
В І Д Г У К
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора Миронюка 
Романа Вікторовича -  на дисертацію Рибак Катерини Олександрівни 

«Містобудівна діяльність як об’єкт адміністративно-правового 
регулювання», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право

Актуальність теми. Переслідуючи мету забезпечення сталого 

розвитку України як правової, демократичної, соціальної держави, з одного 

боку, та підвищення ефективності діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування, з іншого боку, нагальною є потреба належного 

адміністративно-правового забезпечення та регулювання містобудівної 

діяльності, як сфери яка забезпечує комфортне співіснування будь-якої 

спільноти як на рівні міст так і селищ (сіл) України. Зазначене передбачає 

низку структурних перетворень, удосконалення чинного законодавства у цій 

сфері, і як вірно зазначає автор уніфікації понять, що містяться у чинному 

містобудівному законодавстві, перегляд повноважень окремих органів 

державної влади, покращення рівня залучення громадськості у процес 

прийняття рішень публічною адміністрацією у сфері містобудівної 

діяльності, збільшення можливості доступу до публічної інформації у сфері 

містобудівної діяльності тощо.

Зазначене підкреслює важливість та актуальність теми 

адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності. В свою 

чергу аналіз наукового доробку окресленої тематики дослідження свідчить, 

що на теренах новітнього розвитку України як самостійної держави питання 

адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності є мало 

дослідженими. Вищеозначене свідчить про актуальність обраної автором 

тематики дослідження та вказує на необхідність його дослідження в межах 

дисертації.

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

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до основних положень
ВХІД.М» /££Г .. Л '/Г '* "
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Відділ діловодства та архіву 

Київського національного універсти* 
_______ імені Тараса Шевченка
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Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 

лютого 2016 року № 68/2016, Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2016-2020 роки, затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року, а також 

Планів науково-дослідної роботи Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі 

аналізу чинного законодавства України, відповідних підзаконних 

нормативно-правових актів, зарубіжного (європейського) законодавства, 

критичного опрацювання вітчизняних і зарубіжних наукових теорій, судової 

практики розкрити зміст адміністративно-правового регулювання 

містобудівної діяльності в Україні, а також розробити пропозиції щодо 

удосконалення відповідних нормативних актів у цій сфері.

Об’ єкт та предмет дослідження сформульовані вдало і відповідають 

вимогам МОН України. Об’єктом дослідження є врегульовані нормами 

адміністративного права суспільні відносини, що виникають у сфері 

містобудівної діяльності. Предметом дослідження є містобудівна діяльність 

як об’єкт адміністративно-правового регулювання.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Високий ступінь обґрунтованості результатів дослідження зумовлено 

досить раціональною та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційної 

роботи. Загальна структура роботи в цілому є логічною, послідовною, 

раціональною, обґрунтованою предметом, метою та завданнями дослідження.

Методологічну основу дисертації становить сукупність 

загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового пізнання. В 

основу дослідження покладено філософський метод діалектики, який полягає 

в дослідженні єдності та взаємодії суспільних явищ. Для вирішення 

поставлених задач дослідження використано такі методи як: історичний,
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статистичний, порівняльно-правовий, формально-логічний, соціологічний та 

інші методи пізнання процесів і явищ, а також спеціальні юридичні методи 

граматичного розгляду та тлумачення правових норм.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

представлене дисертаційне дослідження є першим комплексним 

дослідженням, де з використанням необхідних методів пізнання, здобутків 

вітчизняної і зарубіжної юридичної науки, з урахуванням європейського 

досвіду окреслено теоретичні та практичні проблеми адміністративно- 

правового регулювання містобудівної діяльності в Україні. В результаті 

проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень та 

висновків, запропонованих особисто здобувачем.

Зокрема, практично корисним є запропоноване автором використання 

у чинному законодавстві єдиного уніфікованого терміна «містобудівна 

діяльність», під яким необхідно розуміти цілеспрямовану діяльність суб’єктів 

містобудівної діяльності по створенню та підтриманню повноцінного 

середовища життєдіяльності людини, яка включає прогнозування розвитку 

населених пунктів і територій, планування, зонування, реконструкцію 

населених пунктів і територій, архітектурну діяльність, будівельну діяльність, 

консервацію незавершеного об’єкта містобудівної діяльності, прийняття 

спорудженого об’єкта в експлуатацію, ремонт (поточний, середній і 

капітальний), знесення, благоустрій об’єкта містобудівної діяльності, 

створення соціальної, та інженерної, виробничої, транспортної, 

природоохоронної, комунікаційно-інформаційної інфраструктури (стор. 38).

