця юридична категорія 
показує сутність суспільних відносин у визначеній формі – гарантування 
правопорядку та суспільного добробуту, шляхом офіційного визнання 
наявного правопорядку крізь призму гарантованих прав та обов’язків 
зазначених суб’єктів публічної адміністрації. У такий спосіб здійснюється 
державний захист законом суб’єктивних прав осіб, котрі правомірно 
використовують публічне майно, від свавілля суб’єктів публічної 
адміністрації. 

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що вчені 
приділяли увагу дослідженню окремих видів публічного майна, а не межам 
здійснення публічного управління при реалізації правового режиму 
публічного майна загалом, та механізмам забезпечення й підвищення якості 
соціального діалогу у відносинах щодо публічного майна зокрема. Йдеться 
про дисертаційні роботи І. О. Бондаренко, Н. Я. Борсук, О. В. Гладія, 
Т. С. Голоднової, Ю. Д. Кучинського, І. В. Паламарчук. Натомість 
дослідження загального спрямування (С. К. Поповчук, О. С. Харченко, 
М. В. Воскобійник, О. О. Кравчук, Н. О. Максіменцева) також не 
сформували чітких перспектив запровадження стандартів управління 
публічним майном в Україні та моделі реалізації соціальної відповідальності 
у відносинах щодо публічного майна.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано на підставі пріоритетних напрямів 
наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка у межах таких бюджетних тем: «Теорія та практика адаптації 
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законодавства України до законодавства ЄС» № 16 БФ 042-01 (2016–
2018 роки), «Розробка системного вчення про основні права людини з 
метою втілення в Україні європейських цінностей у контексті розбудови 
громадянського суспільства» № 19 БФ 042-01 (2019–2021 роки), а також 
відповідно до Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента 
України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016; Пріоритетних напрямів 
розвитку правової науки на 2016–2020 роки, закріплених у Стратегії 
розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 
України на 2016–2020 роки. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
дослідження сутності та формування теоретичних засад інституту 
публічного майна, а також на цій основі вироблення пропозицій і 
рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення 
вказаної сфери суспільних відносин. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлено та розв’язано 
такі основні завдання: 

– з’ясувати поняття, ознаки, сутність і види публічного майна; 
– простежити генезу вчення про публічне майно: витоки формування 

наукової думки про публічне майно; публічне майно на українських землях у 
XVIII‒XX ст.; сучасний стан дослідження проблеми публічного майна; 

– визначити сутність системи адміністративного права та 
охарактеризувати  інститут публічного майна як її складову; 

– охарактеризувати публічний інтерес як основу відносин щодо 
використання публічного майна; 

– визначити методологічні засади реалізації публічного інтересу щодо 
використання публічного майна; 

– проаналізувати особливості застосування «триступеневого тесту» 
при використанні публічного майна; 

– охарактеризувати поняття, сутність та особливості адміністративно-
правового режиму публічного майна; 

– з’ясувати підстави виникнення та припинення адміністративно-
правового режиму публічного майна; 

– дослідити специфіку адміністративно-правових режимів окремих 
видів публічного майна: публічного майна загального користування; 
природних ресурсів як публічного майна; майна, яке забезпечує 
функціонування суб’єктів публічної адміністрації; майна державних і 
комунальних підприємств, установ, організацій; корпоративних прав, що 
належать державі у статутних капіталах господарських організацій; 
публічних грошових коштів; 

– з’ясувати зміст відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 
відносинах щодо використання публічного майна; 
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– проаналізувати механізм застосування заходів відповідальності 
суб’єктів публічної адміністрації за вчинення деліктів у сфері використання 
публічного майна; 

– спираючись на міжнародний досвід, сформулювати конкретні 
пропозиції та рекомендації щодо удосконалення змісту і процедур 
використання публічного майна.    

Об’єктом дослідження є правові процеси та правові явища, суспільні 
відносини щодо становлення й розвитку інституту публічного майна в 
системі адміністративного права України. 

Предмет дослідження ‒ теорія формування та практика реалізації 
інституту публічного майна в системі адміністративного права України.  

Методи дослідження. Методологічні засади дисертаційного 
дослідження становлять загальнофілософські, загальнонаукові і конкретно-
наукові методи наукового пізнання, використані для розкриття теоретико-
практичного виміру реалізації інституту публічного майна в системі 
адміністративного права України. 

Зокрема, загальнофілософські методи (діалектичний, прагматичний, 
герменевтичний, легістський) застосовувалися для з’ясування місця 
інституту публічного майна в сучасній системі Загального та Особливого 
адміністративного права (підрозділ 1.3); розкриття особливостей реалізації 
публічного інтересу щодо використання публічного майна (підрозділ 2.2); 
висвітлення змісту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 
відносинах щодо використання публічного майна (підрозділ 4.1); 
встановлення юрисдикційних характеристик спорів у відносинах щодо 
публічного майна (підрозділи 2.1, 2.3). 

Загальнонаукові методи є визначальним інструментарієм дисертації. 
Зокрема, емпіричні загальнонаукові методи (спостереження, опис, 
порівняння) дозволили розглянути поняття, ознаки, сутність і види 
публічного майна (підрозділ 1.1); поняття, сутність та особливості 
адміністративно-правових режимів окремих видів публічного майна 
(підрозділи 3.1, 3.3). Загальнонаукові методи теоретичних досліджень 
(формалізація, єдність історичного та логічного) використовувалися при 
висвітленні генези вчення про публічне майно (підрозділ 1.2). 
Загальнологічні методи (аналіз і синтез, абстрагування й узагальнення, 
індукція та дедукція, аналогія) уможливили з’ясування підстав виникнення 
та припинення адміністративно-правового режиму публічного майна 
(підрозділ 3.2), реалізації публічного інтересу щодо використання 
публічного майна (підрозділ 2.2). 

Натомість використання конкретно-наукових методів наукового 
пізнання (системно-структурного, формально-юридичного, порівняльно-
правового, нормативізму) створило методологічне підґрунтя для з’ясування 
«триступеневого тесту» відносин щодо публічного майна (підрозділ 2.3), 
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механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 
сфері використання публічного майна та перспективи вдосконалення 
інституту адміністративної відповідальності у відносинах щодо 
використання публічного майна (підрозділи 4.2, 4.3). 

Теоретичну основу дослідження становить наукова доктрина теорії 
права та держави, теорії управління, адміністративного права, логіки та 
філологічних наук, філософії та економіки, інших галузевих правових наук. 
Йдеться, зокрема, про праці таких дослідників, як: В. Авер’янов, С. Алексєєв, 
Ю. Баранюк, С. Бардаш, В. Бевзенко, Ю. Битяк, Н. Борсук, В. Варениця, 
Л. Воронова, М. Воскобійник, Н. Галіцина, Т. Голоднова, І. Гриценко, 
М. Демкова, В. Джеймс, Дж. Дьюї, А. Єлістратов, О. Заверуха, О. Заярний, 
А. Йоффе, Р. Калюжний, Н. Карадже-Іскров, Г. Кельзен, Т. Коломоєць, 
А. Комзюк, О. Кузьменко, В. Ластовський, Ю. Легеза, Б. Логвиненко, 
Д. Лученко, Р. Мельник, Р. Миронюк, Г. Осовий, І. Паламарчук, 
Ю. Панейко, В. Парсонс, Є. Петров, В. Пищида, Д. Приймаченко, Ч. Пірс, 
Н. Пришва, П. Рабінович, І. Салій, А. Смітюх, І. Спасибо-Фатєєва, 
О. Тадєєва, В. Тимцуник, Ю. Тихомиров, Д. Український, В. Устименко, 
А. Фішел, О. Харитонова, Ю. Шемшученко, Е. Шмідт-Ассманн, П. Шрьодер, 
О. Ющик, О. Ястребов та інших. 

