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АНОТАЦІЯ 

 

Задирака Н. Ю. Інститут публічного майна в системі 

адміністративного права України: теорія формування та практика 

реалізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України, Київ, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, 

присвяченою адміністративно-правовому дослідженню інституту 

публічного майна в системі адміністративного права України.  

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. Таке майно гарантує створення та реалізацію умов 

для існування кожної людини в соціумі на умовах, які відповідають 

загальнолюдським ідеалам рівності, справедливості та демократії. 

Предметом окремої уваги у дисертації стали адміністративно-

правові аспекти теоретичних засад розвитку вчення про публічне майно 

щодо висвітлення поняття, ознак, сутності та видів публічного майна, 

історіографії вчення про публічне майно, встановлення місця інституту 

публічного майна в сучасній системі адміністративного права, деталізації 

критеріїв формування, визначення місця та призначення цього інституту 

в системі Загального адміністративного права, а також зображення 
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взаємозв’язку Особливого адміністративного права з інститутом 

публічного майна. 

Представлено вплив концепції сталого розвитку на підвищення 

якості життя та врахування публічного інтересу при встановленні впливу 

складових елементів Особливого адміністративного права на інститут 

публічного майна в політичному, економічному, соціальному, 

культурному та інших вимірах публічно-управлінської спрямованості для 

гарантування довготривалого розвитку громадянського суспільства з 

урахуванням національних інтересів. Способами досягнення можуть бути 

заходи з підвищення громадської інклюзивності та залучення суб’єктів 

приватного права до формування державної політики у сфері 

встановлення правового режиму публічного майна, зокрема, форуми. 

Автор охарактеризував публічний інтерес у відносинах щодо 

використання публічного майна як основу цих відносин, методологічні 

засади реалізації вказаного публічного інтересу й особливості 

застосування «триступеневого тесту» при використанні публічного 

майна. 

Розроблено «триступеневий тест» відносин щодо публічного майна 

та розкрито «рівневість» застосування правового режиму публічного 

майна під час імплементації цього режиму не в окремих соціальних 

ситуаціях, а в комплексному визначенні механізму адміністративно-

правового забезпечення реалізації правових режимів публічного майна як 

об’єктів соціального середовища. Такий функціонально-соціальний підхід 

максимально повно ілюструє динаміку відносин щодо публічного майна –

 можливість активно впливати на об’єктний вимір правового режиму 

публічного майна з метою встановлення, зміни та припинення правил 

реалізації відповідних соціальних процесів. 

Автор окреслив поняття, сутність та особливості, підстави 

виникнення та припинення правового режиму публічного майна. 

Деталізовано природу правових режимів окремих видів публічного 
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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. 

З метою запобігання юрисдикційним і позаюрисдикційним спорам у 

відносинах щодо публічного майна запропоновано, щоб 

інституціональний вимір діяльності публічної адміністрації при 

використанні публічного майна спирався на правовий режим публічних 

інтересів, що охоплює: 1) нормативно-правове забезпечення соціальних 

процесів при використанні публічного майна; 2) соціальний механізм 

формування та реалізації публічного управління (забезпечення публічних 

інтересів через адміністративно-процедурну функцію інструментів 

діяльності публічної адміністрації; легальні межі використання 

публічного майна). 

Обґрунтовано ідею щодо «максимізації соціального добробуту» в 

межах доктрини «нової економіки добробуту» з урахуванням ідеї 

міжособистісного порівняння корисності щодо «потенційної» компенсації 

втрат та соціально бажаної поведінки при використанні публічного 

майна. 

Висвітлено порядок притягнення до відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного 

майна. Особливу увагу приділено розкриттю змісту відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації та механізму такої відповідальності за 

делікти у сфері використання публічного майна. Запропоновано напрямки 

вдосконалення інституту адміністративної відповідальності у відносинах 

щодо використання публічного майна. 

Зроблено низку пропозицій щодо внесення змін до національного 

законодавства України щодо використання публічного майна. 
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Запропоновано прийняти профільний закон про порядок відшкодування 

шкоди, завданої суб’єктами публічної адміністрації, зі спеціальними 

нормами щодо відносин у сфері використання публічного майна.  

Констатовано доцільність законодавчих змін щодо 

репрезентативності соціальних партнерів, підтримання та розширення 

соціального діалогу, запровадження національних стандартів якості під 

час використання публічного майна у спосіб внесення змін і доповнень до 

Кодексу законів про працю (доцільно прийняти Трудовий кодекс з 

відповідними положеннями), Цивільного, Земельного, Митного, 

Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України «Про 

соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про 

стандартизацію», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні 

органи виконавчої влади», «Про Фонд державного майна України», «Про 

Антимонопольний комітет України», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про місцевого самоврядування в Україні», «Про 

державну службу», «Про громадські об’єднання» «Про управління 

об’єктами державної власності», «Про природні монополії», «Про 

охорону навколишнього природного середовища» та інших. 

Сформульовані в дисертаціи ̆ніи ̆ роботі теоретичні висновки та 

практичні рекомендаціі становлять значну цінність для удосконалення 

процедури застосування фінансових інструментів стимулювання при 

використанні публічного майна. Запропоновано в ст. 6 Закону України 

«Про управління об’єктами державної власності» закріпити право 

суб’єктів публічної адміністрації застосовувати фінансові інструменти 

стимулювання: заохочувальні та пільгові субсидії. Уточнено, що в 

Податковому та Митному кодексах Україні можна встановити порядок 

проведення економічного експерименту щодо вільного розвитку 

економіки територіальних громад щодо звільнення від фінансово-
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матеріальних обтяжень та податкових зобов’язань при використанні 

публічного майна. 

Результати дисертаційного дослідження становлять теоретичний та 

практичний інтерес і можуть бути використані в науково-дослідній сфері, 

у правотворчій та правозастосовній діяльності, а також в освітньому 

процесі. 

Сформульовані за наслідками наукового дослідження положення 

наукової новизни та всі результати роботи отримані на підставі 

особистого вивчення та аналізу вітчизняної та іноземної юридичної 

літератури, норм міжнародного права, юридичних актів Європейського 

Союзу, національного права України та судової практики. 

Ключові слова: адміністративне право, публічне майно, публічне 

управління, публічна адміністрація, публічний інтерес, публічна функція, 

триступеневий тест, адміністративно-правове регулювання. 

 

ABSTRACT 

 

Zadyraka N. Yu. Institute of public property in the system of 

administrative law of Ukraine: formation theory and practice of 

implementation. – Qualifying scientific work, manuscript copyright. 

