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Інститут публічного майна за своїми сутнісними характеристиками 

переважно пов’язаний з фундаментальними адміністративно-правовими 

категоріями. В сучасних доктринальних дослідженнях відсутня однозначна 

позиція щодо місця інституту публічного майна в системі адміністративного 

права України, відтак визначення місця та змістовне моделювання інституту 

публічного майна в системі адміністративного права України дозволить 

забезпечити оновлення масиву правових норм із урахуванням новітніх 

тенденцій теорії та практики.

Незважаючи на розмаїття наукових розвідок, присвячених 

адміністративно-правовому регулюванню окремих видів публічного майна, 

та не применшуючи здобутки інших науковців, необхідно зазначити, що в 

українських реаліях правовий статус публічного майна не повною мірою 

визначено, що не сприяє сталості реалізації режимних характеристик і 

розуміння місця та призначення публічного майна в системі 

адміністративного права, що призводить до зловживань і конфліктів при 

використанні публічного майна.

Проблема розроблення концептуальних засад місця інституту 

публічного майна в системі адміністративного права України актуалізується 

з огляду на постійний розвиток державної політики щодо публічного майна 

та оновлюваних економіко-політичних і правових реалій його використання, 

відтак можна запропонувати невичерпний перелік галузей, у яких діє симбіоз 

правових норм інститутів Загального та Особливого адміністративного

права.
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Крім того, недостатньо прозорим є порядок взаємодії суб’єктів 

публічної адміністрації з інститутами громадянського суспільства, окремими 

фізичними чи юридичними особами щодо спільного використання 

публічного майна, делегування повноважень тощо. У національній практиці 

правозастосування відсутні чіткі механізми забезпечення та підвищення 

якості соціального діалогу у відносинах щодо публічного майна. Відповідні 

національні стандарти соціального діалогу не повною мірою гармонізовані з 

європейськими.

У зв’язку з цим дисертаційне дослідження Задираки Н.Ю. є практично 

значущим, а відтак й дуже актуальним. Це підтверджується, зокрема й тим, 

що проблематика дисертаційної роботи відповідає науковому напряму, який 

розробляє кафедра адміністративного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах 

бюджетних тем: «Теорія та практика адаптації 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.

Аналіз дисертації свідчить про науково обгрунтований системний 

підхід дисертанта до проблеми: аргументовано сформульована актуальність 

теми, чітко визначені об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження, 

комплексно підібраний необхідний для виконання цих завдань 

методологічний інструментарій. Матеріал подано у логічній послідовності, 

що сприяло розкриттю дисертантом взаємопов’язаних між собою аспектів 

досліджуваної проблеми.



Надана на рецензування дисертація є однією з перших наукових 

праць, у якій розроблено концептуальні основи інституту публічного майна, 

з’ясовано його місце та призначення в системі загального адміністративного 

права, взаємозв’язок цього інституту з особливим адміністративним правом, 

а також сформульовано пропозиції щодо підсилення відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання 

публічного майна. 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.

Узагальнений в роботі теоретичний та нормативний матеріал 

аналізується з використанням виваженого методологічного апарату, який 

включає зокрема: загальнофілософські методи (діалектичний, прагматичний, 

герменевтичний, легістський), емпіричні загальнонаукові методи 

(спостереження, опис, порівняння), загальнонаукові методи теоретичних 

досліджень (формалізація, єдність історичного та логічного), загальнологічні 

методи (аналіз і синтез, абстрагування й узагальнення, індукція та дедукція, 

аналогія), а також конкретно-наукові методи наукового пізнання (системно- 

структурного, формально-юридичного, порівняльно-правового,

нормативізму). Методи дослідження є цілком сучасними й обґрунтованими, 

що стало запорукою успішного вирішення поставлених дисертантом завдань.

Високий ступінь обґрунтованості результатів дослідження зумовлений 

також використанням численних наукових праць фахівців у галузі філософії, 

соціології, загальної теорії права і держави, конституційного, 

адміністративного права, інших галузевих правових наук.

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.

Достовірність результатів дисертації підтверджується також актами їх
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впровадження у наукову діяльність юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, у законотворчу 

діяльність Верховної Ради України, у практичну діяльність Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду, а також у навчальний та 

науково-дослідний процеси юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим 

теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених 

завдань. Чітко виражений теоретичний підхід, зокрема вдало розроблені 

дефініції, класифікації й узагальнення дозволили дисертанту аргументовано 

визначити власну позицію щодо багатьох дискусійних проблем 

теоретичного розуміння місця інституту публічного майна в системі 

адміністративного права України та практики застосування відповідальності 

за делікти у сфері використання публічного майна.

Наукова новизна одержаних результатів в тому, що у результаті 

проведеного дослідження запропоновано низку наукових положень і 

висновків, які дали змогу сформулювати якісно нову концептуальну основу 

для визначення місця інституту публічного майна в системі 

адміністративного права України.

Необхідно звернути увагу на положення дисертації, які є найбільш 

вагомими і практично корисними.

Насамперед варто відзначити визначення сутності категорії «публічне 

майно», а також формулювання його поняття та ознак (с. 35-52). Здобувач 

наводить переконливі аргументи, що у правовому полі України нагальними 

є забезпечення правової охорони публічного майна, створення умов для 

належного функціонування правового режиму наведеної категорії майна, а 

також визначення компетенції суб’єктів публічної адміністрації щодо 

реалізації прав на нього. Зауважено, що на законодавчому рівні дефініції 

публічного майна тлумачаться не через концепцію множинності, а 

сукупності, що не є виправданим з огляду на системно-структурний аспект
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змістовного наповнення публічного майна (с. 36).

Детально проаналізовано поняття «майно» на конвенційному та 

доктринальному рівнях, а також звернено увагу на багатозначність цього 

терміну, різні аспекти змістовного наповнення якого застосовуються 

залежно від контексту. Удосконалено розуміння публічного майна як будь- 

яких матеріальних чи нематеріальних активів, зокрема, рухомості чи 

нерухомості, виражених в речах чи їхньому поєднанні, а також у майнових 

правах та обов’язках, які є загальнодоступними, та призначені для 

задоволення суспільного інтересу та у відповідно до встановлених 

законодавством чи договором випадках не можуть перебувати в приватній 

власності (с. 29, 41).