Нормативною основою дисертаційного дослідження є 
наднаціональні джерела права, Конституція України, національні 
законодавчі та підзаконні нормативні акти. 

Емпіричну базу дисертаційної роботи становлять узагальнення 
судової практики та довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертаційна робота є одним із перших у національній адміністративно-
правовій доктрині досліджень щодо теорії та практики формування та 
реалізації інституту публічного майна. За наслідками проведеного 
дослідження сформульовано пропозиції щодо становлення та розвитку 
інституту публічного майна в системі адміністративного права України, 
зокрема: 

уперше: 
– доведено, що в прагматичному вимірі при формулюванні критеріїв 

інституціоналізації публічного майна необхідно враховувати кількісно-якісні 
критерії і життєві реалії використання публічного майна, що підкреслює 
ефективність управління таким майном;  

– окреслено вплив концепції сталого розвитку на підвищення якості 
життя та врахування публічного інтересу при встановленні впливу 
складових елементів Особливого адміністративного права на інститут 
публічного майна, що гарантуватиме довготривалий розвиток 
громадянського суспільства з урахуванням національних інтересів. Шляхами 
досягнення цього можуть бути заходи з підвищення громадської 
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інклюзивності та залучення суб’єктів приватного права до формування 
державної політики у сфері забезпечення ефективності використання 
публічного майна, зокрема, форуми; 

– розроблено «триступеневий тест» відносин щодо публічного майна 
та розкрито «рівневість» застосування правового режиму публічного майна 
під час імплементації цього режиму не в окремих соціальних ситуаціях, а в 
комплексному визначенні механізму адміністративно-правового 
забезпечення реалізації правових режимів публічного майна як об’єктів 
соціального середовища; 

– розкрито концепцію «максимізації соціального добробуту» в межах 
доктрини «нової економіки добробуту» з урахуванням ідеї міжособистісного 
порівняння корисності щодо «потенційної» компенсації втрат та соціально 
бажаної поведінки при використанні публічного майна; 

– застосовано легістські принципи, зорієнтовані на підтримання 
суспільного порядку при реалізації механізму відповідальності суб’єктів 
публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна в 
тріаді нормативних засад, суб’єктно-об’єктного виміру та змістовної 
динаміки; 

– обґрунтовано концепцію та систему індикаторів сталого розвитку на 
адміністративно-правові відносини щодо публічного майна, зокрема, при 
використанні природних ресурсів як публічного майна. Потрібно 
деталізувати на законодавчому рівні особливості й порядок реалізації 
державної політики публічних закупівель за напрямком заохочення 
створення екологічної продукції та застосування «зелених» технологій у 
методах виробництва на засадах сталого розвитку; 

– для оптимізації розподілу залишкового ризику та максимізації 
соціального добробуту доведено доцільність запровадити переговорну 
процедуру між потенційною потерпілою стороною та потенційним 
правопорушником, коли раціональною моделлю поведінки є погодження 
сторін щодо розподілу ризиків; 

– з метою запобігання юрисдикційним і позаюрисдикційним спорам у 
відносинах щодо публічного майна запропоновано, щоб інституціональний 
вимір діяльності публічної адміністрації при використанні публічного майна 
спирався на правовий режим публічних інтересів; 

– обґрунтовано законодавчі зміни щодо репрезентативності соціальних 
партнерів, підтримання та розширення соціального діалогу, запровадження 
національних стандартів якості під час використання публічного майна до 
Кодексу законів про працю (доцільно прийняти Трудовий кодекс з 
відповідними положеннями), Цивільного, Земельного, Митного, 
Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України «Про 
соціальний діалог в Україні», «Про Кабінет Міністрів України», «Про 
центральні органи виконавчої влади», «Про Фонд державного майна 
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України», «Про Антимонопольний комітет України», «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 
службу», «Про управління об’єктами державної власності», «Про природні 
монополії», «Про охорону навколишнього природного середовища» 
та інших; 

– з-поміж економічних дієвих засобів впливу запропоновано в ст. 6 
Закону України «Про управління об’єктами державної власності» закріпити 
право суб’єктів публічної адміністрації застосовувати фінансові інструменти 
стимулювання, зокрема, заохочувальні та пільгові субсидії; 

– розкрито технократизацію життєдіяльності держави та суспільства у 
відносинах щодо публічного майна, які мають бути зорієнтовані на 
інформаційно-техногенне перетворення укладу життя. Використання 
новітніх технологій у здійсненні публічного управління та реалізації 
механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації дозволить 
забезпечити загальний добробут, баланс публічного та приватних інтересів 
користувачів публічного майна, інфраструктурні та організаційні 
перетворення, залучення додаткових інвестицій, інституційний розвиток, 
широке використання штучного інтелекту. Важливою є регламентація цих 
процедурних аспектів на рівні закону. Йдеться про необхідність внесення 
відповідних змін до законів України «Про інформацію», «Про електронні 
документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі 
послуги», «Про адміністративні послуги», «Про управління об’єктами 
державної власності». 

удосконалено: 
– розуміння публічного майна як будь-яких матеріальних чи 

нематеріальних активів, зокрема рухомості чи нерухомості, виражених у 
речах чи їхньому поєднанні, а також у майнових правах та обов’язках, які є 
загальнодоступними й призначені для задоволення суспільного інтересу та 
відповідно до встановлених законодавством чи договором випадках не 
можуть перебувати у приватній власності. Таке майно гарантує створення та 
реалізацію умов для існування кожної людини в соціумі на умовах, які 
відповідають загальнолюдським ідеалам рівності, справедливості та 
демократії; 

– положення про призначення публічного майна, що включає 
використання природних ресурсів, споруд, амуніції, документації, фінансів, 
публічних часток (паїв) у господарських товариствах тощо, для виконання 
мети та завдань публічної адміністрації, а також суб’єктів приватного права, 
залучених до адміністративних правовідносин щодо використання 
публічного майна, що має прямо або опосередковано сприяти реалізації 
публічного інтересу; 

– здійснення правової охорони публічного майна через нормативні 
та інституційно-функціональні властивості правового режиму як 
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систематизованого, відкритого, багатошарового та змінного за 
внутрішньою побудовою динамічного комплексу, який сутнісно та 
контекстуально охоплює предмет, специфічну взаємодію правових 
способів і засобів, інструментів діяльності публічної адміністрації або ж 
реалізацію правових процедур у цілому, а також мету правового 
регулювання; 

– інституціонально-процедурні оновлення відносин щодо публічного 
майна через цифровізаційні трансформації електронного документообігу на 
етапах подання заяви, прийняття рішення уповноваженим суб’єктом і 
отримання документів екстериторіально в режимі 24/7; 

– положення щодо перетворювальні охоронні матеріально-правові 
відносини щодо публічного майна, що можуть бути реалізовані як в 
юрисдикційному позасудовому, так і судовому порядку звернення стягнення 
з держави в особі органів публічної адміністрації за делікти у сфері 
використання публічного майна; 

– принцип глобального техніко-технологічного перетворення 
життєдіяльності держави та суспільства щодо задоволення публічного 
інтересу, досягнення суспільного добробуту та підтримання правопорядку 
при реалізації інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації, 
що має призвести до якісних перетворень, кардинальних зрушень у сфері 
використання публічного майна державою та суспільством; 

дістали подальшого розвитку: 
– характеристика базису становлення та розвитку правових режимів 

публічного майна через соціально-управлінські характеристики управління 
публічним майном, зокрема, реальної децентралізації, коли публічне майно, 
що має правові титули, пов’язані з правом спільної власності, передається 
суб’єктам публічної адміністрації локального рівня в межах 
адміністративно-територіальних одиниць; 