Обґрунтованою є пропозиції щодо необхідності прийняття Концепції 

розвитку містобудівної діяльності України як програмного документа, що має 

визначати основні напрями та перспективи розвитку в цілому України, 

потенційної поведінки суб’єктів містобудівної діяльності у цій сфері для 

найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів України; (стор. 

81).

Достатній рівень наукової новизни має розуміння головних напрямів
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містобудівної діяльності та основних вимог до такої діяльності за рахунок 

включення до них використання територій (прогнозування розвитку, 

планування, зонування, реконструкція); здійснення архітектурної діяльності; 

здійснення будівельної діяльності; створення соціальної, інженерної, 

виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної інфраструктури; 

розробка правових актів, державних стандартів, норм і правил, пов’язаних з 

містобудівною діяльністю; контроль за дотриманням містобудівного 

законодавства; розробка, реалізація і моніторинг містобудівної документації 

та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій; створення 

та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів; стандартизація; 

сертифікація; ліцензування певних видів господарської діяльності у 

будівництві об’єктів IV і V категорій складності за переліком видів робіт, що 

визначається Кабінетом Міністрів України, в порядку, встановленому 

законодавством; галузевої експертизи науково-дослідних (науково- 

технічних) установ у галузі будівництва, житлово-комунального 

господарства та промисловості будівельних матеріалів; моніторингова 

діяльність; професійна атестація виконавців робіт, пов’язаних зі створенням 

об’єктів архітектури; підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх 

кваліфікації; здійснення науково-дослідної діяльності (с. 85).
•і

Окремої уваги автор приділяє вивченню міжнародного правового 

регулювання містобудівної діяльності, зокрема в Федеративній Республіці 

Німеччина, на прикладі аналізу положень Будівельного кодексу (ВаиОВ), що 

в результаті призводить до виваженої та переконливої позиції автора щодо 

необхідності розробки та прийняття Містобудівного кодексу України, який 

зможе вирішити завдання щодо систематизації законодавства у сфері 

містобудування та узгодження його положень з нормами суміжних галузей 

законодавства, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності 

діяльності публічної адміністрації, удосконаленню порядку і прозорості 

прийняття рішень з питань містобудування, забезпеченню реалізації прав 

територіальних громад та окремих громадян, ефективному використанню
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територій, удосконаленню порядку підготовки, погодження і затвердження 

містобудівної документації, а також створенню умов для ефективного 

міжнародного співробітництва у сфері містобудування (с.80-83).

Варто відмітити практичне значення запропонованої автором 

доцільності розробки генеральної схеми планування території України як 

інтерактивної моделюючої системи управління державою, що забезпечить 

регулярну актуалізацію даних, поточний аналіз стану та моделювання 

стратегії регіонального розвитку, доступність інформації для прийняття 

управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях 

(с. 132).

Значної уваги в роботі приділено інституту громадських слухань, який 

дієво функціонує в більшості розвинутих країн світу зокрема щодо 

планування забудови території міст, селищ тощо. На підставі вивчення 

цього інституту автором зроблений висновок, що під час проведення 

громадських слухань з боку публічної адміністрації у сфері містобудівної 

діяльності та замовника (забудовника) окремого об’єкта містобудівної 

діяльності відбуваються систематичні порушення чинного законодавства у 

сфері містобудівної діяльності: відсутність інформаційного стенду біля 

будівельного майданчика із стислою інформацією про об’єкт містобудівної 

діяльності, схеми генерального плану з експлікацією об’єктів забудови та 

благоустрою (паркінгу, прибудинкових майданчиків, озеленення), схем 

фасадів або перспективного зображення будівлі; проведення громадських 

слухань без офіційного повідомлення у робочий час; використання 

земельної ділянки не за цільовим призначенням; відсутність узгодженої 

містобудівної документації, висновків експертів щодо можливості 

розміщення об’єкта містобудівної діяльності на певній території; 

проведення підготовчих та будівельних робіт із порушенням містобудівних 

стандартів і норм; порушення процедури проведення громадських слухань; 

відсутність доступу до містобудівних документів (генерального плану, 

детального плану міста); проведення «закритих» громадських слухань з

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/


6

обмеженою кількістю зацікавлених громадян за зачиненими дверима; 

призначення місця проведення громадських слухань у приміщенні, що не 

може вмістити всіх бажаючих представників громадськості (с.196).