Принциповим моментом у дисертаційному дослідженні є розробка 

«триступеневого тесту» відносин щодо публічного майна та розкриття 

«рівневості» 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 (с. 23, 74, 113, 152). Зауважено, що залежно від 

режимних характеристик під дію триступеневого тесту підпадають такі 

різновиди публічного майна міжнародного, національного та місцевого 

призначення, яке має природне або штучне походження.

Не менш цікавою є частина роботи, в якій вперше 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. Оскільки реалізм таких критеріїв виявляється в 

їхній об’єктивності та незалежності при інтерпретації юридичних фактів на 

основі загальносвітових поглядів, культурних особливостей, досвіду у 

відповідній сфері правового регулювання (с. 26, 134, 175).

Важливими є також пропозиції щодо технократизації життєдіяльності
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держави та суспільства у відносинах щодо публічного майна, які мають бути 

зорієнтовані на інформаційно-техногенне перетворення укладу життя, що 

дозволить забезпечити загальний добробут, баланс публічного та приватних 

інтересів користувачів публічного майна, інфраструктури і та організаційні 

перетворення, залучення додаткових інвестицій, інституційний розвиток, 

широке використання штучного інтелекту (с. 28, 149, 235, 282, 342).

Заслуговує на увагу також розкриття особливостей правових режимів 

окремих видів публічного майна, а саме: 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. Дисертантом висвітлено прогалини в 

регулюванні правових режимів вищезазначеного публічного майна та 

зроблено низку пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства (с. 

266,281-282).

Оригінальною й одночасно не позбавленою логіки є позиція здобувала 

щодо визначення змісту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 

відносинах щодо використання публічного майна через призму європейських 

стандартів та практики (с. 288-290). З огляду на це наголошено, що еволюція 

інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 

щодо використання публічного майна має здійснюватися з урахуванням 

поточних тенденцій з додержанням формально-юридичного підходу 

внаслідок прийняття профільного закону про відшкодування шкоди, завданої 

суб’єктам публічного та приватного права незаконними рішеннями, 

інструментами діяльності публічної адміністрації, їх посадових (службових) 

осіб при виконанні ними своїх повноважень, з урахуванням специфіки 

механізму реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна (с. 358).

Дисертантом розроблено й багато інших концептуальних наукових
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положень, які є новими для теорії адміністративного права та процесу, варто 

також підтримати сформульовані пропозиції та рекомендації щодо внесення 

змін до чинного законодавства.

Одержані результати дослідження мають перспективу використання в: 

а) науково-дослідній сфері -  для подальших наукових досліджень окремих 

аспектів інституту публічного майна; б) правотворчості -  формування 

науково-практичних пропозицій з удосконалення нормативно-правових 

актів України щодо використання публічного майна; в) 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; г) 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», при підготовці підручників, навчальних посібників, розробці 

методичних рекомендацій щодо підготовки й проведення лекцій та 

практичних занять.

Основні теоретичні положення й висновки, сформульовані в 

дослідженні, знайшли відображення в 39 публікаціях, у тому числі в 1 

одноособовій монографії, по одному підрозділу у 5 колективних 

монографіях, опублікованих зарубіжними виданнями офіційними мовами 

Європейського Союзу, 14 одноособових статтях, оприлюднених у 

вітчизняних наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України та 

індексованих у міжнародних наукометричних базах даних, 1 статті, 

опублікованій у фаховому електронному виданні, індексованому у 

міжнародних наукометричних базах даних, 8 наукових статтях у зарубіжних
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наукових періодичних виданнях, а також 10 тезах доповідей на міжнародних 

і національних науково-практичних конференціях.

Аналіз дисертації та її автореферату дає підстави для твердження про 

ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог. 

Результати наукових досліджень, за якими здобувач захистив кандидатську 

дисертацію, на захист не виносяться.

Зазначене дозволяє зробити висновок, що дисертація виконана на 

високому теоретичному рівні, має значну наукову та практичну цінність. 

Автором сформульовано положення, що мають важливе значення для 

розвитку науки адміністративного права і процесу.

Оцінюючи дисертацію Н. Ю. Задираки в цілому позитивно, водночас 

необхідно звернути увагу на питання, які могли б слугувати предметом 

додаткових пояснень з боку дисертанта або ж дискусії при захисті дисертації.

1. Так, потребує додаткової аргументації позиція здобувана щодо 

«сервісного виміру використання публічного майна, яке забезпечує 

функціонування органів публічної адміністрації, що притаманний для 

відповідних правових режимів не суто на національному чи регіональному, 

але й на наднаціональному рівні» (с. 257). По-перше, правовий режим 

публічного майна можна представити як невід’ємну складову функцій 

держави, що пов’язана з управлінням. Такий режим ґрунтується на загальних 

засадах, методах та формах публічного управління щодо діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації. По-друге, особливості правового режиму публічного 

майна зумовлюються змістом завдань, які стоять перед державою та 

місцевим самоврядуванням, особливостями діяльності публічної 

адміністрації у межах своєї компетенції тощо. Тому постає питання 

правового забезпечення використання публічного майна на 

наднаціональному рівні.

2. При формуванні пропозицій щодо «максимізації соціального 

добробуту» в межах доктрини «нової економіки добробуту» з урахуванням
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ідеї міжособистісного порівняння корисності щодо «потенційної» 

компенсації втрат та соціально бажаної поведінки при використанні 

публічного майна дисертант наголошує, що слід застосовувати «критерій 

Калдора-Хікса» для оцінки можливих змін, а також аналіз витрат і вигод (с. 

300). Незрозуміло при цьому, як ця пропозиція співвідноситься із згаданою 

теорією суспільного добробуту В. Парето, відповідно до якої зміни у 

фінансовій сфері доцільні винятково тоді, коли добробут окремих соціальних 

груп покращується без погіршення інших (с. 280).

3. На с. 334-335 запропоновано удосконалити 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.