– положення про відносини між суб’єктами публічної адміністрації й 
суб’єктами приватного права стосовно реалізації правового режиму 
публічного майна, зумовлені категорією верховенства права щодо 
застосування в процедурах управління публічним майном, які мають бути 
справедливими та юридично визначеними за своєю природою; 

– теза щодо припинення правового режиму публічного майна з 
урахуванням суспільних інтересів та стратегічних потреб держави, зокрема, 
при виникненні необхідності будівництва публічного майна на землях, які не 
можуть знаходитись у власності територіальних громад відповідно до 
закону; 

– наукові погляди про належний та дієвий спосіб здійснювати публічне 
управління корпоративними правами господарських організацій у межах 
різних секторів економіки, що має бути заснованим на ефективній взаємодії 
органів публічної адміністрації вищого та центрального рівнів з іншими 
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суб’єктами публічного і приватного права з урахуванням специфіки їхньої 
організаційно-правової форми, зокрема, делегуванням повноважень на 
конкурсній основі; 

– положення про правовий режим публічних грошових коштів, що 
передбачає відносну самостійність державних і муніципальних фінансів за 
умов єдності системи публічного управління національною фінансово-
кредитною, грошовою системою з огляду на яскраво виражене соціальне 
призначення у межах бюджетів, позабюджетних і децентралізованих фондів 
для забезпечення стабільного розвитку громадянського суспільства та 
держави, врахування особистих і групових інтересів у межах фінансової 
системи, зокрема, через такий інструмент електронної демократії, як 
громадські бюджети; 

– способи усунення конфлікту інтересів при реалізації інституту 
відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 
використання публічного майна стосовно функціональних обов’язків 
уповноважених суб’єктів, а також розподілу бюджетних коштів, 
виділених на фінансування суб’єкта публічної адміністрації, що 
спричинив шкоду; 

– оптимальна модель адміністративної юстиції, що узгоджується з 
публічним інтересом щодо забезпечення правової охорони та захисту 
відносин з приводу публічного майна. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їхньому 
теоретичному та практичному підґрунті у: 

– науково-дослідній сфері – представлені у дисертації доктринальні 
напрацювання можуть бути основою для подальших наукових досліджень 
окремих аспектів інституту публічного майна (Акт впровадження результатів 
дисертаційного дослідження Задираки Н. Ю. у наукову діяльність юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка б/н 
від 19 вересня 2019 р.); 

– правотворчості – формування науково-практичних пропозицій з 
удосконалення нормативно-правових актів України щодо використання 
публічного майна (Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження 
Задираки Н. Ю. у законотворчу діяльність №04-26/15-10 (9998) від 16 січня 
2020 р.); 

– правозастосуванні – забезпечення єдності правореалізації й судової 
практики щодо ефективного та раціонального використання публічного майна 
з огляду на наднаціональні і національні законодавчі стандарти для 
забезпечення сталого розвитку, соціального партнерства та діалогу, 
конкуренції при реалізації адміністративно-правових режимів окремих видів 
публічного майна (Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження 
Задираки Н. Ю. у практичну діяльність Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного Суду б/н від 28 лютого 2019 р.); 
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– освітньому процесі – результати дисертації можуть бути 
використані при формуванні профілів професійних компетентностей 
окремих посад державної служби та управлінського персоналу; під час 
викладання спецкурсів «Адміністративне право», «Адміністративне 
судочинство», «Участь суб’єктів владних повноважень в 
адміністративному судочинстві» (Акт впровадження результатів 
дисертаційного дослідження Задираки Н. Ю. у навчальний та науково-
дослідний процеси юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка б/н від 10 вересня 2019 р.). 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 
положення та висновки дисертації були оприлюднені на 10 міжнародних 
науково-практичних конференціях: «Актуальні питання державотворення 
в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.); «Історія вітчизняного та 
європейського адміністративного права і процесу» (м. Київ, 6 жовтня 
2016 р.; м. Львів, 11 листопада 2016 р.); «Вітчизняна юридична наука в 
умовах сучасності» (м. Харків, 17‒18 березня 2017 р.); «Сучасні 
проблеми правової системи та державотворення в Україні» 
(м. Запоріжжя, 24‒25 березня 2017 р.); «Адміністративний акт: теорія та 
практика» (м. Київ, 9 жовтня 2017 р.); «Актуальні питання розвитку 
юридичної науки та практики» (18 травня 2018 р.); «Публічна служба і 
адміністративне судочинство: здобутки і виклики» (м. Київ, 5‒6 липня 
2018 р.); «Публічне право України: пошук оптимальних моделей 
правового регулювання» (м. Київ, 9‒10 листопада 2018 р.); «Київські 
правові читання «Речове право: пріоритети та перспективи» (м. Київ, 
22 березня 2019 р.); «Актуальні проблеми захисту інформаційних прав 
особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності» (м. Київ, 
17‒18 вересня 2019 р.). 

Публікації. Основні результати роботи знайшли відображення у 
39 наукових працях: одноосібній та 5 колективних монографіях, 
23 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях із юридичних 
дисциплін, зокрема у 8 іноземних виданнях та 14 одноосібних 
статтях,  проіндексованих у міжнародних наукометричних базах даних, 
одній статті у фаховому електронному виданні, індексованому у 
міжнародних наукометричних базах даних, а також у тезах 10 доповідей 
на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертаційного дослідження. Дисертація складається з 
анотації, вступу, чотирьох розділів, які складаються з дванадцяти 
підрозділів, дев’яти параграфів, висновків до кожного розділу та 
загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 
обсяг роботи складає 472 сторінки, із яких основного тексту – 
351 сторінка. Список використаних джерел становить 619 найменувань і 
розміщений на 71 сторінці. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її 
зв’язок з науковими програмами, планами та темами, окреслено мету і 
завдання, об’єкт і предмет дослідження, вказано на наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів, наведено дані щодо апробації 
результатів дослідження та публікацій. 

Розділ 1 «Виникнення, розвиток і зміст вчення про публічне 
майно» складається з трьох підрозділів та трьох параграфів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки, сутність і види публічного 
майна» публічна власність розглядається як право громадянського 
суспільства безпосередньо або через публічну адміністрацію 
реалізовувати компетенцію щодо майна, яке є загальнодоступним, 
невиключним і несуперечливим, а також здійснювати правову охорону та 
захист цього майна, своїх інтересів, суспільних благ тощо. Висвітлено 
поняття публічного майна, яке має показувати цільову спрямованість, а 
також адміністративно-територіальний простір. Зазначено, що 
використання такого майна є можливим з урахуванням компетентнісних 
властивостей суб’єктів публічної адміністрації чи делегованих 
повноважень. Окрему увагу приділено сутнісним характеристикам 
публічного майна залежно від спрямованості обслуговування при 
управлінні публічним майном. 

У підрозділі 1.2 «Генеза вчення про публічне майно» констатовано, що 
на витоки формування наукової думки про публічне майно насамперед 
впливали соціально-економічні процеси становлення права власності в 
цілому та зародження окремих його інститутів. Водночас права на публічне 
майно мали досить обмежений характер за гендерною, віковою та сутнісною 
характеристиками. Під час здійснення правової охорони публічного майна 
стали переважати жорсткі управлінські підходи з урахуванням ідеї 
державної безпеки, суспільних інтересів і загального блага. Доведено, що в 
XVIII-XX ст. на теренах українських земель  домінувала приватна власність, 
але публічний (державний) інтерес замінив собою загальний (суспільний) як 
критерій для реалізації відповідних процедур правової охорони публічного 
майна. Зроблено акцент на аспекті здійснення жорсткого державного 
управління державним майном, а в подальшому й скасування права 
приватної власності на нього.  