Thesis for a Doctor’s of Law degree by speciality 12.00.07 –

 administrative law and process; financial law; information law. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, in 2019. 

The dissertation is an independent completed scientific work dedicated 

to administrative and legal research of the public property institute in the 

system of administrative law of Ukraine. 

The understanding of the public property has been developed as any 

tangible or intangible assets, in particular, mobility or immovable property, 
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expressed in things or in combination, as well as in property rights and 

obligations that are publicly available and are intended to satisfy the public 

interest and in accordance with cases stipulated by law or contract cannot be 

privately owned. Such property guarantees the creation and implementation of 

conditions for the existence of every person in society on terms that meet the 

universal ideals of equality, justice and democracy. 

The thesis pays special attention to administrative legal issues of 

theoretical principles of developing the doctrine of public property on 

illumination of concepts, features, essence and types of public property, 

historiography of the doctrine of public property, establishment of the place of 

the public property institute in the modern system of administrative law, 

detailing the criteria, determining the location and designation of this institute 

in the system of the General Administrative Law, as well as outlining the 

relationship of the Special Administrative Law with the public property 

institute. 

The influence of the sustainable development concept on improving the 

quality of life and taking into account the public interest has been determined 

regarding the impact of the components of the Special Administrative Law on 

the institute of public property in political, economic, social, cultural and other 

dimensions of public governance orientation to ensure the long-term 

development of civil society. Measures to enhance public inclusivity and to 

involve private law actors in public policy-making, including forums, might be 

the ways of achieving the latter. 

The author has characterized the public interest in the relations 

concerning the use of public property as the basis of these relations, the 

methodological principles of implementing the specified public interest and the 

peculiarities of the “three-step test” when using the public property. 

The “three-step test” of relations with respect to public property has been 

developed and the “equality” of applying the legal regime of the public 

property has been stated during the implementation of this regime not in 
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individual social situations, but in the complex definition of the mechanism of 

administrative and legal support for the implementation of legal regimes of 

public property as objects of social environment. This functional and social 

approach illustrates to the fullest extent the dynamics of relations with the 

public property, i.e. the ability to actively influence the objective dimension of 

the legal regime of the public property in order to establish, change and 

terminate the rules of implementation of relevant social processes. 

The author has outlined the concept, essence and features, grounds for 

emergence and termination of the legal regime of the public property. The 

nature of legal regimes of certain types of public property has been detailed, 

namely: public property of general use, natural resources as public property, 

property that ensures the functioning of public administration, property of state 

and communal enterprises, institutions, organizations, corporate rights 

belonging to the state in the authorized capital of economic organizations, 

public funds. 

In order to prevent jurisdictional and non-jurisdictional disputes in the 

public property relations, it has been proposed that the institutional dimension 

of the public administration activity in the use of the public property is to be 

based on the legal regime of public interests, which covers: 1) the legal 

provision of social processes in the use of the public property; 2) social 

mechanism of formation and implementation of public governance (ensuring 

public interests through the administrative and procedural function of 

instruments of public administration activities; legal limits on the use of the 

public property). 

The idea of “maximizing social well-being” within the doctrine of “new 

welfare economy” has been substantiated, taking into account the idea of 

interpersonal comparison of utility with respect to “potential” compensation of 

losses and socially desirable behaviour when using the public property. 

The procedure for holding public administration entities accountable for 

the use of public property has been described. Particular attention has been 
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paid to the disclosure of the content of liability of the public administration 

entities and the mechanism of such a liability for torts in the use of the public 

property. The directions of developing the institute of administrative 

responsibility in relations concerning the public property use have been 

suggested. 

A number of suggestions have been made to amend the national 

legislation of Ukraine on the public property use. It has been proposed to adopt 

a profile law on the procedure for damages compensation caused by the public 

administration entities with special rules on relations concerning the public 

property use. 

The expediency of legislative amendments on representativeness of 

social partners, maintenance and extension of social dialogue, introduction of 

national quality standards when using the public property has been stated as a 

way of amending the Labour Law Code (appropriately, to adopt the Labour 

Code with relevant provisions), the Civil, Land, Budget and Tax Codes of 

Ukraine, the Laws of Ukraine “On Social Dialogue in Ukraine”, “On 

Collective Agreements”, “On State Social Agencies Standards and State Social 

Guarantees”, “On standardization”, “On the Cabinet of Ministers of Ukraine”, 

“On the Central Executive Bodies”, “On the State Property Fund of Ukraine”, 

“On the Antimonopoly Committee of Ukraine”, “On Local State 

Administrations”, “On Local Self-Government in Ukraine”, “On Public 

Service”, “On Public Associations”, “On State Property Management”, “On 

Natural Monopolies”, “On Environmental Protection”, and others. 

Theoretical conclusions and practical recommendations formulated in 

the thesis are of high importance for developing the procedure of implementing 

financial incentive instruments when using the public property. In the Article 6 

of the Law of Ukraine “On State Property Management”, it has been suggested 

to enshrine the right of public administration entities to use financial incentive 

instruments, i.e. incentive and preferential subsidies. It has been specified that 

in the Tax and Customs Codes Ukraine, the procedure for conducting an 
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economic experiment might be established on the free development of the 

economy of territorial communities for relief from financial and material 

burdens and tax obligations when using the public property. 

The results of the dissertation research are of a theoretical and practical 

interest and could be used in the research area, in law-making and law-

enforcement activities, as well as in the educational process. 

The scientific novelty and all the results of the work are formulated in 

view of the results of scientific research and are based on the personal study 

and analysis of domestic and foreign legal literature, international legal 

regulations, legal acts of the European Union, national law of Ukraine and 

judicial practice. 

Key words: administrative law, public property, public interest, public 

governance, public administration, public function, three-step test, 

administrative and legal regulation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Новітня практика правозастосування зумовлює 

необхідність формування конструктивної моделі використання 

публічного майна. Методологічний прийом прагматизму дозволяє 

забезпечити багатовимірність і гнучкість відносин щодо використання 

публічного майна. Так, соціальний контекст зазначених відносин 

перебуває у стані постійного оновлення. Тому стратегічно та тактично 

«прагматична максима» створює умови для вироблення 

взаємоприйнятних і несуперечливих рішень, застосування відповідних 

інструментів діяльності публічної адміністрації. 

Антологія правничої думки про публічне майно на новітньому етапі 

має як суто екзистенційний характер, так і історіографічну спрямованість. 

Так, в екзистенційному вимірі наукова розвідка стосується 

доктринальних досліджень окремих видів публічного майна. При цьому 

важливо встановити чіткі межі здійснення публічного управління при 

реалізації правового режиму публічного майна.  