Зокрема мають місце ситуації, коли інструменти діяльності публічної 

адміністрації у сфері використання публічного майна використовуються 

неправомірно, внаслідок чого порушується публічний інтерес і заподіюється 

шкода. Наразі на національному рівні відсутня практика відкликання таких 

інструментів із чітким алгоритмом відшкодування відповідної шкоди, 

завданої іншим суб’єктам відносин з приводу використання публічного 

майна, до яких було застосовано чи на яких поширювалася дія вказаних 

інструментів діяльності публічної адміністрації. В цьому аспекті доцільно 

більше уваги приділити аналізу норм Бюджетного кодексу України, які 

врегульовують порядок безспірного списання коштів державного бюджету та 

місцевих бюджетів Казначейством України в юрисдикційному судовому 

порядку, а також відшкодування збитків, завданих бюджету, відшкодування 

державою шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі внаслідок незаконно 

прийнятих рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, їх 

посадових (службових) осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

4. Варто погодитись із твердженням, що інститут публічного майна
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входить до системи Загального адміністративного права насамперед у 

зв’язку із взаємопов’язаністю з її засадничими елементами через 

спорідненість теоретичних положень та адміністративно-правових норм (с. 

92). Визначено, що Загальне адміністративне право поглинає інститут 

публічного майна у зв’язку із загальною спрямованістю правових норм цього 

утворення. Цілком вірно вказано, що існує суттєвий вплив Особливого 

адміністративного права на інститут публічного майна, оскільки для 

впровадження відповідних умов правової охорони задіюються специфічні 

режимні характеристики майна залежно від сфери його використання. По 

суті, публічне майно, як правило, виступає як засадничий елемент 

функціонування переважної більшості інститутів Особливого 

адміністративного права, обумовлюючі особливості правових режимів 

відповідних видів згаданого майна (с. 84).

5. Потребує додаткової аргументації позиція здобувана 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 (с. 112).

Наведені спірні положення і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка має самостійний і творчий 

характер, наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань 

характеризує насамперед складність теми та власний підхід дисертанта до її 

розгляду.

Викладене дає підстави для висновку про те, що дисертація «Інститут 

публічного майна в системі адміністративного права України: теорія 

формування та практика реалізації» є завершеним науковим дослідженням, в 

якому отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

розв’язують важливу для науки адміністративного права наукову проблему, 

суть якої полягає у розробці європейсько орієнтованої концепції визначення



інституту публічного майна в системі адміністративного права України, у 

формулюванні особливостей реалізації «триступеневого тесту» при 

використанні публічного майна, а також у з’ясуванні змісту відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо його використання.

За своєю актуальністю, новизною постановки та вирішенням досліджених 

проблем, теоретичним рівнем та практичною значущістю дисертація відповідає 

вимогам п.п. 10, 12,13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, а її автор, 

Задирака Наталія Юріївна, заслуговує на присудженні наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право.
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Актуальність теми дослідження. Інститут публічного майна відіграє 

важливу роль в системі адміністративного права України. Його тісний зв'язок із 

категорією «публічний інтерес» зумовлює високий рівень актуальності наукових 

досліджень, пов’язаних з підвищенням ефективності використання публічного 

майна.

Ґрунтовне наукове дослідження інституту публічного майна наразі є 

необхідним з огляду на низку аспектів, серед яких варто виділити наступні:

1. Вкрай важливо, застосовуючи фундаментальні приватно-правові 

характеристики права власності, майна, речей, встановити публічно-правовий 

вимір діяльності публічної адміністрації щодо управління публічним майном. 

Необхідно також визначити сутність такого майна на підставі публічного інтересу 

та з урахуванням загального блага представників територіальних громад, які, як 

правило, використовують таке майно.

2. На теренах Європейського Союзу публічне майно представляє особливу 

цінність як з практичної, так і теоретичної точок зору. Особливо актуальним є



2

дослідження специфіки здійснення правової охорони публічного майна в містах, 

наприклад, щодо вулиць, об’єктів у сфері електроенергетики. Доволі часто 

відповідне публічне майно межує, а нерідко й перетинається з майном, на яке 

поширюється правовий режим приватної власності. Тому потрібно чітко 

відрізняти майно з обтяженнями та обмеженнями прав і майно, яке є публічним за 

своєю правовою природою.

3. Реалізація відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна є способом гарантування правопорядку та 

суспільного добробуту з урахуванням антропоцентричних засад. У такий спосіб 

здійснюється державний захист суб’єктивних прав осіб, які правомірно 

використовують публічне майно, від свавілля суб’єктів публічної адміністрації. 

Важливо також зважати на не відображене в нормах права суспільне середовище, 

яке обумовлює особливості використання публічного майна, а саме: мораль, 

виховання, переконання, прояви людської дійсності. Саме ці обставини мають 

визначати варіативний аспект динамічного виміру механізму відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного 

майна, невиконання чи неналежне виконання обов’язків тощо.

Вищезазначене зумовлює високий рівень актуальності дисертаційного 

дослідження Задираки Н. Ю. «Інститут публічного майна в системі 

адміністративного права України: теорія формування та практика реалізації».

Додатковим свідченням актуальності дослідження також є відповідність 

його проблематики положенням Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженої Указом 

Президента України від 26 лютого 2016 р. №68/2016; пунктів 2-5, 8, 12, 15, 19 

розділу «Проблеми формування національної правової системи України та її 

адаптація до європейського права», пунктів 2 ,3 ,7 ,8 , 10 розділу «Правове 

забезпечення державного будівництва та розвитку політичної системи», пунктів З-
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5,7, 8, 10 розділу «Правове регулювання інноваційного розвитку України», 

пунктів 3-5,8 розділу «Правове забезпечення розвитку фінансової системи», 

пунктів 1,4,7, 11 розділу «Правове забезпечення формування та реалізації 

екологічної політики, земельної та аграрної реформи в Україні» Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 роки, закріплених у Стратегії 

розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України на 

2016-2020 роки.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Дисертація, запропонована Задиракою Н. Ю., 

характеризується системним підходом до предмету дослідження. Структурно 

робота складається із анотації, вступу, чотирьох розділів, які логічно об’єднують 

дванадцять підрозділів та дев’ять параграфів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків.