Аргументовано, що на сучасному етапі управління публічним майном 
повинно базуватися на моделях, які враховують права та інтереси широких 
верств суспільства. 

У підрозділі 1.3 «Інститут публічного майна в сучасній системі 
адміністративного права» сформульовано позицію щодо місця інституту 
публічного майна в системі адміністративного права. Цей інститут, за 
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своїми сутнісними характеристиками, переважно пов’язаний з 
фундаментальними статичними адміністративно-правовими категоріями. 

У параграфі 1.3.1 «Критерії формування інституту публічного майна 
в системі Загального адміністративного права» визначено, що місце та 
змістовне моделювання інституту публічного майна в системі Загального 
адміністративного права дозволяє забезпечити оновлення масиву правових 
норм у його межах із урахуванням новітніх тенденцій теорії та практики у 
сфері публічного майна. Загальна спрямованість цих критеріїв повинна 
характеризуватися оптимальністю, повнотою, точністю й адекватністю 
відображення регулятивних рис правових норм, які встановлюють 
правовий режим різних видів публічного майна.  

У параграфі 1.3.2 «Місце та призначення інституту публічного майна 
в системі Загального адміністративного права» констатовано, що інститут 
публічного майна входить до системи Загального адміністративного права 
насамперед з огляду на взаємопов’язаність з її засадничими елементами 
через спорідненість теоретичних положень та адміністративно-правових 
норм. Загальне адміністративне право поглинає інститут публічного майна у 
зв’язку із загальною спрямованістю правових норм цього утворення, зокрема 
щодо взаємодії із суб’єктами приватного права при використанні публічного 
майна. Такі системно-структурні зв’язки дозволяють гарантувати 
ефективність діяльності публічної адміністрації при реалізації своїх 
повноважень з урахуванням правового режиму публічного майна на основі 
уніфікованих стандартизаційних норм і правил поведінки. 

У параграфі 1.3.3 «Взаємозв’язок Особливого адміністративного 
права з інститутом публічного майна» констатовано, що новітні 
глобалізаційні тенденції розвитку адміністративного права означають 
поступове зникнення меж між правовим статусом суб’єктів публічного та 
приватного права в адміністративних правовідносинах. Це призводить до 
кардинальної зміни системно-структурних характеристик як Загального, 
так і Особливого адміністративного права. Указано на необхідність 
досягти оптимального балансу між універсальними положеннями щодо 
функціонування правового режиму публічного майна та особливостями 
окремих видів адміністративних правовідносин у системі Особливого 
адміністративного права. Особливе адміністративне право формує простір 
для реалізації процедурної складової правового режиму публічного майна. 
Правові норми, охоплені системою Особливого адміністративного права, 
встановлюють динаміку відносин щодо публічного майна, що, зокрема, 
впливає на змістове наповнення юридичної категорії відповідальності 
суб’єктів публічної адміністрації у зазначених адміністративних 
правовідносинах. 

Розділ 2 «Публічний інтерес у відносинах щодо використання 
публічного майна» складається з трьох підрозділів. 
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У підрозділі 2.1 «Публічний інтерес як основа відносин щодо 
використання публічного майна» констатовано, що при використанні 
публічного майна здійснюються публічні, управлінські функції та існує 
публічний інтерес. За допомогою впровадження соціального діалогу 
досягається соціальна рівновага, створюються передумови для належного 
використання публічного майна та розвитку потенціалу суспільства, 
зважаючи на публічний інтерес та інтереси суб’єктів відповідних соціально-
економічних відносин. Запропоновано детально регламентувати засади 
соціального діалогу у відносинах щодо використання публічного майна як у 
профільних законах з приводу соціального діалогу та права власності, 
зокрема, на публічне майно, так і на рівні спеціальних норм стосовно 
компетенції публічної адміністрації, інших суб’єктів публічного та 
приватного права. Раціональним вбачається запровадження обов’язкового 
адміністративного порядку оскарження рішень, дій і бездіяльності суб’єктів 
публічної адміністрації щодо публічного майна, пов’язаних з 
відшкодуванням шкоди.  

У підрозділі 2.2 «Методологічні засади реалізації публічного інтересу 
щодо використання публічного майна» запропоновано брати до уваги 
можливість досягнення публічного інтересу, задоволення суспільних 
життєвих потреб у раціональному та ефективному використанні публічного 
майна. Це можливо у спосіб цілеспрямованої, з користю для держави та 
суспільства реалізації відносин щодо публічного майна за умови адаптації до 
поточної національної економічної ситуації. Прагматика таких відносин 
виявляється у забезпеченні розвитку електронного урядування при 
застосуванні альтернативних способів використання публічного майна, 
інструментів моніторингу та громадського контролю за результатами 
використання суб’єктами публічної адміністрації такого майна. 
Запропоновано встановити методологічні засади і характеристики процедури 
притягнення до відповідальності та стягнення за шкоду, протиправні дії, 
недбалість щодо публічного майна з боку суб’єктів публічної адміністрації, 
інших суб’єктів публічного й приватного права. 

У підрозділі 2.3 «Особливості реалізації «триступеневого тесту» при 
використанні публічного майна» встановлено, що «триступеневий тест» 
щодо використання публічного майна реалізується згідно з принципами 
законності, легітимної мети в інтересах демократичного суспільства та 
пропорційності (справедливого балансу інтересів). Існування легітимної 
мети дозволяє досягти пріоритетних цілей публічного управління публічним 
майном. Ключовим обмежувальним чинником здійснення публічного 
управління при реалізації правового режиму публічного майна має бути 
принцип справедливого балансу публічного та приватного інтересів.  

З позицій публічного інтересу необхідно створити умови для 
зменшення можливих негативних проявів неправомірного використання 
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публічного майна чи протиправної бездіяльності уповноважених суб’єктів 
публічної адміністрації. Запропоновано персоналізувати заходи 
відповідальності, що застосовуються до правопорушників. 

 Розділ 3 «Правовий режим публічного майна» складається із трьох 
підрозділів та шести параграфів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття, сутність та особливості правового 
режиму публічного майна» доведено, що під правовим режимом необхідно 
розуміти чітко визначений порядок правового впливу на суспільні 
відносини, який встановлюється щодо публічних матеріальних чи 
нематеріальних активів, виражених у речах чи їхньому поєднанні, а також у 
майнових правах та обов’язках, і якому притаманний нормативно-ціннісний 
регулятивний характер інституційно-функціональної природи, обумовлений 
публічним інтересом, який втілюється в усіх елементах механізму його 
адміністративно-правового забезпечення. 

Констатовано, що цей режим має публічну (адміністративно-правову) 
природу, що зумовлюється особливостями цього правового інституту, а 
також суміжних інститутів інших галузей. Доведено важливість при 
визначенні поняття правового режиму публічного майна та його 
особливостей спиратися на легістський, інструментальний, 
упорядкувальний, інтерактивний, функціонально-соціальний та 
аксіологічний підходи. Особливості правового режиму публічного майна 
зумовлюються змістом завдань, які стоять перед державою та місцевим 
самоврядуванням, особливостями діяльності публічної адміністрації у межах 
своєї компетенції тощо. 

У підрозділі 3.2 «Підстави виникнення та припинення правового 
режиму публічного майна» зазначено, що підстави ґрунтуються на 
легальному закріпленні правового статусу набувачів прав на публічне майно, 
процедурних аспектах визначення процедури набуття та особливостей 
реалізації цього правового режиму з урахуванням інтересів народу України.  

Запропоновано брати до уваги вимоги нормативних актів з деталізацією 
підстав і порядку припинення правового режиму публічного майна, які 
видаються компетентними суб’єктами публічної влади. Зазначено, що 
фактори впливу на процес припинення правового режиму публічного майна 
більш раціонально згрупувати за інституціональним і функціональним 
критеріями, а також на підставі юридичних фактів (спеціальний порядок 
припинення відповідного правового режиму).  