Що ж до реалізації відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна, то ця 

юридична категорія показує сутність суспільних відносин у визначеній 

формі – гарантування правопорядку та суспільного добробуту, шляхом 

офіційного визнання наявного правопорядку крізь призму гарантованих 

прав та обов’язків зазначених суб’єктів публічної адміністрації. У такий 

спосіб здійснюється державний захист законом суб’єктивних прав осіб, 

котрі правомірно використовують публічне майно, від свавілля суб’єктів 

публічної адміністрації. 

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що автори 

приділяли увагу дослідженню окремих видів публічного майна, а не 

межам здійснення публічного управління при реалізації правового 

режиму публічного майна загалом та механізмам забезпечення й 
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підвищення якості соціального діалогу у відносинах щодо публічного 

майна. Йдеться про дисертаційні роботи І. О. Бондаренко, Н. Я. Борсук, 

О. В. Гладія, Т. С. Голоднової, Ю. Д. Кучинського, І. В. Паламарчук. У 

свою чергу дослідження загального спрямування (С. К. Поповчук, 

О. С. Харченко, М. В. Воскобійник, О. О. Кравчук, Н. О. Максіменцева) 

також не сформували чітких перспектив запровадження стандартів 

управління публічним майном в Україні та моделі реалізації соціальної 

відповідальності у відносинах щодо публічного майна.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційне 

дослідження виконано на підставі пріоритетних напрямів наукових 

досліджень Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в 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), а також 

відповідно до Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016–2020 роки, затвердженої Указом 

Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016; Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, закріплених у 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових 

наук України на 2016–2020 роки. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження сутності та формування теоретичних засад інституту 

публічного майна, а також на цій основі вироблення пропозицій і 

рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

вказаної сфери суспільних відносин. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлено та 

розв’язано такі основні завдання: 

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

формування наукової думки про публічне майно; публічне майно на 

українських землях у XVIII XX ст.; сучасний стан дослідження 

проблеми публічного майна; 

– визначити сутність системи адміністративного права та 

охарактеризувати  інститут публічного майна як її складову; 

– охарактеризувати публічний інтерес як основу відносин щодо 

використання публічного майна; 

– визначити методологічні засади реалізації публічного інтересу 

щодо використання публічного майна; 

– проаналізувати особливості застосування «триступеневого тесту» 

при використанні публічного майна; 

– охарактеризувати поняття, сутність та особливості 

адміністративно-правового режиму публічного майна; 

– з’ясувати підстави виникнення та припинення адміністративно-

правового режиму публічного майна; 

– дослідити специфіку адміністративно-правових режимів окремих 

видів публічного майна: публічного майна загального користування; 

природних ресурсів як публічного майна; майна, яке забезпечує 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації; майна державних і 

комунальних підприємств, установ, організацій; корпоративних прав, що 

належать державі у статутних капіталах господарських організацій; 

публічних грошових коштів; 

– з’ясувати зміст відповідальності суб’єктів публічної адміністрації 

у відносинах щодо використання публічного майна; 

– проаналізувати механізм застосування заходів відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за вчинення деліктів у сфері 

використання публічного майна; 
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– спираючись на міжнародний досвід, сформулювати конкретні 

пропозиції та рекомендації щодо удосконалення змісту і процедур 

використання публічного майна.    

Об’єктом дослідження є правові процеси та правові явища, 

суспільні відносини щодо становлення й розвитку інституту публічного 

майна в системі адміністративного права України. 

Предмет дослідження  теорія формування та практика реалізації 

інституту публічного майна в системі адміністративного права України.  

Методи дослідження. Методологічні засади дисертаційного 

дослідження становлять загальнофілософські, загальнонаукові і 

конкретно-наукові методи наукового пізнання, використані для розкриття 

теоретико-практичного виміру реалізації інституту публічного майна в 

системі адміністративного права України. 

Зокрема, загальнофілософські методи (діалектичний, прагматичний, 

герменевтичний, легістський) застосовувалися для з’ясування місця 

інституту публічного майна в сучасній системі Загального та Особливого 

адміністративного права (підрозділ 1.3); розкриття особливостей 

реалізації публічного інтересу щодо використання публічного майна 

(підрозділ 2.2); висвітлення змісту відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна 

(підрозділ 4.1); встановлення юрисдикційних характеристик спорів у 

відносинах щодо публічного майна (підрозділи 2.1, 2.3). 

Загальнонаукові методи є визначальним інструментарієм 

дисертації. Зокрема, емпіричні загальнонаукові методи (спостереження, 

опис, порівняння) дозволили розглянути поняття, ознаки, сутність і види 

публічного майна (підрозділ 1.1); поняття, сутність та особливості 

адміністративно-правових режимів окремих видів публічного майна 

(підрозділи 3.1, 3.3). Загальнонаукові методи теоретичних досліджень 

(формалізація, єдність історичного та логічного) використовувалися при 

висвітленні генези вчення про публічне майно (підрозділ 1.2). 
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Загальнологічні методи (аналіз і синтез, абстрагування й узагальнення, 

індукція та дедукція, аналогія) уможливили з’ясування підстав 

виникнення та припинення адміністративно-правового режиму 

публічного майна (підрозділ 3.2), реалізації публічного інтересу щодо 

використання публічного майна (підрозділ 2.2). 

Натомість використання конкретно-наукових методів наукового 

пізнання (системно-структурного, формально-юридичного, порівняльно-

правового, нормативізму) створило методологічне підґрунтя для 

з’ясування «триступеневого тесту» відносин щодо публічного майна 

(підрозділ 2.3), механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна та 

перспективи вдосконалення інституту адміністративної відповідальності 

у відносинах щодо використання публічного майна (підрозділи 4.2, 4.3). 