Дисертація в повній мірі відповідає цілям та завданням дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути усі проблемні питання, визначені автором. 

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується також 

критичним аналізом наявних наукових джерел юридичного, економічного, 

методологічного та філософського спрямувань з проблематики визначення місця 

інституту публічного майна в системі адміністративного права України, правових 

режимів публічного майна та відповідальності за делікти у сфері використання 

публічного майна. Список літератури містить 619 джерел.

Високий рівень результативності дослідження забезпечується 

використанням автором низки загальнофілософських, загальнонаукових і 

конкретнонаукових методів наукового пізнання. Автор зазначає, в яких розділах 

або підрозділах дослідження використовувався той або інший метод. Все це 

дозволило дисертанту сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків 

і рекомендацій.
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Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. Кількість та якість 

використаних матеріалів, докладність їх аналізу створює передумови для 

забезпечення достатнього рівня достовірності та обґрунтованості дисертаційного 

дослідження. Такий підхід дозволив дисертантці проаналізувати ключові аспекти 

зазначеної проблеми, розв’язання яких має важливе теоретичне і практичне 

значення, і які, на жаль, до цього часу залишалися недослідженими. Висновки, 

сформульовані у роботі є достовірними і обґрунтованими, базуються на 

теоретичних та практичних судженнях авторки.

Зміст і структура дисертації відповідають загальній логіці дослідження, 

спрямовані на досягнення мети та вирішення завдань дослідження. Дисертація 

складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, які складаються з дванадцяти 

підрозділів, 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.

Перший розділ роботи присвячений розкриттю історичного фундаменту 

формування правового режиму публічного майна та змісту вчення про публічне 

майно. Він закладає теоретичні основи для належного розуміння і подальшого 

ґрунтовного дослідження інституту публічного майна. Заслуговує на увагу 

зроблений дисертанткою акцент, що для повноцінного розуміння порядку 

правового регулювання відносин щодо публічного майна, правових режимів 

останнього та процедури притягнення до юридичної відповідальності за вчинення 

правопорушень у цій сфері необхідно насамперед з’ясувати витоки формування 

наукової думки про публічне майно (с. 52 дисертації), найважливіші історичні 

періоди розвитку науки та сучасний стан розвитку правничої думки про публічне 

майно.
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У другому розділі висвітлено правову природу відносин щодо публічного 

майна, що виявляється в нормативно-правовому забезпеченні соціальних процесів 

при його використанні. Авторка проаналізувала публічний інтерес, що є основою 

відносин щодо використання публічного майна, методологічні засади реалізації 

публічного інтересу щодо використання публічного майна та особливості 

реалізації «триступеневого тесту» при використанні публічного майна. Вдало 

зазначено, що потенціал встановленої законодавством про звернення громадян 

добровільної процедури дозволяє більш оперативно відновити правопорядок і 

забезпечити ефективний захист і баланс публічного інтересу та порушених, 

невизнаних чи заперечуваних прав, свобод і законних приватних інтересів (с. 148 

дисертації).

Третій розділ присвячено аналізу теоретичних та практичних аспектів 

правового режиму публічного майна. Авторкою досліджено поняття, сутність та 

особливості правового режиму публічного майна, підстави виникнення та 

припинення правового режиму публічного майна, а також специфіку правових 

режимів окремих видів публічного майна. Акцентовано увагу на тому, що під час 

здійснення правової охорони публічного майна правовий режим 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. Такий динамічний 

комплекс є систематизованим, відкритим, багатошаровим і має змінну внутрішню 

побудову. Для функціонування механізму адміністративно-правового 

забезпечення реалізації правових режимів публічного майна адміністративно- 

правові норми, як правило, мають комплексну структуру, тобто поєднуються з 

нормами інших галузей публічного чи приватного права (с. 181 дисертації).

В четвертому розділі висвітлено проблематику відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна через
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розкриття змісту відповідальності, механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна та перспектив 

розвитку інституту відповідальності. Авторкою зазначено, що з огляду на 

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 (с. 313 дисертації). 

Через призму французького досвіду, зроблено акцент на тому факті, що за делікти 

у сфері використання публічного майна в межах суб’єктного виміру механізму 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації останні можуть бути притягнуті 

до юридичної відповідальності не суто за делікти, які порушують норми, 

встановлені законом, але й в разі виходу за межі дозволеної законом поведінки у 

спосіб вчинення недозволеного діяння (с. 322 дисертації). Між іншим,

запропоновано запозичити позитивний досвід Федеративної республіки 

Німеччини щодо відповідальності держави за діяльність чиновника, коли 

виявлено факт навмисного або ненавмисного порушення посадовою особою 

держави своїх посадових обов’язків (с. 325 дисертації).

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у результаті 

проведеного дослідження детального висвітлення одержали витоки формування 

наукової думки про публічне майно. Встановлено, що сфера правової охорони 

публічного майна має комплексний характер, констатовано, що правова охорона 

публічного майна повинна охоплювати як аспекти конституціоналізації 

відповідних відносин, порядок публічного управління, так і деліктно-процедурні 

відносини.

Принциповим моментом у дисертації Задираки Н. Ю., який заслуговує на 

підтримку, є наукове обґрунтування введення механізму планування фінансових 

результатів діяльності підприємств, установ та організацій, які є публічним



7

майном; обґрунтування зміни процедур державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності шляхом введення моніторингу в цій сфері, а також 

залучення оціночних компаній до оцінки вартості публічного майна та підготовки 

його до продажу чи передачі в оренду.

Важливими і обґрунтованими є також пропозиції авторки щодо внесення 

змін до законів України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, 

для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», «Про державну 

службу», «Про відкритість використання публічних коштів», «Про управління 

об’єктами державної власності».

Дисертанткою вперше обґрунтовано 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.

Значний інтерес викликає розроблений дослідницею «триступеневий тест» 

відносин щодо публічного майна та розкриття «рівневості» 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.

Цікавими і корисними є ціла низка авторських пропозицій щодо 

удосконалення і розвитку наукових положень, що характеризують інститут 

публічного майна в Україні, закладають належне підґрунтя для розвитку 

законодавства та підвищення ефективності правозастосовної практики.