В цілому слід зауважити, що дисертантом вдало адаптовано до 

національних потреб позитивний досвід інших держав у сфері 

адміністрування містобудівної діяльності, що сподіваюсь призведе до 

покращення функціонування містобудівної галузі, надасть їй відкритості, 

доступності для людей та наближення її внутрішньої політики до 

людиноцентриської моделі побудови держави.

Теоретичні результати й наукові положення дисертації 

характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад К.О. Рибак 

у науку адміністративного права.

Дисертаційні висновки слід визнати, загалом, корисними і 

спрямованими на вдосконалення адміністративного законодавства. Глибина 

аналізу, логічна виваженість висновків, практична спрямованість 

рекомендацій дозволяють констатувати належний рівень виконаної роботи.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

Разом з тим, дисертація не позбавлена певних недоліків та 

суперечливих положень, які потребують додаткових пояснень та уточнень.

1. Одним із основних завдань, які ставить перед собою автор є 

сформулювати пропозиції до чинних нормативно-правових актів з питань 

містобудування. Однак систематизованого викладення запропонованих автором 

змін до законодавства в авторефераті дисертації не наведено, зазначається лише 

про доцільність визнання нечинним Закону України «Про основи 

містобудування» у зв’язку із застарілістю більшості його положень та 

запропоновано перенесення окремих його норм, що відповідають сучасному 

стану суспільних відносин у сфері містобудівної діяльності.

2. Цікавим та сміливим кроком автора є наведення автором аргументів 

щодо виокремлення окремої галузі публічного права -  містобудівного права, як 

складового елемента Особливого адміністративного права. Однак значну
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частину норм цієї галузі публічного права складають норм, які визначають 

правовий статус суб’єктів публічного адміністрування у цій сфері, що в свою 

чергу є предметом вивчення Загальної частини адміністративного права, що 

дещо протирічить Вашій позиції та потребує доведення під час захисту.

3. Дещо спірною, на мою думку, є позиція автора щодо виділення в межах 

публічної галузі права -  містобудівного права наступних інститутів: інституту 

землекористування, інституту реконструкцій населених пунктів і територій, 

інституту експертиз у сфері містобудівельної діяльності, адже ці інститути 

мають міжгалузевий характер.

4. Потребує узгодження позиція автора щодо використання термінів 

«адміністративно-правове забезпечення» (підрозділ 2.2) та «адміністративно- 

правове регулювання» (підрозділ 2.3), а саме як вони співвідносяться з 

предметом дослідження.

5. Дещо некоректною є положення новизни дисертації, відповідно до 

якого автор зазначає що в роботі «дістали подальшого розвитку положення 

щодо необхідності розробки генеральної схеми планування територій...(далі по 

тексту)». Слід зауважити що генеральні схеми планування територій існують і 

вони затверджені генеральним планом, прийнятим місцевою радою, інше 

питання їх презентації та доступності.

Вищейаведені зауваження, які в певній мірі носять характер побажань, 

не впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертантом 

роботи. Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в цій 

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

автора в юридичну науку. Вдалий і логічно поєднаний вибір у дослідженні 

питань, їх актуальність, розумне співвідношення теоретичних міркувань та 

прикладів з практики, чіткість викладу матеріалу, аргументованість 

наукових висновків і узагальнень свідчать про значний науковий рівень 

проведеного дослідження та його практичне значення.

Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 

запропонованих в роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні
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літературних джерел із проблематики дисертаційного дослідження. Автор 

сформулював свої висновки, які здатні стати значним внеском у розвиток 

вітчизняного адміністративного права.

Повнота висвітлення результатів дослідження.