У підрозділі 3.3 «Специфіка правових режимів окремих видів 
публічного майна» наголошено на важливості встановити чіткі межі 
здійснення публічного управління при реалізації правового режиму 
публічного майна, згідно з практикою Європейського суду з прав людини 
таким обмежувальним чинником є «трискладовий тест». 
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У параграфі 3.3.1 «Правовий режим публічного майна загального 
користування» наголошено, що характер відносин у межах правового 
режиму майна загального користування повинен бути стійким, незалежним 
від суб’єктного складу відповідних відносин, включаючи абсолютний захист 
прав суперфіціарія. Досліджено особливості реалізації правового режиму 
майна загального користування, зазначено, що в цих правовідносинах 
ключову роль відіграє можливість застосування соціального контролю задля 
дотримання правових обмежень діяльності публічної адміністрації у межах 
реалізації відповідної компетенції щодо такого публічного майна. 
Констатовано, що правовий режим публічного майна загального 
користування має у своїй основі створення правомірних, легітимних умов 
для задоволення публічного інтересу раціонального, економного й 
екологічно зорієнтованого використання такого майна. 

У параграфі 3.3.2 «Правовий режим природних ресурсів як публічного 
майна» розкрито важливість забезпечення легалізації компетенції 
уповноважених суб’єктів публічної адміністрації та суб’єктів приватного 
права на використання такого публічного майна щодо конкретизації меж, 
умов, критеріїв і порядку використання природних ресурсів. Наголошено, що в 
аспекті реалізації правового режиму природних ресурсів як публічного 
майна виявляються організаційні виконавчо-розпорядчі дозвільні риси 
адміністративних процедур із метою створення умов для екологічного та 
раціонального використання природних ресурсів, господарсько-
промислового освоєння довкілля, відтворення й оздоровлення 
навколишнього природного середовища тощо. При реалізації правового 
режиму природних ресурсів як публічного майна згідно з концепцією 
сталого розвитку запропоновано спиратися на індикатори продуктивності та 
ефективності ресурсоощадження, використання інструментів діяльності 
публічної адміністрації, взаємодії та співпраці між суб’єктами публічної 
адміністрації та іншими зацікавленими суб’єктами публічної влади та 
приватного права при реалізації правових титулів на природні ресурси. 

У параграфі 3.3.3 «Правовий режим майна, яке забезпечує 
функціонування суб’єктів публічної адміністрації» запропоновано для 
належної реалізації правового режиму різновидів публічного майна, яке 
забезпечує функціонування суб’єктів публічної адміністрації, прийняти 
закон про нормативно-правові акти, закон про адміністративні процедури та 
внести зміни до пов’язаних рамкових законодавчих актів. Основними 
індикаторами належності використання публічного майна суб’єктами 
публічної адміністрації варто вважати категорії прибутковості та 
раціональності розпорядження. Обґрунтовано доцільність додержання 
дозвільного порядку при розпорядженні публічним майном щодо публічно-
управлінських функцій з приводу майна, яке забезпечує функціонування 
публічної адміністрації. 
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У параграфі 3.3.4 «Правовий режим майна державних і комунальних 
підприємств, установ, організацій» зроблено акцент на тому, що 
повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування при 
використанні публічного майна державних і комунальних підприємств, 
установ та організацій мають орієнтуватися на підвищення відповідальності 
управлінців різних рівнів за ефективність здійснення публічного управління, 
забезпечення нормальної життєдіяльності мешканців територіальної 
громади. 

Запропоновано на рівні закону закріпити обов’язок суб’єктів публічної 
адміністрації проходити щорічну оцінку ефективності публічного 
управління через моніторингові заходи за кількісно-вартісними, технічними, 
інфраструктурно-господарськими та іншими показниками в профільних 
реєстрах як системах обліку. 

У параграфі 3.3.5 «Правовий режим корпоративних прав, що 
належать державі в статутних капіталах господарських організацій» 
обґрунтовано доцільність забезпечення балансу інтересів держави та 
суб’єктів приватного права як учасників корпоративних відносин через 
лібералізацію та посилення диспозитивності регуляторних рамок; 
диференційованість і мобільність публічного управління, гнучкість 
інструментів діяльності публічної адміністрації; збільшення інформаційної 
прозорості та відкритості, інноваційного виміру взаємодій між учасниками 
відносин із використання корпоративних прав, що належать державі в 
статутних капіталах господарських організацій. Механізм публічного 
управління такими корпоративними правами держави має бути заснованим 
на ефективній взаємодії органів публічної адміністрації вищого та 
центрального рівнів з іншими суб’єктами публічного та суб’єктами 
приватного права з урахуванням специфіки їхньої організаційно-правової 
форми.  

У параграфі 3.3.6 «Правовий режим публічних грошових коштів» 
констатовано, що публічні грошові кошти пов’язані з категоріями 
публічного управління при використанні фінансових ресурсів для 
задоволення публічного інтересу, суспільних потреб. Звернено увагу на 
суперечливі аспекти використання відповідних публічних фінансів у судовій 
практиці. Так, судові справи, які розглядаються та вирішуються у межах 
адміністративної юрисдикції, стосуються переважно спірних моментів 
зарахування коштів і бездіяльності фондів публічного права.  

Розділ 4 «Відповідальність суб’єктів публічної адміністрації у 
відносинах щодо використання публічного майна» складається з трьох 
підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Зміст відповідальності суб’єктів публічної 
адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна» 
наголошено, що інститут відповідальності суб’єктів публічної адміністрації 
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у відносинах щодо використання публічного майна виступає 
упорядкувальним фактором суспільних відносин, сприяє задоволенню 
публічного інтересу, формує простір для належної імплементації юридичних 
норм в юрисдикційному позасудовому чи судовому порядку реалізації такої 
відповідальності на засадах антропоцентризму та верховенства права. 
Наголошено на динамічності виміру відповідальності щодо діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації та інших обов’язкових учасників механізму 
реалізації такої відповідальності з метою задоволення публічного інтересу, 
виконання соціальних норм, а також на необхідності додатково враховувати 
різні складові такої відповідальності: політичну, моральну, власне юридичну 
тощо.  

У підрозділі 4.2 «Механізм відповідальності суб’єктів публічної 
адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна» юридична 
відповідальність суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 
використання публічного майна встановлюється згідно з нормами права, 
звернена до свідомості та волі цих зобов’язаних суб’єктів, що диктується їм з 
метою реалізації публічного інтересу, відповідного суб’єктивного права –
 визначене, співвіднесене з державною волею, необхідне правило поведінки. 
Публічний інтерес у сфері використання публічного майна та державна воля, 
втілені в юридичних нормах, індивідуалізуються в конкретних суб’єктивних 
правах та юридичних обов’язках. Додатково зроблено акцент, що воля 
окремих учасників конкретних правовідносин підкорюється державній волі 
та публічному інтересу, а поведінка уповноваженого суб’єкта –
 суб’єктивному праву, зобов’язаного суб’єкта – юридичному обов’язку. 
Доцільним вбачається формування чітких правових меж для активної 
діяльності держави з відшкодування шкоди за власною ініціативою в 
адміністративному порядку. Окремої деталізації потребують підстави та 
межі відшкодування шкоди в межах суб’єктного виміру механізму 
відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 
використання публічного майна. 