Все це свідчить про високий рівень наукової новизни дослідження Задираки 

Н. Ю. на тему «Інститут публічного майна в системі адміністративного права
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України: теорія формування та практика реалізації», про прагнення дисертантки 

запропонувати сучасну, європейськоорієнтовану концепцію інституту публічного 

майна.

Наукова і практична цінність дисертації. Проблематика дослідження 

випливає із положень законів України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного 

майна України»; 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 з урахуванням наукової теми 

«Розробка системного вчення про основні права людини з метою втілення в 

Україні європейських цінностей у контексті розбудови громадянського 

суспільства» № 19 БФ 042-01, яка досліджується на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2019 року 

по 31 грудня 2021 року.

Цінність дисертаційного дослідження Задираки Н. Ю. обумовлена можливістю 

широкого застосування наведених у ній висновків і пропозицій у науково-дослідній, 

освітній, правозастосовній та правотворчій діяльності, про що свідчать додані до 

роботи акти впровадження, що надійшли від органів державної влади: Комітету з 

питань правової політики Верховної Ради України (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження Задираки Н.Ю. у законотворчу діяльність №04-26/15-10 

(9998) від 16 січня 2020 року), Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду (Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Задираки Н.Ю. в практичну діяльність Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду б/н від 28 лютого 2019 року) та навчального закладу -  Юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Акт
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впровадження результатів дисертаційного дослідження Задираки Н. Ю. у наукову 

діяльність юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка б/н від 19 вересня 2019 року; 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 року).

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих працях. 

Положення, пропозиції і висновки, сформульовані в дисертації, знайшли 

відображення в 39 наукових працях, зокрема одній одноособовій монографії, по 

одному підрозділу у 5 колективних монографіях, опублікованих закордонними 

виданнями офіційними мовами Європейського Союзу, 14 (чотирнадцяти) 

одноособових статтях, оприлюднених у вітчизняних наукових фахових виданнях, 

рекомендованих МОН України та індексованих у міжнародних наукометричних 

базах даних, 1 (одній) статті, опублікованій у фаховому електронному виданні, 

індексованому у міжнародних наукометричних базах даних, 8 (восьми) наукових 

статтях у закордонних фахових виданнях, а також 10 (десяти) тезах міжнародних і 

національних науково-практичних конференцій.

Дискусійні положення і зауваження. Поряд із загальною позитивною 

оцінкою дисертації Задираки Н. Ю. в роботі наявні деякі дискусійні положення, які 

потребують додаткової аргументації та мають бути обговорені під час публічного 

захисту, а також враховані дисертанткою у її подальших наукових дослідженнях, 

зокрема:

1. На с. 41 дисертації наведене удосконалене авторкою визначення категорії 

«публічне майно», під яким запропоновано розуміти будь-які матеріальні чи 

нематеріальні активи, зокрема, рухомість чи нерухомість, виражені в речах чи 

їхньому поєднанні, а також у майнових правах та обов’язках, які є 

загальнодоступними, та призначені для задоволення суспільного інтересу та у
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відповідно до встановлених законодавством чи договором випадках не можуть 

перебувати в приватній власності. В цілому, вітаючи прагнення дисертантки 

удосконалити категоріальний апарат науки адміністративного права, вважаємо 

таким, що потребує уточнення і додаткового обґрунтування твердження, щодо 

наявності у майнових прав та обов’язків, як складової публічного майна, такої 

ознаки як загальнодоступність. Тим більше, що у висновках на с. 362 сама 

авторка, наводячи перелік ознак публічного майна, про таку ознаку, як його 

загальнодоступність не згадує.

2. Однією з ключових категорій даного дисертаційного дослідження є 

категорія «публічний інтерес». Адже саме публічний інтерес реалізується через 

управління, використання, розпорядження публічним майном, що досліджується у 

роботі. Нормативне закріплення визначення публічного інтересу в законодавстві 

України відсутнє. Деякі спроби встановлення сутності категорії «публічний 

інтерес» здійснюються на рівні узагальнень результатів судової практики та 

положень проектного адміністративного законодавства (наприклад, проекту 

Закону України «Про адміністративну процедуру» від 28 грудня 2018 р. № 9456). 

У вітчизняній правничій літературі також не вироблений загальновизнаний підхід 

до визначення цієї категорії, хоча вона досліджувалася у роботах таких 

авторитетних вчених, як В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, В. М. Бевзенко, , П. В. 

Діхтієвський, Т. О. Коломоєць, Р. С. Мельник та інших.

Вищезазначене зумовлює необхідність формування чіткої авторської позиції 

дисертантки стосовно розуміння категорії «публічний інтерес» на початку 2 

розділу дисертації, але, нажаль, такого визначення в тексті дисертації не наведено, 

що зумовлює необхідність уточнення авторського розуміння цієї категорії під час 

прилюдного захисту дисертації.

3. Високо оцінюючи здобутки дисертантки, якість проведеного нею 

дослідження та беззаперечну цінність отриманих результатів, тим не менш, варто
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зазначити, що окремі положення наукової новизни сформульовані недостатньо 

чітко. Так, наприклад, перше речення пункту 6 наукової новизни, яке викладено 

наступним чином: «обґрунтовано концепцію та систему індикаторів сталого 

розвитку на адміністративно-правові відносини щодо публічного майна, зокрема, 

при використанні природних ресурсів як публічного майна», виглядає 

неузгодженим і потребує пояснень з боку дисертантки.

4. У положеннях наукової новизни (с. 28) дисертантка зазначає, що 

використання новітніх технологій у здійсненні публічного управління та реалізації 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації дозволить 

забезпечити, серед іншого, широке використання штучного інтелекту. Розвиваючи 

цю тезу, авторка на с. 342 справедливо вказує, що використання штучного 

інтелекту дозволить посилити підзвітність суб’єктів публічної адміністрації, 

забезпечити прозорість і безсторонність механізму реалізації відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного 

майна при його імплементації в автономних інформаційних системах. Далі 

дисертантка доходить висновку стосовно того, що важливою є регламентація цих 

процедурних аспектів на рівні закону. Йдеться про 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».