Основні положення дисертації відображені в авторефераті, 

публікаціях у наукових виданнях, а також оприлюднені на науково- 

практичних конференціях, що свідчить про ретельну роботу, проведену 

дисертантом в процесі наукового дослідження та його апробації.

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату.

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображує 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до вимог, встановлених МОН України.

Загальний висновок.

Вказане дозволяє зробити висновок, що дисертаційне дослідження

«Містобудівна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання»

є завершеною працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати,

що в сукупності вирішують конкретну наукову проблему - удосконалення

адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності в Україні.

Виходячи із зазначеного, слід вказати, що дисертаційне дослідження

повністю відповідає науковій спеціальності 12.00.07 та вимогам Порядку

присудження наукових ступенів, а його автор -  Рибак Катерина

Олександрівна - заслуговує присудження наукового ступеня кандидата

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і

процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент: 
доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри адміністративного права, 
процесу та адміністративної діяльності 
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Спеціалізована вчена рада Д 26.001.04

ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора Петрова Євгена 
Вікторовича -

на дисертацію Рибак Катерини Олександрівни «Містобудівна діяльність як 
об’єкт адміністративно-правового регулювання», подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право

Актуальність теми дослідження для вітчизняної юридичної науки обумовлюється 

Перехід економіки України до ринкових відносин та отримання статусу держави з 

ринковою економікою висуває проблеми оптимізації організуючого впливу держави 

на господарську діяльність зокрема у сфері містобудування, адже в цій сфері чітко 

простежується поєднання державних інтересів з приватними. Очевидною є 

необхідність вироблення та вдосконалення сучасної та ефективної системи 

адміністративно-правового регулювання містобудування.

Законодавче регулювання відносин у сфері містобудування не є усталеним, а 

зазнає постійних змін. Динамічні зміни законодавства призводять до того, що деякі 

його положення є неузгодженими між собою. В контексті реформування загальних 

засад адміністративно-правового регулювання в Україні на сучасному етапі, і як 

наслідок, модифікації всіх елементів механізму відповідного регулювання особливої 

актуальності набуває дослідження містобудівної діяльності як об’єкта регулювання та 

всебічного аналізу форм адміністративно-правового регулювання в цій сфері.

Значними проблемами містобудівної діяльності є, зокрема, неузгодженість 

окремих положень нормативно-правових актів, недостатня визначеність 

загальнодержавної стратегії, відсутність єдиної злагодженої та ефективної системи 

дозвільних процедур. Відбувається стихійна забудова населених пунктів без 

урахування їх історичних та географічних особливостей. Спостерігається загрозлива 

тенденція зростання кількості правопорушень у сфері будівельної діяльності, що 

пояснюється багатьма факторами, насамперед, відсутністю належного контролю,
ВХІД, в . . # ? # , * / ?  У  '

Від Щ а.
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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бездіяльністю органів публічної влади при порушенні вимог будівельного 

законодавства. Існує гостра необхідність вжиття дієвих заходів для забезпечення 

неухильного виконання загальнообов’язкових приписів, які діють у цій важливій 

соціально-економічній галузі.

Держава в сучасних умовах, використовуючи можливості органів влади і 

управління та завдячуючи ініціативам громадськості, іде по шляху вдосконалення 

містобудівного законодавства з метою виваженого регулювання в будівництві. 

Практичні кроки, які робляться на шляху вирішення актуальних проблем 

регулювання відносин в містобудівній діяльності, заслуговують належного наукового 

аналізу та узагальнення.

Слід зазначити, що вітчизняні наукові дослідження адміністративно-правового 

регулювання містобудівної діяльності є дешо фрагментарними. Розглядаються 

здебільшого господарсько-правові аспекти регулювання в будівництві, або цивільно- 

правові аспекти права власності на нерухоме майно, зокрема будівлі, споруди. І лише 

в останні роки з’являються дослідження, присвячені певним питанням 

адміністративно-правового регулювання містобудівельних відносин. Значимість 

будівельної галузі як важливої складової економіки України і поглиблення 

економічних кризових явищ у світі, а також наявність численних конфліктів інтересів 

забудовників з інтересами громади і потреба в створенні більш сприятливих умов для 

розвитку будівельної галузі спонукають науковців до дослідження шляхів 

покращення ситуації в містобудівній сфері, зокрема засобами адміністративно- 

правового регулювання. З метою отримання максимально повних результатів 

дисертаційної роботи були вивчені як адміністративно-правові, так і 

загальнотеоретичні, цивілістичні, господарсько-правові, економічні дослідження.