У підрозділі 4.3 «Перспективи розвитку інституту відповідальності 
суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо використання 
публічного майна» встановлено, що еволюція інституту відповідальності 
суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо використання 
публічного майна має узгоджуватися з динамічним виміром механізму 
реалізації відповідальності. Зокрема, це стосується специфіки економіко-
правового аспекту використання публічного майна, виникнення підстав, 
порядку застосування санкцій, ролі публічної адміністрації у створенні умов 
для розвитку вказаного механізму тощо. Тому «життєвий цикл» механізму 
реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 
сфері використання публічного майна має від початку становлення, 
інституціоналізації до появи стандартизованих процедур спиратися на 
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критерії продуктивності, ефективності та доцільності. Нова технологічна 
концепція життєдіяльності держави та суспільства в умовах глобалізації 
дозволить посилити значення стратегічного планування з відповідним 
нормативно-правовим забезпеченням. Таким чином, можливе досягнення 
балансу публічного та приватного інтересу в межах оновлення 
інфраструктури, раціональної локалізації публічного майна на конкретних 
територіях чи екстериторіально, посилення результативності використання 
останнього суб’єктами публічного та приватного права у правомірних 
межах. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення 
та вирішено наукову проблему щодо становлення та розвитку інституту 
публічного майна в системі адміністративного права України,  
сформульовано рекомендації щодо перспектив розвитку інституту 
відповідальності у відносинах щодо використання публічного майна. У 
результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 

1.  Поняття публічного майна має показувати цільову спрямованість, 
а також адміністративно-територіальний простір. Використання такого 
майна є можливим з урахуванням компетентнісних рис суб’єктів 
публічної адміністрації чи делегованих повноважень, до відання яких 
віднесено порядок публічного управління у цій сфері. 

Основні ознаки публічного майна: цільові параметри, 
територіальність, просторовий фактор, суб’єктний 
склад,  інституціональний вимір, предметна специфіка, об’єктні 
характеристики, органічна комунікація з публічною владою, її 
представниками на основі належного інструментарію, а також 
функціональний аспект. 

2. Генеза вчення про публічне майно зумовлена доцільністю 
встановлення історичного фундаменту формування правового режиму 
публічного майна.  

Історія становлення та розвитку правничої думки сягає корінням в 
часи Стародавнього світу: у тодішні часи формувалися засадничі аспекти 
категорії «публічного» і критерії її розмежування зі сферою «приватного».  

За критеріями територіального розташування публічного майна та 
кореспондуючої історичної епохи, публічного інтересу при унормуванні 
діяльності публічної адміністрації можна запропонувати таку 
періодизацію наукової думки про публічне майно на українських землях у 
XVIII‒XX ст.: 1) laissez faire на міжнародній арені впродовж XVIII ст., у 
тому числі на теренах українських земель Війська Запорозького – 
дозвільно-затверджувальної спрямованості, у складі Російської імперії –
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 панівного правового режиму публічного майна; 2) орієнтація на 
«суспільне благо» в контексті суб’єктивних прав особи в ХІХ‒ХХ ст., за 
винятком українських земель у складі СРСР, де спостерігалася 
конституціоналізація жорсткого публічного (державного) управління 
майном, а надалі скасування права приватної власності на нього; 
3) обґрунтування доцільності націоналізації на момент 80–90-х років 
ХХ ст. 

Приділено увагу сучасному стану розвитку правничої думки про 
публічне майно. Зроблено акцент на формуванні нових теоретичних 
конструкцій щодо охорони публічного майна, порівняно з попередніми 
історичними періодами. Запропоновано, щоб держава зберігала достатні, 
але не виключні повноваження з приводу управління публічним майном, 
репрезентуючи публічні інтереси народу.  

3. Сформульовано авторську позицію щодо місця інституту 
публічного майна в системі адміністративного права. Установлено, що 
внутрішній зміст Загального адміністративного права дозволяє встановити 
межі для змістовних, інституціональних, функціональних і 
методологічних проявів практичної реалізації правових режимів 
публічного майна, зокрема, з урахуванням звичаїв, традицій та неписаних 
правил поведінки при використанні останнього. 

Існує суттєвий вплив Особливого адміністративного права на 
інститут публічного майна, оскільки для впровадження відповідних умов 
правової охорони залучаються специфічні режимні характеристики майна 
залежно від сфери його використання. Публічне майно, як правило, 
виступає як засадничий елемент функціонування переважної більшості 
інститутів Особливого адміністративного права, обумовлюючи 
особливості правових режимів відповідних видів згаданого майна.  

Розкрито новації оновлення системи адміністративного права, 
зокрема, щодо інформатизації процедур управління публічним майном, 
надання електронних адміністративних послуг при його використанні.  

4. З’ясовано двовимірність відносин щодо використання публічного 
майна з урахуванням прагматичних якісних характеристик. Зв’язок між 
елементами відносин забезпечується через узгодженість із юридичними 
фактами. Продемонстровано, що у такий спосіб можна сформувати 
індекси результативності використання публічного майна 
уповноваженими суб’єктами. 

Розкрито напрямок досягнення публічного інтересу, задоволення 
суспільних життєвих потреб у раціональному та ефективному 
використанні публічного майна. З огляду на німецький досвід 
запропоновано забезпечити оновлення організаційного механізму 
використання публічного майна, постійно та своєчасно оновлювати 
матеріально-технічну базу, застосовувати технологічні ноу-хау.  
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Доцільно детально регламентувати в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення та Законі України «Про управління 
об’єктами державної власності» процедуру провадження притягнення 
суб’єктів публічної адміністрації до відповідальності та стягнення за 
шкоду, протиправні дії, недбалість щодо публічного майна. З метою 
гарантування правопорядку та посилення превентивного впливу на 
правопорушників запропоновано підвищити розмір цих штрафів. 

5. Позитивну динаміку відносин щодо використання публічного 
майна можна досягти через нормативно-правове забезпечення, що 
узгоджується з поточними соціально-економічними реаліями, які 
впливають на вибір методики оцінки економічної ефективності соціальних 
інвестицій у відносини щодо використання публічного майна, а також 
відповідних інструментів діяльності публічної адміністрації, зокрема, 
фінансово-правової, організаційно-економічної, кадрової та інформаційно-
аналітичної природи.  

Сформульовано критерії притягнення до соціальної відповідальності 
як суб’єктів публічної адміністрації, так і уповноважених суб’єктів 
приватного права. Визначальним критерієм для посилення санкцій має 
бути економічний стосовно оцінки стану задоволення публічного інтересу, 
досягнення запланованих чи оптимальних економічних результатів. 

Щодо контролю за виконанням функцій з управління публічним 
майном доцільно в ст. 16 Законі України «Про управління об’єктами 
державної власності» закріпити критерії ефективності та раціонального 
використання публічного майна з урахуванням кількісно-якісних 
показників  прибутку від використання майна чи розміру надходжень до 
державного чи місцевих бюджетів, стану задоволення публічного інтересу 
у вигляді підтримання чи покращення соціально-економічних та 
інфраструктурних показників розвитку громад.  

Виправданим є запровадження обов’язкового адміністративного 
порядку оскарження рішень, дій і бездіяльності суб’єктів публічної 
адміністрації щодо публічного майна, пов’язаних з відшкодуванням 
шкоди. Цілком можливо також наділити органи адміністративної юстиції 
в Україні компетенцією з консультування Кабінету Міністрів України та 
інших центральних органів виконавчої влади стосовно прийняття 
управлінських рішень щодо публічного майна.  

6.  «Триступеневий тест» дозволяє досягти балансу між публічним 
інтересом і приватними інтересами осіб, які використовують публічне 
майно. Цього можна досягнути згідно з принципами законності, 
легітимної мети в інтересах демократичного суспільства та 
пропорційності у відносинах щодо публічного майна. Як наслідок, стає 
можливим посилення законності діяльності публічної адміністрації, 
підтримання публічного ефекту від накладення санкцій з урахуванням 
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пропорційного реагування на вчинення фізичними особами делікти, 
протиправну бездіяльність тощо.  