Дійсно, Наталія Юріївна торкнулася надзвичайно актуальної наукової 

проблеми, яка полягає у необхідності наукового обґрунтування і розробки 

проектів законів, покликаних унормувати загальні засади і чіткі процедури 

використання штучного інтелекту у сфері функціонування інституту публічного 

майна. Конкретні пропозиції з цього приводу, значно додали б роботі і 

актуальності і практичної значущості, але, нажаль, у дисертації вони не наведені.



5. Ідею дисертантки щодо доцільності запровадження обов’язкового 

адміністративного порядку оскарження рішень, дій і бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації щодо публічного майна, висловлену на с. 132 дисертації, 

вважаємо доцільною і такою, що заслуговує на підтримку. Але варто було би в 

роботі чітко визначити, щодо яких саме категорій справ авторка вважає за 

необхідне запровадити такий механізм. Адже, в одному випадку (на с. 132 

дисертації), Наталія Юріівна зазначає, що «раціональним вбачається 

запровадження обов’язкового адміністративного порядку оскарження рішень, дій і 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо публічного майна, 

пов’язаних з відшкодуванням шкоди», а в іншому, наприкінці цієї самої сторінки, 

говорить про «необхідність створити механізм обов’язкового досудового 

(адміністративного) оскарження рішень, дій і бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень за окремими (найбільш численними) категоріями публічно-правових 

спорів».

6. На сторінках дисертації авторкою неодноразово вказується про 

необхідність прийняти профільний Закон України «Про адміністративні 

процедури» (с. 347, 351, 356, 358). У зв’язку із чим виникає два питання: 1) чому 

дисертантка вважає цей закон профільним, який зміст вкладається в це поняття? 2) 

чому йдеться про Закон України «Про адміністративні процедури» а не «Про 

адміністративну процедуру»? Адже саме таку назву пропонує низка останніх 

проектів закону, у тому числі і №9456 від 28.12.2018, який отримав схвальний 

висновок 8ІОМА і був внесений на розгляд Верховної Ради України.

Висловлені зауваження в цілому не впливають на загальну високу оцінку 

якості дисертаційного дослідження Задираки Н. Ю. Вони, скоріше, носять 

дискусійний характер і свідчать про складність дослідженої дисертанткою 

проблематики.

Висновок щодо відповідності дисертації основним вимогам:
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За актуальністю обраної теми, обґрунтованістю основних висновків і 

положень, ступенем наукової новизни, науковою і практичною цінністю отриманих 

результатів, дисертація «Інститут публічного майна в системі адміністративного 

права України: теорія формування та практика реалізації» може вважатися 

завершеною науковою працею. Дисертанткою вирішено важливу наукову 

проблему, яка полягає у розробці сучасної концепції інституту публічного майна в 

системі адміністративного права України.

Автореферат належним чином розкриває основні положення дисертації, а 

думки, ідеї та пропозиції автора були доведені до відома наукової спільноти шляхом 

публікацій у численних наукових статтях, тезах доповідей на конференціях, 

монографічних виданнях та інших матеріалах, що додатково відображають зміст 

дослідження.

Дисертація відповідає вимогам п.п. 10, 12, 13 Порядку присудження наукових 

ступенів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567 (зі змінами), а її автор -  Задирака Наталія Юріївна заслуговує на присудженні 

наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
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ВІДГУК

офіційного опонента

доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри цивільного, 
господарського та екологічного права Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» Легези Юлії Олександрівни на 
дисертацію Задираки Наталії Юріївни на тему: «Інститут публічного 
майна в системі адміністративного права України: теорія формування 
та практика реалізації», подану на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право

1. Актуальність теми дисертації. Сучасні реалії євроінтеграційного 

розвитку України вимагають переосмислення існуючих підходів до 

розуміння складових національної системи права. В умовах пануючих 

трансформаційних геополітичних інтеграційних процесів одним із 

пріоритетних завдань сучасної юридичної науки є дослідження сутності 

системи адміністративного права, її складових, переосмислення поняття 

«предмет адміністративного права», що обумовлюється необхідністю 

активізації впровадження концепції «людиноцентризму» в Україні. В умовах 

необхідності здійснення реформаційних змін в розумінні управлінських 

відносин та їх змісту постає нагальне питання встановлення сутності такої 

адміністративно-правової категорії, як «публічне майно». При цьому 

становлення такої категорії відбується в умовах відсутності правової 

визначеності підстав її застосування. Здійснення теоретико-правових 

досліджень сутності категорії «публічного майна» як складової системи 

адміністративного права наближує українське суспільство до вироблення

ефективних механізмів її реалізації, забезпечення ефективності використання



та захисту. Саме тому виконане Н.Ю. Задиракою дослідження є надзвичайно 

важливою фундаментальною комплексною науковою працею, яка відповідно 

до визначених мети та завдань, обраної методології здатне запропонувати 

концептуальну модель запровадження у національне правове поле такої 

новітньої адміністративно-правової категорії, як «публічне майно».

Зазначене обумовлює актуальність та практичну значимість дисертації 

Н.Ю. Задираки. Це підтверджується, зокрема тим, що роботу виконано в 

рамках Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 роки, 

затверджених Національною академією правових наук України 03 березня 

2016р., пріоритетних напрямів наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема, у межах таких 

бюджетних тем: «Теорія та практика адаптації 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).

Дисертація спрямована на досягнення цілей Національної стратегії у 

сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 

2015 р. № 501/2015, Стратегії реформування державного управління України 

на період до 2021 рр., затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 24 червня 2016 р. № 474, Стратегії сталого розвитку «Україна -  

2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015; 

має безпосереднє відношення до реалізації Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні, Концепції розвитку електронної демократії в Україні 

та плану заходів щодо її реалізації, Концепції забезпечення національної 

безпеки у фінансовій сфері; Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади; Стратегії 

реформування державного управління України на період до 2021 року та 

інших держаних програмних документів.
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Отже, дисертаційне дослідження Н.Ю. Задираки є затребуваним як з 

позицій правової науки, так і з точки зору практичної діяльності, спрямованої 

на удосконалення нормативно-правової бази та теорії адміністративного 

права.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналіз тексту дисертації та 

автореферату свідчить про науково обґрунтований системний підхід автора 

до проблеми: аргументовано сформульована актуальність теми, досить чітко 

визначені об’єкт, предмет, мета та задачі дослідження, комплексно 

підібраний необхідний для виконання цих завдань методологічний 

інструментарій. Робота складається зі вступу, чотирьох структурно-логічно 

пов’язаних між собою розділів, поділених на підрозділи та параграфи, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Її матеріал поданий у 

логічній послідовності, що сприяло розкриттю дисертантом взаємопов’язаних 

між собою теоретичних і практичних аспектів досліджуваної проблеми.