Теоретичну основу дослідження становить наукова доктрина 

теорії права та держави, теорії управління, адміністративного права, 

логіки та філологічних наук, філософії та економіки, інших галузевих 

правових наук. Йдеться, зокрема, про праці таких дослідників, як: 

В. Авер’янов, С. Алексєєв, Ю. Баранюк, С. Бардаш, В. Бевзенко, 

Ю. Битяк, Н. Борсук, В. Варениця, Л. Воронова, М. Воскобійник, 

Н. Галіцина, Т. Голоднова, І. Гриценко, М. Демкова, В. Джеймс, 

Дж. Дьюї, А. Єлістратов, О. Заверуха, О. Заярний, А. Йоффе, 

Р. Калюжний, Н. Карадже-Іскров, Г. Кельзен, Т. Коломоєць, А. Комзюк, 

О. Кузьменко, В. Ластовський, Ю. Легеза, Б. Логвиненко, Д. Лученко, 

Р. Мельник, Р. Миронюк, Г. Осовий, І. Паламарчук, Ю. Панейко, 

В. Парсонс, Є. Петров, В. Пищида, Д. Приймаченко, Ч. Пірс, Н. Пришва, 

П. Рабінович, І. Салій, А. Смітюх, І. Спасибо-Фатєєва, О. Тадєєва, 

В. Тимцуник, Ю. Тихомиров, Д. Український, В. Устименко, А. Фішел, 

О. Харитонова, Ю. Шемшученко, Е. Шмідт-Ассманн, П. Шрьодер, 

О. Ющик, О. Ястребов та інших. 
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Нормативною основою дисертаційного дослідження є 

наднаціональні джерела права, Конституція України, національні 

законодавчі та підзаконні нормативні акти. 

Емпіричну базу дисертаційної роботи становлять узагальнення 

судової практики та довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є одним із перших у національній адміністративно-

правовій доктрині досліджень щодо теорії та практики формування та 

реалізації інституту публічного майна. За наслідками проведеного 

дослідження сформульовано пропозиції щодо становлення та розвитку 

інституту публічного майна в системі адміністративного права України, 

зокрема: 

уперше: 

– доведено, що в прагматичному вимірі при формулюванні 

критеріїв інституціоналізації публічного майна необхідно враховувати 

кількісно-якісні критерії і життєві реалії використання публічного майна, 

що підкреслює ефективність управління таким майном;  

– окреслено вплив концепції сталого розвитку на підвищення якості 

життя та врахування публічного інтересу при встановленні впливу 

складових елементів Особливого адміністративного права на інститут 

публічного майна, що гарантуватиме довготривалий розвиток 

громадянського суспільства з урахуванням національних інтересів. 

Шляхами досягнення цього можуть бути заходи з підвищення 

громадської інклюзивності та залучення суб’єктів приватного права до 

формування державної політики у сфері забезпечення ефективності 

використання публічного майна, зокрема, форуми; 

– розроблено «триступеневий тест» відносин щодо публічного 

майна та розкрито «рівневість» застосування правового режиму 

публічного майна під час імплементації цього режиму не в окремих 

соціальних ситуаціях, а в комплексному визначенні механізму 
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адміністративно-правового забезпечення реалізації правових режимів 

публічного майна як об’єктів соціального середовища; 

– розкрито концепцію «максимізації соціального добробуту» в 

межах доктрини «нової економіки добробуту» з урахуванням ідеї 

міжособистісного порівняння корисності щодо «потенційної» компенсації 

втрат та соціально бажаної поведінки при використанні публічного 

майна; 

– застосовано легістські принципи, зорієнтовані на підтримання 

суспільного порядку при реалізації механізму відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна 

в тріаді нормативних засад, суб’єктно-об’єктного виміру та змістовної 

динаміки; 

– обґрунтовано концепцію та систему індикаторів сталого розвитку 

на адміністративно-правові відносини щодо публічного майна, зокрема, 

при використанні природних ресурсів як публічного майна. Потрібно 

деталізувати на законодавчому рівні особливості й порядок реалізації 

державної політики публічних закупівель за напрямком заохочення 

створення екологічної продукції та застосування «зелених» технологій у 

методах виробництва на засадах сталого розвитку; 

– для оптимізації розподілу залишкового ризику та максимізації 

соціального добробуту доведено доцільність запровадити переговорну 

процедуру між потенційною потерпілою стороною та потенційним 

правопорушником, коли раціональною моделлю поведінки є погодження 

сторін щодо розподілу ризиків; 

– з метою запобігання юрисдикційним і позаюрисдикційним спорам 

у відносинах щодо публічного майна запропоновано, щоб 

інституціональний вимір діяльності публічної адміністрації при 

використанні публічного майна спирався на правовий режим публічних 

інтересів; 
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– обґрунтовано законодавчі зміни щодо репрезентативності 

соціальних партнерів, підтримання та розширення соціального діалогу, 

запровадження національних стандартів якості під час використання 

публічного майна до Кодексу законів про працю (доцільно прийняти 

Трудовий кодекс з відповідними положеннями), Цивільного, Земельного, 

Митного, Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України 

«Про соціальний діалог в Україні», «Про Кабінет Міністрів України», 

«Про центральні органи виконавчої влади», «Про Фонд державного майна 

України», «Про Антимонопольний комітет України», «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

державну службу», «Про управління об’єктами державної власності», 

«Про природні монополії», «Про охорону навколишнього природного 

середовища» та інших; 

– з-поміж економічних дієвих засобів впливу запропоновано в ст. 6 

Закону України «Про управління об’єктами державної власності» 

закріпити право суб’єктів публічної адміністрації застосовувати фінансові 

інструменти стимулювання, зокрема, заохочувальні та пільгові субсидії; 

– розкрито технократизацію життєдіяльності держави та 

суспільства у відносинах щодо публічного майна, які мають бути 

зорієнтовані на інформаційно-техногенне перетворення укладу життя. 

Використання новітніх технологій у здійсненні публічного управління та 

реалізації механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації 

дозволить забезпечити загальний добробут, баланс публічного та 

приватних інтересів користувачів публічного майна, інфраструктурні та 

організаційні перетворення, залучення додаткових інвестицій, 

інституційний розвиток, широке використання штучного інтелекту. 

Важливою є регламентація цих процедурних аспектів на рівні закону. 

Йдеться про необхідність внесення відповідних змін до законів України 

«Про інформацію», «Про електронні документи та електронний 
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документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про адміністративні 

послуги», «Про управління об’єктами державної власності». 