Таким чином, відсутність системних наукових досліджень з адміністративного 

права, наявність прогалин у чинному законодавстві, соціальна потреба обумовлюють 

актуальність теми дисертаційного дослідження, присвяченого проблемі формування 

та становлення містобудівної діяльності. Актуальність теми дисертації Рибак К.О. 

полягає у встановленні сутності, основних рис, розробленні теоретико-правових 

засад адміністративно-правового забезпечення концепції містобудівного права.

2
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Зважаючи на вказане, тема дисертації є не лише актуальною, але й вчасною і 

корисною для розвитку науки адміністративного права, вдосконалення правового 

регулювання містобудівної діяльності, вдосконалення правового статусу суб’єктів 

містобудівної діяльності, правового режиму забезпечення законності в діяльності 

останніх.

У процесі пізнання закономірностей адміністративно-правових відносин 

дисертантом досліджено комплекс теоретико-правових та практичних проблем 

правової природи містобудівного права. Це дозволило виявити ряд прогалин у 

науковому і правовому забезпеченні містобудівної діяльності, як складової 

соціально-правової направленості держави.

Належним необхідно визнати методологічний підхід щодо дослідження. Він 

свідчить про достатній рівень володіння дисертанткою загальними та спеціальними 

методами наукового пізнання та вміння використовувати їх для вирішення завдань, 

поставлених у роботі. Достатній рівень наукових узагальнень базується на 

системному підході. Були також використані інші методи, характерні для наукових 

робіт з юридичних наук: логіко-семантичний, аналізу і синтезу, порівняльно- 

правовий, системний, метод групування та структурування, системно-структурний 

метод тощо. Методи і прийоми доречно використані для формулювання авторських 

дефініцій та висновків, які складають основний понятійний апарат та зміст 

дослідження, є засадами обгрунтування запропонованих висновків і рекомендацій 

щодо змін до чинного законодавства.

Безсумнівною перевагою роботи є використання великого обсягу нормативно- 

правових актів, загальнотеоретичних наукових праць українських та зарубіжних 

вчених, розробок фахівців у галузі адміністративного та інших галузей права, 

статистичних матеріалів щодо діяльності органів публічної адміністрації з 

вирішення питань містобудівної діяльності. Застосування дисертантом сучасних 

методів наукового пізнання, значне методологічне підґрунтя виконаної роботи 

забезпечують належний ступінь обгрунтованості та достовірності отриманих 

результатів.

Виконана К.О. Рибак дисертаційна робота характеризується системним підходом

з
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до предмету дослідження. Структурно дисертація складається із вступу, двох 

розділів, нерозривно пов’язаних між собою, висновків, списку використаних 

джерел. Структура дисертації повністю відповідає цілям і завданням дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.

Наукові положення, рекомендації та висновки дослідження, проведені 

К. О. Рибак, є належним чином обґрунтованими та достовірними, оскільки 

обумовлені використанням об’єктивних даних про правове регулювання 

містобудівної діяльності, про систему суб’єктів зазначеної діяльності та 

відображають сучасний стан національного законодавства, яке регулює відносини 

щодо прийняття та застосування відповідних інструментів; базуються на останніх 

наукових дослідження у галузі адміністративного права та інших галузей права; 

враховують результати діяльності суб’єктів публічної адміністрації, європейський 

досвід діяльності публічної адміністрації, як країн ЄС, СНД так і України.

Наукова новизна одержаних результатів визначається сучасною постановкою 

проблеми, застосуванням відповідного теоретико-методологічного апарату та 

практики реалізації норм чинного адміністративного законодавства, яке забезпечує 

реалізацію концепції соціальної держави в Україні. Робота є одним із перших в 

Україні комплексних досліджень, яка присвячена проблемі адміністративно- 

правового регулювання містобудівної діяльності.