Здійснене Н.Ю. Задиракою дослідження дозволило їй надати 

характеристику комплексної міжгалузевої правової категорії «публічне 

майно» через ідеологічні, гносеологічні та онтологічні моменти 

пізнавального процесу, що є основою сучасної української адміністративно- 

правової доктрини. Проведене Н.Ю. Задиракою дослідження дозволило 

встановити методологічні підходи до розуміння правового інституту 

публічного майна як складового елементу системи адміністративного права 

України.

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження, що в концентрованому вигляді знайшли відображення у 

сформульованих здобувачем наукових положеннях, висновках і 

рекомендаціях, забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням 

його вихідних положень; застосуванням комплексу наукових методів, 

адекватних об’єкту, предмету, меті і задачам дослідження; використанням 

сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної бази
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дослідження; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Вдалий вибір методів дослідження, аналіз і синтез 

наукової літератури, нормативно-правових актів та узагальнення отриманої 

інформації з метою дослідження публічного майна в контексті 

трансформаційних процесів українського державотворення, спрямованого на 

розбудову оновленої системи адміністративного права України, що 

дозволило успішно розв’язати поставлені задачі наукової розробки.

3. Достовірність і наукова новизна наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 

підтверджується їх апробацією у відкритому друку, обговоренням на 

наукових конференціях, інших наукових заходах. Проведена автором 

науково-дослідна робота є результатом власних напрацювань здобувана, 

який здійснив вдалу спробу визначити поняття, сутність публічного майна, 

визначити напрями оптимізації правового режиму його використання як 

базису реалізації стратегічних державницьких задач як складової 

адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних відносин.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані 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 Н.Ю. Задираки 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
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дослідження Н.Ю. Задираки 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 Н.Ю. Задираки у практичну діяльність Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду б/н від 28 лютого 2019 р.);

-  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 Н.Ю. Задираки у 

навчальний та науково-дослідний процеси юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка б/н від 10 

вересня 2019 р.).

Відносно наукової новизни дисертаційної роботи слід зазначити, що 

кваліфікаційна робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно- 

правовій науці цілісним комплексним дослідженням, присвяченим 

визначенню сутності та специфіки правового регулювання реалізації режимів 

використання та охорони публічного майна як адміністративно-правового 

інституту. Зокрема, наукову новизну дослідження становлять основні 

висновки, положення та рекомендації, які відображають істотний внесок 

автора. Погоджуючись у цілому з усіма визначеними автором складовими 

новизни дослідження, вважаю за необхідне акцентувати особливу увагу на

деяких з них:
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1. На підставі сформульованих ознак публічного майна, до яких 

Н.Ю. Задиракою віднесено, зокрема: цілі його використання (задоволення 

публічних інтересів), просторовий фактор (обмеженість державними або 

регіональними кордонами), інституціональний вимір (реалізація 

повноважень з управління публічним майном із боку населення конкретної 

території, регіону, а також спеціальними суб’єктами публічно-владної 

компетенції), предметна специфіка (джерела ресурсів органів публічної 

адміністрації, наприклад, земля, вода, надра, повітря), органічна 

комунікація з публічною владою, її представниками на основі належного 

інструментарію (с. 37), обґрунтовано авторське визначення досліджуваної 

категорії (с. 51-52);

2. Таким, що заслуговує на схвальну оцінку є авторський висновок 

щодо необхідності визначення інституту публічного майна у якості 

«фундаменту» для прозорого та інклюзивного процесу здійснення 

управлінської діяльності суб’єктами владних повноважень (с. 96-97). 

Запропонований авторський підхід фактично визначає сутність публічного 

майна як правового інституту, реалізація якого зорієнтована на матеріально- 

процедурні критерії «вертикального» виміру задля оптимізації 

впровадження концепції «людиноцентризму»;

3. Погоджуюсь з автором, яка доводить, що місце та призначення 

інституту публічного майна в системі Загального адміністративного права 

полягає у встановленні інституціонально-процедурних засад 

функціонування органів публічної адміністрації з дотримання ієрархічного 

принципу субординаційного впливу (с. 98). І надалі, визначаючи місце 

інституту публічного майна у системі Особливого адміністративного права, 

авторкою зроблено доречний акцент на необхідності забезпечення реалізації 

концепції сталого розвитку (с. 102-103).

4. Схвальної оцінки потребує обґрунтовані автором пропозиції до 

чинного законодавства України, зокрема, у частині доцільності оптимізації 

здійснення контролю за виконанням функцій з управління публічним
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майном шляхом внесення змін до Закону України «Про управління 

об’єктами державної власності», де необхідним є закріплення 

характеристик «ефективності та раціональності використання публічного 

майна з урахуванням кількісно-якісних критеріїв щодо 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» (с. 118-119).