удосконалено: 

– розуміння публічного майна як будь-яких матеріальних чи 

нематеріальних активів, зокрема рухомості чи нерухомості, виражених у 

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

є загальнодоступними й призначені для задоволення суспільного інтересу 

та відповідно до встановлених законодавством чи договором випадках не 

можуть перебувати у приватній власності. Таке майно гарантує створення 

та реалізацію умов для існування кожної людини в соціумі на умовах, які 

відповідають загальнолюдським ідеалам рівності, справедливості та 

демократії; 

– положення про призначення публічного майна, що включає 

використання природних ресурсів, споруд, амуніції, документації, 

фінансів, публічних часток (паїв) у господарських товариствах тощо, для 

виконання мети та завдань публічної адміністрації, а також суб’єктів 

приватного права, залучених до адміністративних правовідносин щодо 

використання публічного майна, що має прямо або опосередковано 

сприяти реалізації публічного інтересу; 

– здійснення правової охорони публічного майна через нормативні 

та інституційно-функціональні властивості правового режиму як 

систематизованого, відкритого, багатошарового та змінного за 

внутрішньою побудовою динамічного комплексу, який сутнісно та 

контекстуально охоплює предмет, специфічну взаємодію правових 

способів і засобів, інструментів діяльності публічної адміністрації або ж 

реалізацію правових процедур у цілому, а також мету правового 

регулювання; 

– інституціонально-процедурні оновлення відносин щодо 

публічного майна через цифровізаційні трансформації електронного 

документообігу на етапах подання заяви, прийняття рішення 
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уповноваженим суб’єктом і отримання документів екстериторіально в 

режимі 24/7; 

– положення щодо перетворювальні охоронні матеріально-правові 

відносини щодо публічного майна, що можуть бути реалізовані як в 

юрисдикційному позасудовому, так і судовому порядку звернення 

стягнення з держави в особі органів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна; 

– принцип глобального техніко-технологічного перетворення 

життєдіяльності держави та суспільства щодо задоволення публічного 

інтересу, досягнення суспільного добробуту та підтримання 

правопорядку при реалізації інституту відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації, що має призвести до якісних перетворень, 

кардинальних зрушень у сфері використання публічного майна державою 

та суспільством; 

дістали подальшого розвитку: 

– характеристика базису становлення та розвитку правових режимів 

публічного майна через соціально-управлінські характеристики 

управління публічним майном, зокрема, реальної децентралізації, коли 

публічне майно, що має правові титули, пов’язані з правом спільної 

власності, передається суб’єктам публічної адміністрації локального 

рівня в межах адміністративно-територіальних одиниць; 

– положення про відносини між суб’єктами публічної адміністрації 

й суб’єктами приватного права стосовно реалізації правового режиму 

публічного майна, зумовлені категорією верховенства права щодо 

застосування в процедурах управління публічним майном, які мають бути 

справедливими та юридично визначеними за своєю природою; 

– теза щодо припинення правового режиму публічного майна з 

урахуванням суспільних інтересів та стратегічних потреб держави, 

зокрема, при виникненні необхідності будівництва публічного майна на 
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землях, які не можуть знаходитись у власності територіальних громад 

відповідно до закону; 

– наукові погляди про належний та дієвий спосіб здійснювати 

публічне управління корпоративними правами господарських організацій 

у межах різних секторів економіки, що має бути заснованим на 

ефективній взаємодії органів публічної адміністрації вищого та 

центрального рівнів з іншими суб’єктами публічного і приватного права з 

урахуванням специфіки їхньої організаційно-правової форми, зокрема, 

делегуванням повноважень на конкурсній основі; 

– положення про правовий режим публічних грошових коштів, що 

передбачає відносну самостійність державних і муніципальних фінансів 

за умов єдності системи публічного управління національною фінансово-

кредитною, грошовою системою з огляду на яскраво виражене соціальне 

призначення у межах бюджетів, позабюджетних і децентралізованих 

фондів для забезпечення стабільного розвитку громадянського 

суспільства та держави, врахування особистих і групових інтересів у 

межах фінансової системи, зокрема, через такий інструмент електронної 

демократії, як громадські бюджети; 

– способи усунення конфлікту інтересів при реалізації інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна стосовно функціональних обов’язків 

уповноважених суб’єктів, а також розподілу бюджетних коштів, 

виділених на фінансування суб’єкта публічної адміністрації, що 

спричинив шкоду; 

– оптимальна модель адміністративної юстиції, що узгоджується з 

публічним інтересом щодо забезпечення правової охорони та захисту 

відносин з приводу публічного майна. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їхньому 

теоретичному та практичному підґрунті у: 



32 

– науково-дослідній сфері – представлені в дисертації доктринальні 

напрацювання можуть бути основою для подальших наукових досліджень 

окремих аспектів інституту публічного майна (Акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження Задираки Н. Ю. у наукову 

діяльність юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка б/н від 19 вересня 2019 р.); 

– правотворчості – формування науково-практичних пропозицій з 

удосконалення нормативно-правових актів України щодо використання 

публічного майна (Акт впровадження результатів дисертаційного 

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

(9998) від 16 січня 2020 р.); 

– правозастосуванні – забезпечення єдності правореалізації й 

судової практики щодо ефективного та раціонального використання 

публічного майна з огляду на наднаціональні і національні законодавчі 

стандарти для забезпечення сталого розвитку, соціального партнерства та 

діалогу, конкуренції при реалізації адміністративно-правових режимів 

окремих видів публічного майна (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження Задираки Н. Ю. у практичну діяльність 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду б/н від 28 

лютого 2019 р.); 

– освітньому процесі – результати дисертації можуть бути 

використані при формуванні профілів професійних компетентностей 

окремих посад державної служби та управлінського персоналу; під час 

викладання спецкурсів «Адміністративне право», «Адміністративне 

судочинство», «Участь суб’єктів владних повноважень в 

адміністративному судочинстві» (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження Задираки Н. Ю. у навчальний та науково-

дослідний процеси юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка б/н від 10 вересня 2019 р.). 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення та висновки дисертації були оприлюднені на 10 міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Актуальні питання державотворення 

в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.); «Історія вітчизняного та 

європейського адміністративного права і процесу» (м. Київ, 6 жовтня 

2016 р.; м. Львів, 11 листопада 2016 р.); «Вітчизняна юридична наука в 

умовах сучасності» (м. Харків, 17 18 березня 2017 р.); «Сучасні 

проблеми правової системи та державотворення в Україні» 

(м. Запоріжжя, 24 25 березня 2017 р.); «Адміністративний акт: теорія та 

практика» (м. Київ, 9 жовтня 2017 р.); «Актуальні питання розвитку 

юридичної науки та практики» (18 травня 2018 р.); «Публічна служба і 

адміністративне судочинство: здобутки і виклики» (м. Київ, 5 6 липня 

2018 р.); «Публічне право України: пошук оптимальних моделей 

правового регулювання» (м. Київ, 9 10 листопада 2018 р.); «Київські 

правові читання «Речове право: пріоритети та перспективи» (м. Київ, 

22 березня 2019 р.); «Актуальні проблеми захисту інформаційних прав 

особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності» (м. Київ, 

17 18 вересня 2019 р.). 