Висвітлено перевагу моделі адміністративної юстиції Німеччини, 
яка може бути практично корисною для України, щодо чіткого визначення 
порядку обов’язкового позасудового вирішення публічно-правового 
спору; забезпечення превентивного та карального впливу механізму 
реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 
щодо використання публічного майна. 

7. Продемонстровано багатоаспектність правового режиму в 
політичному, економічному соціальному та правовому вимірах. Правовий 
режим публічного майна в цьому контексті має публічну 
(адміністративно-правову) природу, що зумовлюється особливостями 
цього правового інституту, а також суміжних інститутів інших галузей. Це 
встановлює основоположний характер правового режиму публічного 
майна для формування належної практики реалізації відповідного 
інституту адміністративного права.  

Охарактеризовано тенденції реалізації правових режимів окремих 
видів публічного майна щодо юридичної визначеності та передбачуваності 
діянь і рішень публічної адміністрації з урахуванням очікувань суб’єктів 
приватного права як учасників відносин щодо використання публічного 
майна. Вирішальну роль у системі запроваджених ключових 
характеристик правового режиму публічного майна відіграє можливість 
гарантування й контролю за ефективністю здійснення політики у сфері 
публічного майна та використання вказаних ресурсів суб’єктами публічної 
адміністрації. 

До характеристик правового режиму публічного майна відносено: 
зміст і цільове призначення, а також структуру публічного майна; сферу 
імплементації та вид діяльності, зокрема, підстави виникнення та 
припинення правового режиму; форму власності та правові титули, 
зокрема, межі їх реалізації третіми особами; видові характеристики; 
суб’єктний вимір.  

8. Запропоновано розмежовувати загальні та особливі підстави 
виникнення правового режиму публічного майна. Так, особливі підстави 
пов’язані з виникненням юридичних фактів щодо виняткової можливості 
суб’єктів публічної адміністрації набути права на публічне майно. 
Натомість усі інші підстави мають загальний характер. 

Нерідко підстави набуття прав на публічне майно як підстави 
виникнення відповідного правового режиму є примусовими. Для 
примусових підстав виникнення правового режиму публічного майна 
потрібно брати до уваги насамперед принципи співмірності, допустимості 
та виняткової необхідності примусового виникнення правового режиму 
публічного майна. 
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Добровільні підстави засновані на добровільних паритетних началах, 
а саме: добровільна відмова попереднього власника від своїх прав на 
вказане майно на користь суб’єктів публічної адміністрації, укладення 
цивільно-правових угод або адміністративних договорів, викуп для 
суспільних потреб, делегування повноважень або добровільна передача 
прав на публічне майно від комунального та державного власника, 
повернення публічного майна з колективної до державної форми власності 
тощо. 

Необхідно забезпечити дієвий механізм охорони та захисту законних 
прав та інтересів набувачів прав на публічне майно.  

9. Висвітлено особливості адміністративно-правових режимів 
окремих видів публічного майна: публічного майна загального 
користування; природних ресурсів як публічного майна; майна, яке 
забезпечує функціонування суб’єктів публічної адміністрації; майна 
державних і комунальних підприємств, установ, організацій; 
корпоративних прав, що належать державі в статутних капіталах 
господарських організацій; публічних грошових коштів.  

Доведено необхідність зберігати цільове призначення правового 
режиму в аспекті використання зазначеного публічного майна, 
насамперед, для забудови при одночасному забезпеченні не погіршення 
екологічного стану земельної ділянки, наданої для реалізації суперфіцію. 
«Тріада повноважень» власника стосовно зведених (або споруджуваних) 
чи придбаних будівель або їх частин належать суперфіціарію. Звідси 
випливає переважна платність правового режиму майна загального 
користування, хоча це не виключний варіант використання вказаного 
майна. 

Слід запровадити дієві заходи підтримання та правової охорони 
якості навколишнього середовища. Необхідно зважати на публічний 
інтерес, національні екологічні інтереси з підтримання стану, різноманіття 
та унікальності довкілля, що не створюватиме негативних наслідків і 
загроз для здоров’я та довголіття нації, збереження природи та генофонду. 
Як наслідок, створюються умови для сталого екологічно орієнтованого 
суспільного розвитку. 

Сервісний вимір використання публічного майна, яке забезпечує 
функціонування суб’єктів публічної адміністрації, притаманний для 
відповідних правових режимів не лише на національному чи 
регіональному, але й на наднаціональному рівні. Основними індикаторами 
належності використання публічного майна суб’єктами публічної 
адміністрації доцільно вважати категорії прибутковості та раціональності 
розпорядження. Ключове призначення правового режиму такого 
публічного майна зорієнтоване на задоволення публічних потреб шляхом 
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спільного використання публічного майна, делегування повноважень 
суб’єктам приватного права.  

Розкрито сутність правового режиму майна державних і 
комунальних підприємств, установ, організацій. Проаналізовано його 
соціально-публічні властивості при використанні суб’єктами публічної 
адміністрації. Відповідне майно державних і комунальних підприємств, 
установ, організацій має задовольняти публічні інтереси визначеної 
територіальної громади шляхом створення умов для економіко-
соціального розвитку територій в умовах реформи децентралізації. При 
цьому не меншу цінність становить  розробка форматів співробітництва 
між суб’єктами публічної адміністрації, адекватних поточній економіко-
політичній та соціальній ситуації в країні щодо використання майна 
державних і комунальних підприємств, установ, організацій. Як наслідок, 
відбуватиметься цілеспрямоване публічне управління при використанні 
вказаного різновиду публічного майна.  

Існування правового режиму корпоративних прав, які належать 
державі в статутних капіталах господарських організацій, обумовлене 
макро- та мікроекономічними аспектами публічного управління. 
Запропоновано орієнтуватися на показники ефективності публічного 
управління щодо обсягу безпосередньої участі держави в корпоративних 
відносинах.  

Запропоновано розробити ефективне та дієве законодавство для 
реалізації правового режиму публічних грошових коштів. Основний 
акцент має робитися на публічні фінансові, а також власне адміністративні 
процедури у сфері публічного управління й адміністрування такого 
публічного майна. Висвітлено уніфіковані правові рамки ефективної та 
прозорої реалізації правового режиму публічних грошових коштів, 
зокрема, на основі цифровізації процедурно-процесуального виміру через 
єдиний портал використання публічних грошових коштів. 

10. Механізм відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 
делікти у сфері використання публічного майна на базовому рівні 
концептуально втілює стратегічну концепцію практичності, обов’язків, 
сталого розвитку та підзвітності, економічні, матеріально-фінансові 
наслідки. 

Означений механізм характеризується правовідновлювальними 
публічно-правовими рисами в межах юрисдикційних заявних і 
втручальних позасудових і судових адміністративних процедур.  

Сформульовано позицію щодо можливого втручального формату 
діяльності держави при виконанні компенсаційних функцій стосовно 
відшкодування шкоди за правилами адміністративних процедур з 
ініціативи суб’єктів публічної адміністрації.  
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11. Механізм відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 
делікти у сфері використання публічного майна має соціальну природу, 
тож він має бути закріплений в законодавстві згідно з критеріями 
корисності та результативності форм діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації з урахуванням ідеального уявлення про належну поведінку.  

Описано визначальні змістовні характеристики суб’єктно-об’єктного 
виміру механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації. 
Підставами притягнення суб’єктів публічної адміністрації за шкоду є 
делікти, невиконання чи неналежне виконання обов’язків у сфері 
використання публічного майна. 