З урахуванням сучасних підходів, наявних у юридичній науці, К.О. Рибак 

формулює основні параметри проблеми, яка вирішується у дисертаційній праці, та 

концептуальні засади її розв’язання, а також спрямовує одержані результати на 

підвищення ефективності правового регулювання містобудівної діяльності.

Дисертанткою обґрунтовано науковий підхід, що містобудівне право є галузевим 

утворенням, яке складається з норм публічного права. З огляду на це містобудівне 

право виступає складовим елементом Особливого адміністративного права та являє 

собою галузь права України, яка регулює відносини між публічною адміністрацією 

та іншими суб’єктами містобудівної діяльності, зокрема приватними особами, що
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виникають у сфері містобудівної діяльності з метою створення та підтримання 

повноцінного середовища життєдіяльності людини в Україні.

Саме така концепція покладена в основу побудови роботи, в якій послідовно, із 

використанням підходу «від загального до конкретного», проаналізовано 

методологічні засади формування та становлення містобудівного права, 

охарактеризовано адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності, 

досліджено способи адміністративно-правового регулювання містобудівної

діяльності, окреслено адміністративно-правові засади забезпечення та здійснення 

містобудівної діяльності. Такий підхід дозволив прийти до висновку про віднесення 

містобудівного права до Особливого адміністративного права, оскільки суспільні 

відносини, що становлять його предмет, поглинаються предметом

адміністративного права.

Загальне позитивне враження від дисертації К.О. Рибак підкріплюється й 

іншими результатами, які характеризують її наукову новизну.

Так, заслуговує на увагу проведений аналіз містобудівної діяльності як 

об’єкта адміністративно-правового регулювання. Особливу увагу пригортає до 

себе позиція авторки, що той або інший нормативний чи правозастосовний акт або 

окрема норма можуть бути визначені як правові лише за умови їх відповідності 

принципу верховенства права (с. 39).

Заслуговує на підтримку теза, що вдосконалення чинного законодавства у сфері 

містобудівної діяльності викликає необхідність визнання не чинним Закону України 

«Про основи містобудування» з послідуючим перенесенням окремих його норм до 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

На позитивну оцінку заслуговує позиція щодо закріплення за конкретними 

суб’єктами публічної адміністрації відповідні види нормативних актів: для вищого 

органу виконавчої влади це можуть бути постанови; для центральних органів 

виконавчої влади -  накази; для місцевих органів виконавчої влади -  розпорядження; 

для органів місцевого самоврядування -  рішення (місцеві ради) та розпорядження 

(місцевий голова); для інших юридичних осіб публічного права, правовий статус 

яких визначається нормами публічного права, -  статути. Це допоможе вирішити
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проблеми правових колізій та суперечностей між актами різної юридичної сили, 

оскільки сама назва акта буде говорити про місце, яке він посідає в ієрархії 

нормативно-правових актів (с. 50).

Слушним є те, що дисертантка систематизувала суб’єктів публічної 

адміністрації, уповноважених на видання нормативних актів у сфері містобудівної 

діяльності, та визначила їх повноваження (с. 45-47).

Необхідно відмітити, що дослідниця провела ґрунтовний аналіз міжнародного 

досвіду юридичного регулювання містобудівної діяльності на прикладі країн СНД 

(Білорусь, Казахстан) та ЄС (Німеччина, Франція). І головне, не тільки вказала на 

позитивні аспекти правового регулювання містобудівної діяльності в зазначених 

країнах, але зробила висновки, що саме потребує уваги і який позитивний досвід 

можна перейняти Україні,

Безумовно, окремої уваги заслуговує висновок дослідниці про утворення 

містобудівного права яке виступає складовим елементом Особливого 

адміністративного права та являє собою галузь права України, яка регулює 

відносини між публічною адміністрацією та іншими суб’єктами містобудівної 

діяльності, зокрема приватними особами, що виникають у сфері містобудівної 

діяльності з метою створення та підтримання повноцінного середовища 

життєдіяльності людини в Україні. Проведено ґрунтовний аналіз його внутрішньої 

будови, та суб’єктів права, зроблено висновок про розмежування публічного 

містобудівного права та приватного містобудівного права. Заслуговує на підтримку 

висновок, що норми містобудівного права є підвидом норм адміністративного права, 

а отже, відповідно характеризуються як загальними особливостями останніх, так і 

мають власні характерні риси -  загальнообов’язкові правила поведінки, які 

регулюють суспільні відносини, що виникають між публічною адміністрацією та 

приватними особами у сфері містобудівної діяльності; спрямовані на забезпечення 

реалізації публічного інтересу у сфері містобудівної діяльності; завдяки їм 

забезпечується функціонування публічної адміністрації, що реалізують функцію 

держави у сфері містобудівної діяльності (с. 100 -  102).