Публікації. Основні результати роботи знайшли відображення у 

39 наукових працях: одноосібній та 5 колективних монографіях, 

23 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях із юридичних 

дисциплін, зокрема у 8 іноземних виданнях та 14 одноосібних статтях, 

 проіндексованих у міжнародних наукометричних базах даних, одній 

статті у фаховому електронному виданні, індексованому у міжнародних 

наукометричних базах даних, а також у тезах 10 доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура дисертаційного дослідження. Дисертація складається 

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

підрозділів, дев’яти параграфів, висновків до кожного розділу та 
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загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 

обсяг роботи складає 472 сторінки, із яких основного тексту – 

351 сторінка. Список використаних джерел становить 619 найменувань 

і розміщений на 71 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК І ЗМІСТ НАУКОВОЇ ДУМКИ  

ПРО ПУБЛІЧНЕ МАЙНО 

 

1.1 Поняття, ознаки, сутність і види публічного майна 

 

Правова категорія публічного майна є основоположною для поняття 

публічної власності. Водночас зараз у правовому полі України 

нагальними для забезпечення правової охорони публічного майна є 

проблеми, пов’язані зі з’ясуванням специфіки та створенням умов для 

належного функціонування правового режиму наведеної категорії майна, 

із визначенням компетенції публічної адміністрації щодо реалізації прав 

на публічне майно. Загалом, вкрай важливо, застосовуючи 

фундаментальні приватно-правові характеристики права власності, 

майна, речей, встановити публічно-правовий вимір діяльності публічної 

адміністрації щодо управління публічним майном. Можна також 

визначити сутність такого майна на підставі публічного інтересу та з 

урахуванням загального блага представників територіальних громад, які, 

як правило, використовують таке майно. 

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української 

мови термін «публічний» означає зорієнтоване назовні загальнодоступне 

явище, що прилюдно реалізується, тобто має зовнішній прояв перед 

публікою (людьми) [50]. У цьому сенсі чітко простежуються відмінності 

цього терміну від терміну «приватний» з огляду на призначення, 

суб’єктний склад і компетенцію, пов’язані з публічним майном. На 

доктринальному рівні панує позиція, що в приватному праві провідну 

позицію посідають однозначно окреслені повноваження, які належать 

конкретним суб’єктам, а в публічному праві належать невизначеному 

переліку зацікавлених осіб і насамперед встановлюють обов’язки 

[103, с. 144]. Дійсно, на відміну від диспозитивного характеру, 
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визначеності в суб’єктному складі, своєрідної «м’якості» норм 

приватного права, правовий режим публічного майна в публічному праві 

характеризується потужною домінантою загального блага, покладенням 

суспільного обов’язку в основу публічної діяльності.  

Наразі в Україні немає легального визначення поняття публічного 

майна. Водночас потрібно звертати увагу на багатозначність терміну 

«майно», різні аспекти змістовного наповнення якого застосовуються 

залежно від контексту. Зокрема, згідно зі ст. 190 Цивільного кодексу 

України під майном розуміється, враховуючи особливий характер цього 

об’єкта, річ (речі), майнові права та обов’язки [531]. Відповідно до ст. 136 

Господарського кодексу України майно постає як речі та інші матеріальні 

та нематеріальні цінності вартісного еквіваленту, що створюються чи 

застосовуються суб’єктами приватного права у встановлених законом 

формах обліку майна, зокрема, балансі [82]. Необхідно зауважити, що на 

законодавчому рівні дефініції публічного майна тлумачаться не через 

концепцію множинності, а сукупності. Це не є виправданим з огляду на 

системно-структурний аспект змістовного наповнення публічного майна. 

До того ж, за підходами, встановленими в Господарському кодексі 

України, при формулюванні дефініції домінує вартісно-обліковий 

характер майна, що може мати сенс для здійснення правової охорони 

публічного майна насамперед на локальному рівні. 

На конвенційному рівні термін «майно» вживається в значенні 

матеріальних чи нематеріальних рухомих чи нерухомих активів, 

виражених у майні, яке уособлює речі чи права, документи або акти 

підтверджуючої спрямованості щодо прав, активів, інтересів [187]. У 

цьому сенсі особливо яскраво простежуються більш деталізовані позиції, 

порівняно з українськими, щодо формулювання засадничих 

характеристик змістовного наповнення поняття «майно».  

Німецькі адміністративісти під публічним майном загального 

користування розуміють речі, які стали загальнодоступними на підставі 
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адміністративно-правового акту публічної влади або без спеціального 

дозволу з метою використання за призначенням [554, с. 370]. Тобто на 

міжнародному рівні, зокрема, для європейських країн, при визначенні 

майна, зокрема, публічного, характерним є застосування прагматичного 

підходу. Враховуючи викладене, коли йдеться про публічне майно, то не 

можна ототожнювати категорії «публічне майно» і «публічні речі».  

На підставі ст. 179 Цивільного кодексу України річчю є предмет 

матеріального світу, стосовно якого можуть встановлюватися 

повноваження [532]. Можна констатувати, що категорія речей відповідно 

до позицій, закладених в українському законодавстві, кореспондує з 

прагматичним підходом, який широко вживається за кордоном щодо 

розуміння поняття публічного майна. 

Можна виділяти такі теорії щодо правової природи публічних 

речей, як об’єктний критерій та відповідно до цільового призначення 

публічних речей. М.П. Карадже-Іскров, застосовуючи юридичну 

категорію «публічна власність», тлумачив публічні речі в динамічному 

вимірі з урахуванням їхніх об’єктних характеристик і призначення, а 

також місця в системі публічного права на базі принципу верховенства 

права [165, с. 3-4]. Щодо першої теорії, то вагоме значення має 

інтерактивна спрямованість публічного майна, яка виявляється через його 

зв’язок із державою, на відміну від правового статусу загальних речей та 

приватної власності, що також можуть характеризуватися на практиці 

режимом загального користування [165, с. 29]. Водночас, зважаючи на 

новітні підходи щодо змістовного наповнення категорії публічного майна 

та специфіки його правового режиму, не можна повністю погодитися з 

останньою тезою. Так, до публічного майна належать речі, які 

перебуваються у комунальній чи колективній власності, що корелює з 

терміном загальних речей. Безумовно, речі, на які поширюється право 

приватної власності, не можуть вважатися публічними речами, а 



38 

характеризуються наявністю щодо них обмежень і обтяжень у реалізації 

компетенції [143, с. 97]. 