12. Запропоновано максимально детально закріпити процедурні 
аспекти реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 
делікти у сфері використання публічного майна як за протиправне 
виконання функцій держави. Необхідно прийняти профільний Закон 
України «Про адміністративні процедури» і внести відповідні зміни до 
законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні 
органи виконавчої влади», «Про Фонд державного майна України», «Про 
Антимонопольний комітет України», «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 
службу», «Про управління об’єктами державної власності», «Про 
адміністративні послуги» тощо. 

Судовий порядок реалізації відповідальності суб’єктів публічної 
адміністрації за делікти має бути у першу чергу застосований у разі 
неможливості своєчасно розглянути та вирішити такий спір у позасудовому 
порядку; відмови у задоволенні відповідного звернення особи, яка 
правомірно використовує публічне майно; неприйнятності способу чи 
розміру відшкодування шкоди, шляхів поновлення порушених чи 
невизнаних прав і законних інтересів уповноваженої особи. Однак судовий 
порядок неможливий у разі досягнення примирення в позасудовому порядку, 
за винятком обставин, коли суб’єкт публічної адміністрації не виконує 
вказане рішення добровільно або за умови настання непередбачуваних, 
додаткових виключних чи виняткових обставин. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Задирака Н. Ю. Інститут публічного майна в системі 

адміністративного права України: теорія формування та практика 
реалізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2020. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, 
присвяченою адміністративно-правовому дослідженню інституту публічного 
майна в системі адміністративного права України.  

З’ясовано поняття, ознаки, сутність і види публічного майна. 
Простежено генезу вчення про публічне майно (з періодизацією). Проведено 
аналіз інституту публічного майна в сучасній системі Загального та 
Особливого адміністративного права.  

Охарактеризовано публічний інтерес як основу відносин щодо 
використання публічного майна. Визначено методологічні засади реалізації 
публічного інтересу щодо використання публічного майна. Проаналізовано 
особливості застосування «триступеневого тесту» при використанні 
публічного майна.  

Сформульовано поняття, сутність та особливості адміністративно-
правового режиму публічного майна. Встановлено специфіку 
адміністративно-правових режимів окремих видів публічного майна.  

Розкрито зміст відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 
відносинах щодо використання публічного майна та механізм 
відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 
використання публічного майна. Сформульовано пропозиції для 
вдосконалення інституту адміністративної відповідальності у відносинах 
щодо використання публічного майна. 
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Ключові слова: адміністративне право, публічне майно, публічне 
управління, публічна адміністрація, публічний інтерес, публічна функція, 
триступеневий тест, адміністративно-правове регулювання.  

 
АННОТАЦИЯ 

 
Задирака Н. Ю. Институт публичного имущества в системе 

административного права Украины: теория формирования и 
практика реализации. – Квалификационный научный труд на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 
2020. 

Диссертация является самостоятельным научным трудом, 
посвященным административно-правовому исследованию института 
публичного имущества в системе административного права Украины.  

Сформулировано определение, характерные черты, суть и виды 
публичного имущества. Описан генезис учения о публичном имуществе (с 
периодизацией). Проанализирован институт публичного имущества в 
современной системе Общего и Особенного административного права. 

Охарактеризован публичный интерес как основа отношений по 
использованию публичного имущества. Определено методологические 
основы реализации публичного интереса при использовании публичного 
имущества. Проанализировано особенности применения «трёхступенчатого 
теста» при использовании публичного имущества. 

Сформулировано понятие, суть и особенности административно-
правового режима публичного имущества. Исследовано специфику 
административно-правовых режимов отдельных видов публичного 
имущества.  

Раскрыто содержание ответственности субъектов публичной 
администрации в отношениях, что возникли при использовании 
публичного имущества и механизм ответственности за деликты в сфере 
использования публичного имущества. Сформулированы предложения по 
усовершенствованию института административной ответственности в 
отношениях, что возникли при использовании публичного имущества. 

Ключевые слова: административное право, публичное имущество, 
публичное управление, публичная администрация, публичный интерес, 
публичная функция, трёхступенчатый тест, административно-правовое 
регулирование. 
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ABSTRACT 
 

Zadyraka N. Yu. Institute of public property in the system of 
administrative law of Ukraine: formation theory and practice of 
implementation. – Qualifying scientific work, manuscript copyright. 

Thesis for a Doctor’s of Law degree by speciality 12.00.07 – administrative 
law and process; financial law; information law. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, in 
2020. 

The thesis pays special attention to administrative legal issues of theoretical 
principles of developing the doctrine of public property on illumination of 
concepts, features, essence and types of public property, historiography of the 
doctrine of public property, establishment of the place of the public property 
institute in the modern system of administrative law, detailing the criteria, 
determining the location and designation of this institute in the system of the 
General Administrative Law, as well as outlining the relationship of the Special 
Administrative Law with the public property institute. 

The understanding of the public property has been developed as any 
tangible or intangible assets, in particular, mobility or immovable property, 
expressed in things or in combination, as well as in property rights and obligations 
that are publicly available and are intended to satisfy the public interest and in 
accordance with cases stipulated by law or contract cannot be privately owned. 

The thesis pays special attention to administrative legal issues of theoretical 
principles of developing the doctrine of public property on illumination of 
concepts, features, essence and types of public property, historiography of the 
doctrine of public property, establishment of the place of the public property 
institute in the modern system of administrative law, detailing the criteria, 
determining the location and designation of this institute in the system of the 
General Administrative Law, as well as outlining the relationship of the Special 
Administrative Law with the public property institute. 

The author has characterized the public interest in the relations concerning 
the use of public property as the basis of these relations, the methodological 
principles of implementing the specified public interest and the peculiarities of the 
«three-step test» when using the public property. 

The influence of the sustainable development concept on improving the 
quality of life and taking into account the public interest has been determined 
regarding the impact of the components of the Special Administrative Law on the 
institute of public property in political, economic, social, cultural and other 
dimensions of public governance orientation to ensure the long-term development 
of civil society. Measures to enhance public inclusivity and to involve private law 
actors in public policy-making, including forums, might be the ways of achieving 
the latter. 
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The author has outlined the concept, essence and features, grounds for 
emergence and termination of the legal regime of the public property. The nature 
of legal regimes of certain types of public property has been detailed, namely: 
public property of general use, natural resources as public property, property that 
ensures the functioning of public administration, property of state and communal 
enterprises, institutions, organizations, corporate rights belonging to the state in 
the authorized capital of economic organizations, public funds. 

The «three-step test» of relations with respect to public property has been 
developed and the «equality» of applying the legal regime of the public property 
has been stated during the implementation of this regime not in individual social 
situations, but in the complex definition of the mechanism of administrative and 
legal support for the implementation of legal regimes of public property as objects 
of social environment. This functional and social approach illustrates to the fullest 
extent the dynamics of relations with the public property, i.e. the ability to actively 
influence the objective dimension of the legal regime of the public property in 
order to establish, change and terminate the rules of implementation of relevant 
social processes. 

In order to prevent jurisdictional and non-jurisdictional disputes in the 
public property relations, it has been proposed that the institutional dimension of 
the public administration activity in the use of the public property is to be based on 
the legal regime of public interests. 

Theoretical conclusions and practical recommendations formulated in the 
thesis are of high importance for developing the procedure of implementing 
financial incentive instruments when using the public property. In the Article 6 of 
the Law of Ukraine «On State Property Management», it has been suggested to 
enshrine the right of public administration entities to use financial incentive 
instruments, i.e. incentive and preferential subsidies. 

A number of suggestions have been made to amend the national legislation 
of Ukraine on the public property use. It has been proposed to adopt a profile law 
on the procedure for damages compensation caused by the public administration 
entities with special rules on relations concerning the public property use. 

Key words: administrative law, public property, public interest, public 
governance, public administration, public function, three-step test, administrative 
and legal regulation. 
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