Здобувачка на основі широкого використання положень європейської практики,
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а також теоретико-правової та адміністративно-правової науки здійснила, як 

уявляється, досить вдалу спробу розкрити правову природу, сутність та значення 

адміністративно-правового забезпечення організації та здійснення окремих напрямів 

містобудівної діяльності. Такий підхід, на думку здобувана, сприяє адаптації 

національного адміністративного права до європейських стандартів, оскільки 

враховує термінологію, що використовується у європейському адміністративному 

просторі, та дає змогу уникнути неточностей і невідповідності чинному 

законодавству, а саме: включає термін «публічна адміністрація», а отже, не обмежує 

суб’єктний склад публічно-правових відносин виключно органами виконавчої 

влади; містить категорію «діяльність публічної адміністрації», що допомагає 

уникнути звуження сфери функціонування публічної адміністрації виконавчо- 

розпорядчою діяльністю; у своєму змісті має дефініцію «інструмент», що дає змогу 

говорити власне про акти, договори, тим самим уникаючи дефектів конструкції 

«акти-форма діяльності» (с. 115-184).

Потребує підтримання позиція здобувачки щодо внесення змін і доповнень до 

проектів Адміністративно-процедурного кодексу України та законодавства.

Вказані положення наукової новизни можуть бути використані для проведення 

наукових досліджень, удосконалення законодавства, що регламентує процедури 

прийняття та застосування інструментів діяльності публічної адміністрації. ,регулює 

містобудівну діяльність

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових

виданнях. Основні теоретичні висновки та практичні рекомендації, що містяться у 

дисертації, викладені 5 наукових статтях у фахових виданнях та 2 доповідях 

(виступах) у матеріалах міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференцій. Основні висновки і рекомендації, отримані в процесі здійснення 

дослідження, знайшли відображення у наукових публікаціях.

Дисертаційне дослідження виконане авторкою самостійно з використанням 

останніх досягнень теорії адміністративного права. Усі сформульовані в ньому 

положення, висновки та пропозиції обґрунтовані на основі особистих досліджень. 

Дослідницею для аргументації власних положень і висновків використовувалися
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напрацювання інших учених, на які обов’язково робилися посилання.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до вимог, встановлених МОН 

України. Встановлюючи значущість для науки і практики результатів дослідження, 

проведеного К.О. Рибак, варто вказати, що воно вирішує наукову проблему, 

пов’язану із розробкою теоретико-правової моделі адміністративно-правового 

регулювання містобудівної діяльності, воно містить пропозиції, які дозволять 

удосконалити законодавство України у цій сфері та покращити ефективність його 

застосування. Матеріали дисертаційного дослідження можуть використовуватись 

при викладанні дисципліни «Адміністративне право України», у вищих навчальних 

закладах юридичного профілю і при підготовці навчально-методичних комплексів із 

названої дисципліни.

Дискусійні положення дисертаційного дослідження. В цілому, позитивно 

оцінюючи дисертацію К.О. Рибак, необхідно висловити ряд зауважень, звернути 

увагу на твердження, що викликають сумніви та можуть слугувати підґрунтям для 

дискусії під час її захисту:

7. Не досить обґрунтованою є пропозиція дослідниці про прийняття 

Містобудівного кодексу. Наприклад, при аналізі містобудівної діяльності як 

об’єкта юридичного регулювання (п. 1.1.), авторка акцентувала увагу на існування 

проекту Містобудівного кодексу, однак, так і не було зроблено висновок, чи 

потрібно його прийняття чи ні, чи потребує проект доопрацювання, чи є власні 

думки щодо структури проекту. В той же час, при ґрунтовному аналізі досвіду 

Німеччини, в юридичному регулюванні містобудівної діяльності (п. 1.З.), багато 

уваги приділено Будівельному кодексу (ВаирезеііЬиск — ВаиСтВ). Однак, так і не було 