На підставі другої теорії призначення публічних речей полягає в 

загальному використанні або вони спрямовані на досягнення загального 

блага [165, с. 29]. У цьому сенсі можна вказати, що навряд чи загальне 

використання можна вважати проявом реалізації призначення публічного 

майна, оскільки це більшою мірою реалізація компетенції. Тобто 

розбіжності у доктрині щодо цільового призначення публічних речей 

можна вирішувати на користь позиції, що вони зорієнтовані на 

встановлення загального блага. До того ж, цей підхід повністю відповідає 

європейській практиці. Тому публічними речами потрібно вважати такі 

речі, що сприяють реалізації та задоволенню публічних інтересів.  

Саме публічні речі охоплюють адміністративний та фінансовий 

капітал або є речами загального користування. Як пояснює О.М. Тадєєва, 

у фінансово-правовому вимірі публічним майном виступають фінансові 

засоби як речі та джерело доходів, зокрема, грошові кошти та цінні 

папери, необхідні для здійснення публічного управління, а в 

адміністративному – конкретні речі, як правило, інфраструктурні об’єкти 

(в’язниці, казарми, лікарні, школи тощо), призначені для безпосереднього 

виконання завдань держави [472, c. 73]. Така триступенева 

систематизація публічних речей випливає з другої та частково першої 

теорії визначення правової природи публічних речей. Залежно від того, 

для яких потреб використовуються публічні речі та якими саме речами 

вони є, можна з’ясувати, чи це фінансове, чи адміністративне майно, чи 

майно загального користування [116, с. 94]. 

Заглиблюючись у проблематику речей загального користування як 

публічного майна, потрібно уточнити, що вони є апріорі публічними за 

своєю природою. Вони є такими за своїми властивостями та перебувають 

у загальному (спільному) користуванні, наприклад, повітряні, водні та 
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земельні ресурси, інфраструктурні об’єкти, публічні будівлі та споруди, 

зокрема, бібліотеки, музеї, собори та церкви і т.п. [103, с. 238–239]. 

На теренах Європейського Союзу як раз це майно і представляє 

особливу цінність як з практичної, так і теоретичної точки зору. Особливо 

актуальним є 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 [143, с. 98]. 

На теренах Українських земель така особлива риса публічного 

майна не завжди проявлялася повною мірою. Зокрема, як пояснює 

О.О. Ястребов, аутоцентрична спрямованість радянської правової 

доктрини зумовила специфічне розуміння соціалістичного майна, яке 

взагалі не розглядалося в публічно-правовому вимірі, на відміну від 

підходів західної правової доктрини, де публічне майно нерідко 

сприймалося як ключова категорія адміністративного права та провідний 

базис для належної адміністративної організації та персоніфікації органів 

публічної адміністрації [541, с. 3–5]. Фактично публічне майно має деякі 

цивілістичні риси, але з явним переважанням адміністративно-правових 

характеристик. Це вказує на його міждисциплінарну спрямованість і 

потребу у відображенні відповідної юридичної категорії на підґрунті 

принципів публічного права. Р.Б. Сабодаш слушно зауважує, що 

необхідно спиратися на врахування мети в частині врахування публічного 

інтересу загальнодержавного та територіального рівнів, а також 

сприйняття інституційно-організаційної залежності такого майна від 

інтересів органів публічної адміністрації [395, с. 183–185]. В.І. Борисова 

щодо вказаних характеристик змістовного наповнення публічного майна 

також зазначає, що необхідно враховувати публічний (державний) 
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інтерес, який постає умовою та гарантією становлення та розвитку 

публічної адміністрації та суб’єктів приватного права [38, с. 7–8].  

Відтак, можна стверджувати, що поняття публічного майна повинно 

відображати не аутоцентричні риси об’єктів державної власності, а 

цільову спрямованість, а також адміністративно-територіальний простір, 

Відтак, використання такого майна є можливим із урахуванням 

компетентнісних рис суб’єктів публічної адміністрації чи делегованих 

повноважень, до кола повноважень яких віднесено порядок публічного 

управління в цій сфері. Потрібно застосовувати доктринальні постулати 

щодо регламентованих законом або адміністративним актом публічних 

завдань і функцій, які виконуються, зокрема, суб’єктами публічного 

права, що використовують публічне майно [215, с. 215–216]. Наведені 

параметри проявляються при використанні публічного майна 

господарських товариств, наприклад, «Нафтогаз Украіни» [370].  

Нерідко таке публічне майно перебуває на специфічних правових 

титулах, таких як право повного господарського відання [275, с. 91]. 

Разом з тим, важливо усвідомлювати об’єктний характер такого майна, 

що означає неможливість його сприйняття як суб’єкта приватного права. 

Безумовно, суб’єкт приватного права може виступати учасником 

адміністративних правовідносин, зважаючи на значний вплив з боку 

органів публічної адміністрації на процеси публічного управління та 

функції такого майна, порядок задоволення публічного інтересу під час 

його використання. Тим не менше, необхідно зважати на істотну частку 

корпоративних прав суб’єктів публічного права, які мають компетенцію, 

пов’язну з правовою охороною публічного майна. Це є особливо 

актуальною тенденцією для публічних речей, які перебувають у праві 

комунальної власності. 

Отже, можна констатувати той факт, що юридична категорія 

«публічне майно» за своїм обсягом є ширшою, ніж поняття «публічні 
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речі». Необхідно зважати на те, що останні є лише одним із її складових 

елементів, таких як публічні фінанси, публічні послуги тощо [472, c. 73].  

Під публічним майном необхідно 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 відповідно до встановлених законодавством чи договором 

випадках не можуть перебувати в приватній власності. Таке майно 

гарантує створення та реалізацію умов для існування кожної людини в 

соціумі на умовах, які відповідають загальнолюдським ідеалам рівності, 

справедливості та демократії. 

Основними ознаками публічного майна можна назвати такі: 

– цілі – задоволення публічних інтересів, тобто зорієнтованість на 

врахування інтересів насамперед мешканців конкретної території, а не 

різних соціальних категорій; 

– 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 – особливо істотні, унікальні риси 

публічного майна як капіталу з позицій здійснення влади народу, 

національного суверенітету та незалежності влади, джерела ресурсів 

органів публічної адміністрації, наприклад, земля, вода, надра, повітря; 

– органічна комунікація з публічною владою, її представниками на 

основі належного інструментарію [240, с. 64]. 

Щодо згаданого суб’єктного критерію, то як централізовані, так і 

локальні органи публічної адміністрації матимуть переваги як суб’єкти 

прав на публічне майно. Так, централізовані органи характеризуються 

глобальними, а не обмеженими орієнтирами в діяльності, їх персонал має 
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високу фахову компетентність, їх база оподаткування та збору платежів є 

стабільною. Місцеві ж органи змушені виконувати повноваження з 

управління публічним майном належним чином [143, с. 98-99]. 