5. Вартою уваги є здійснена дисертанткою спроба змістовного аналізу 

особливостей розгляду та вирішення правових спорів у сфері використання та 

охорони публічного майна (с. 126-129). Правові спори у сфері використання та 

охорони публічного майна авторкою охарактеризовано як юрисдикційно 

неоднорідні, що обумовлюється передусім відсутністю нормативної 

визначеності ознак таких управлінських відносин, а відтак і чітких меж 

реалізації наданих повноважень щодо застосування відповідних титулів 

володіння, користування чи розпорядження майном. Зокрема, 

Н.Ю. Задирака на підставі здійсненого аналізу судової практики виділила 

такі категорії правових спорів у сфері використання та охорони публічного 

майна, як: спори щодо набуття, переходу, припинення права власності 

(користування) публічним майном; публічного управління в галузі 

реалізації правового режиму (установлення меж адміністративно- 

територіальних утворень, розподілу і перерозподілу природних ресурсів; 

ведення державного земельного кадастру; моніторингу, контролю за 

використанням, відтворенням та охороною природних об’єктів тощо); 

правового забезпечення охорони публічного майна (від несприятливих 

природних і техногенних процесів, при консервації земель та ін.); виділення 

коштів бюджету на відновлення погіршеного стану природних ресурсів як 

публічного майна; притягнення до юридичної відповідальності за 

порушення законодавства тощо.
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6. Беззаперечною позитивною характеристикою здійсненого 

Н.Ю. Задиракою дослідження є застосування «триступеневого тесту» для 

визначення правомірності та ефективності правового регулювання відносин 

щодо використання та охорони публічного майна як базису для реалізації 

стратегічних завдань сучасної держави (с. 151-165).

Здобувачкою розроблено й інші наукові положення, які є новими для 

теорії адміністративного права та процесу.

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані.

4. Загальна оцінка дисертаційної роботи та повнота викладу 

одержаних результатів в опублікованих працях. Основні положення та 

висновки дисертації відображено у 39 наукових працях: одній одноосібній та 

5 колективних монографіях, 23 наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях із юридичних наук, 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.

Вивчення дисертаційного дослідження та його автореферату дає 

підстави для твердження про ідентичність змісту автореферату й основних 

положень дисертації. Оформлення дисертаційного дослідження зауважень не 

викликає.

5. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи в 

цілому позитивно дисертацію Н.Ю. Задираки водночас вважаю за необхідне 

звернути увагу на питання, які могли би, на мою думку, слугувати предметом 

додаткових пояснень з боку дисертантки або ж дискусії під час захисту 

дисертаційної роботи

1. В роботі здійснено дослідження особливостей правового 

регулювання режимів використання публічного майна відповідно до 

законодавства країн Європейського Союзу, що, безсумнівно, відноситься до
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її позитивних характеристик. Однак, попри виділення серед підстав набуття 

права на публічну власність надання спеціального дозволу у вигляді 

публічно-управлінського акту, що передбачено відповідно до норм чинного 

адміністративного законодавства Федеративної Республіки Німеччини 

(с. 72-75), авторкою не визначено власний підхід щодо доцільності 

імплементації таких норм до національного законодавства України, що 

вочевидь, бажано було б зробити.

2. На с. 52 дисертації авторкою визначається, що ефективність 

використання публічного майна залежить від рівня задоволення суспільного 

та національного інтересів. На с. 212-213 дисертації вчена, визначаючи 

підстави виникнення правового режиму публічного майна, підкреслює їх 

зв'язок із необхідністю задоволення «публічного інтересу», при цьому 

виділяються кореляційні зв’язки останнього із такими категоріями, як 

«національний інтерес», «суспільний інтерес», «інтереси держави», 

«інтереси національної безпеки», «інтереси громадського порядку», 

«інтереси територіальної цілісності», «інтереси суспільства», «інтереси всіх 

співвітчизників»; «інтереси прав людини», «інтереси економічного 

добробуту». У зв’язку з цим вимагаються пояснення з боку дисертантки 

щодо визначення критеріїв співвідношення категорій «публічний інтерес», 

«державний інтерес», «суспільний інтерес» та «національний інтерес». 

Врешті-решт, у якості рефлексивної дискусії хотілось б зазначити, що в 

умовах сучасних реалій досягнення ототожнення публічного та державного 

інтересів є ідеальною перспективою розвитку суспільства, і відтак є 

критерієм визначення рівня правової ефективності функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування, саме тому доцільність 

відокремлення державних інтересів від суспільних фактично нівелюється.

3. У підрозділі 4.3 при аргументації напрямів оптимізації застосування 

механізмів адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері використання та охорони публічного майна авторка робить акцент на 

розумінні у якості кваліфікуючого критерію встановлення ступеня суспільної



10

небезпеки діяння визначення «рівня сприяння» суб’єкта адміністративного 

делікту вжиттю ним заходів із усунення заподіяної шкоди. В цілому, такий 

авторський підхід може бути корисним в аспекті триваючої правотворчої 

діяльності, однак його «життєздатність» пов’язується із необхідністю 

визначення сутності категорії «шкода публічному майну». Адже 

застосування такої категорії стосується не лише об’єктів матеріального світу, 

а і таких об’єктів, як природні ресурси та нематеріальні активи;

4. В умовах сучасних реалій відбувається трансформація розуміння 

відносно сталих правових категорій. Такою категорією беззаперечно є 

категорія «майно» та форми її реалізації. Здійснена авторкою спроба 

визначення сутності категорії «публічне майно» (с. 51-52) дійсно заслуговує 

на позитивну оцінку, однак вимагає додаткових пояснень її співвідношення із 

нормативно закріпленими формами власності -  державною, комунальною та 

виключною власністю Українського народу;

5. Поза увагою дисертантки залишилася проблема забезпечення 

ефективності правового режиму використання майна публічних фондів, 

зокрема, таких, як Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування 

України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та 

інших державних позабюджетних цільових фондів.

Наведені спірні положення і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка носить самостійний і творчий 

характер, має наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань, 

насамперед, характеризує складність і актуальність досліджуваної теми та 

власний підхід до її розгляду дисертантом. В дослідженні авторові вдалося 

досягти його мети.

Усе викладене дає підставу для висновку про те, що дисертація на 

тему «Інститут публічного майна в системі адміністративного права 

України : теорія формування та практика реалізації» є завершеною 

науковою працею. Враховуючи досягнення автором мети та задач
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дослідження, в яких отримані нові науково обґрунтовані результати щодо 

розкриття сутності публічного майна як адміністративно-правової категорії, а 

також беручи до увагу те, що в роботі наведено висновки, які сприятимуть 

вдосконаленню адміністративно-правових норм, в яких знаходять своє 

втілення відповідні публічні інтереси, то є всі підстави відмітити, що 

дисертація Н.Ю. Задираки відповідає вимогам п. 9, 10, 12 Порядку 

присудження наукових ступенів, а її авторка заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
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