зроблено остаточного висновку, що саме слід взяти до проекту Містобудівного 

кодексу України, чи можливо взагалі прийняття цього кодексу. Також, при 

розкритті питання щодо участі громадськості в організації та здійсненні 

містобудівної діяльності (п. 2.4.), дослідницею зроблено висновок, що «..слід 

визнати,
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що чинне законодавство у  цій сфері потребує вдосконалення, починаючи від 

використання уніфікованої правової категорії «громадськість>> і закінчуючи 

прийняттям окремого закону або розділу у  Містобудівному кодексі України 

щодо закріплення принципів взаємодії громадськості із публічною 

адміністрацією у  сфері містобудівної діяльності, детального врегулювання 

порядку проведення електронних консультацій, громадських слухань, вивчення 

громадської думки, проведення громадської експертизи діяльності публічної 

адміністрації у  сфері містобудівної діяльності». Цей висновок, залишає питання, чи 

потрібен Містобудівний кодекс, або містобудівна діяльність повинна бути 

врегульована рядом Законів?

2. Вважаємо, що потребує додаткового обґрунтування висновок, що обираючи 

між легальними дозвільно-реєстраційними процедурами й самочинним 

будівництвом, забудовники нерідко зупиняються на останньому варіанті, 

вважаючи, що легалізувати самочинне будівництво набагато простіше, ніж 

пройти хоча й спрощену сьогодні до мінімуму процедуру отримання дозвільної 

документації на будівництво і введення в експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта. Оскільки, це не узгоджується с останньою судовою практикою, а саме 

рішеннями Касаційного цивільного суду Верховного Суду. Так в рішенні по справі № 

127/18746/15-ц від 07.02.2018 року, було зроблено правовий висновок, що визнання 

права власності на введення в експлуатацію самочинно збудованої будівлі у  

судовому порядку не допускається, звернення до суду з позовом з приводу 

самочинного будівництва має здійснюватися за наявності даних про те, що 

порушене питання було предметом розгляду компетентного державного органу, 

рішення якого чи його відсутність дають підстави вважати про наявність спору 

про право. З цього висновок, що неможа вже в судовому прядку подати позов про 

визнання права власності на самочинно збудований об’єкт, без доказів, що суб'єкт 

звертався до органів публічної влади у сфері містобудування про прийняття 

об ’єкта в експлуатацію.

3. Слід звернути увагу, що при ґрунтовному розкритті Розділу 2, поза увагою 

дисертантки, залишилось питання делегування повноважень від органів публічної
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влади до приватних суб’єктів, при організації та здійснені містобудівної 

діяльності. Виникає питання, чи можливо взагалі делегувати повноваження , якщо 

можливо, то які саме и чому?

4. Досить дискусійне зауваження, але, вважаємо, що робота тільки виграла, 

якщо б при розкритті питань другого Розділу , К.О. Рибак, приділила більше уваги 

саме судовій практиці, конкретно вказала б, на якому етапі організації та 

здійсненні містобудівної діяльності суб’єкт має право на звернення до суду з 

позовом, в чому полягає предмет позову, в чому порушення права суб’єкта, які дії 

або бездіяльність можливо оскаржити.

Втім, зазначені зауваження не знижують в цілому високого рівня дисертаційного 

дослідження, а тому можна дійти такого загального висновку: дисертація на тему 

«Містобудівна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання» 

відповідає науковій спеціальності, за якою вона виконана, і являє собою закінчену 

науково-дослідну роботу, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати в 

галузі адміністративного права, іцо в сукупності розв’язують важливе конкретне 

завдання, що має істотне значення для цієї науки. Основні результати дисертації 

відображають особистий внесок здобувачки в їх досягнення. А отже, дисертаційне 

дослідження повністю відповідає вимогам, що пред’являються до кандидатських 

дисертацій Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника, а її автор -  Катерина Олександрівна Рибак -  

заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право.

Відділ діловодства та архіву 
мгівсьхого національного універсицм. 

імені Тараса Шевченка

ЙІВ. Петров
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