До того ж, важливо орієнтуватися на переважне відображення 

публічного майна в державних реєстрах. У доктрині застосовується підхід 

щодо сутності відповідних речей та стабільності останніх [417, с. 390; 

384, с. 826]. По суті, публічне майно за своєю сутністю має усталений 

набір рис, які дозволяють при зовнішньому публічному управлінні 

використовувати його, зокрема, спираючись на відомості державних 

реєстрів, відкриті дані. З цього приводу актуалізується тенденція 

відкриття доступу до інформації щодо місця знаходження, предметних 

властивостей, призначення та інших характеристик публічного майна. Це 

дозволяє суб’єктам публічного та приватного права як учасникам 

адміністративних правовідносин із правової охорони та захисту 

публічного майна максимально повно й ефективно враховувати публічну 

інформацію про публічне майно, сприяти досягненню публічного 

інтересу. 

Потрібно додати, що Вільям А. Фішел додатково виділяє такі дві 

ознаки публічного майна, як «невиключність» і «несуперечливість» (у 

їхньому взаємопоєднанні) щодо розрізнення приватного та публічного 

майна. Так, «невиключність» вказує, що для учасників відносин щодо 

публічного майна збирання плати за користування ним може спричиняти 

надмірні витрати, тому це економічно невигідно [558]. Ті, хто дають 

оферту, пов’язану з публічним майном, із якої не може бути виключено 

необмежене коло споживачів (користувачів), недопостачають майно чи 

послуги. Обґрунтуванням цієї тези є складність виключити тих, хто не 

здійснює платежі. Прикладом можна назвати публічне майно військового 

призначення. 

Натомість «несуперечливість» означає, що використання 

публічного майна одними споживачами не обмежує його доступність для 
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інших. Більшість «несуперечливих» різновидів публічного майна є 

«невиключними», але можна назвати приклади «невиключних», але 

«суперечливих» або ж «несуперечливих», але «виключних» різновидів 

публічного майна [558]. Так, публічне майно у сфері телетрансляцій 

можна вважати прикладом «несуперечливих», але «виключних» 

різновидів публічного майна. 

Вдало ілюструє сутність цих характеристик публічного майна, 

таких як «невиключність» і «несуперечливість», модель Тайбаута. 

Аналізуючи цю модель, Вільям А. Фішел дотримується позиції, що 

збалансована позиція щодо різних видів публічного майна та його 

характеристик можлива з урахуванням комплексного вирішення питань 

місцевими державними органами. Типи публічного майна, які є 

«невиключними» та «несуперечливими», можуть перебувати, на думку 

Тайбаута, у межах визначеної території [558]. Зокрема, транспортні 

послуги, парки, вододоли, загальні сервітути є публічним майном на 

визначеній території. Безумовно, можливі виключення з цієї моделі, але в 

економічному плані витрати будуть дуже високими, а змагальність у 

використанні публічного майна (щодо «перенавантаження» на нього) не 

буде мати збалансованого вигляду, допоки кількість споживачів 

(користувачів) не буде високою. Таким чином, постає серйозна проблема, 

пов’язана з правом на безплатне користування публічним майном, 

зокрема, без сплати податків та інших загальнообов’язкових платежів, і 

такою його ознакою, як невиключність. В Україні зазвичай публічне 

майно перебуває в державній, комунальній, а в окремих випадках і в 

колективній власності.  

Можна констатувати, що до ознак публічного майна можна 

віднести такі: спрямованість – задоволення загального блага, зокрема, на 

локальному рівні використання публічного майна; територіальність; 

суб’єктний склад –  публічна адміністрація, населення відповідної 

території; об’єктні характеристики – найбільш важливі, унікальні ресурси 
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з урахуванням суверенітету держави, ідеї народовладдя, та незалежності, 

самостійності та неподільності публічної влади; невиключність; 

несуперечливість; функціональний аспект – органічне взаємоєднання 

компетенції органів публічної адміністрації щодо здійснення правової 

охорони публічного майна [143, С. 97-99.]. 

Концентруючи свою увагу на сутності публічного майна, потрібно 

уточнити, що ця юридична категорія відображає його як об’єкт публічної 

власності. Загалом, ми погоджуємося з усталеною доктринальною 

позицію щодо сприйняття публічного майна як ресурсного базису для 

встановлення ефективних напрямків суспільного розвитку з 

використанням загальнодоступних для врахування спільного блага 

об’єктів [240, с. 49]. Публічну власність потрібно розглядати як право 

громадянського суспільства безпосередньо або через публічну 

адміністрацію реалізовувати компетенцію щодо майна, яке є 

загальнодоступним, невиключним і несуперечливим, а також здійснювати 

правову охорону та захист цього майна, своїх інтересів, суспільних благ 

тощо. Зазначені відносини формуються під час публічного управління 

конкретними об’єктами для безпосереднього чи опосередкованого 

практичного втілення публічних інтересів із боку суб’єктів публічного та 

приватного права, як правило, використовуючи інфраструктурні об’єкти 

та публічні ресурси [240, c. 49]. Категорія публічності зумовлює задіяння 

публічно-владних інструментів реалізації компетенції щодо публічного 

майна. Остання же враховує правові режими публічного майна за 

змістовним критерієм, характеризується аксіологічним спрямуванням за 

напрямом задоволення інтересів і потреб усіх членів суспільства. 

Важливо орієнтуватися на конституційно-правові засади здійснення 

правової охорони та захисту публічного майна, які впливають на його 

сутнісні характеристики. Зокрема, у ч. 1 ст. 41 Основного Закону України 

однозначно передбачено домінування суб’єктивно-правових аспектів 

використання, непорушність права власності на публічне майно [194]. 
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Наведене положення означає, що правовий режим публічного майна 

повинен мати специфічні ознаки, які дозволяють гарантувати 

невтручання третіх осіб у процеси публічного управління в цій сфері. 

Насамперед, потрібно орієнтуватися на гарантування з боку держави 

належного захисту суб’єктивних прав та інтересів у частині використання 

публічного майна. Зазначений стан справ повинен досягатися за 

допомогою превентивного, компенсаційного та правоохоронного 

юридичного інструментарію. Вказані суб’єктивно-правові аспекти 

використання публічного майна можна проілюструвати на прикладі 

відповідної реєстраційної діяльності. Так, реєстраційний елемент 

дозволяє забезпечити публічний характер встановленого законом 

переліку майна, яке представляє значний інтерес для задоволення потреб 

держави та представників громадянського суспільства, задіюючи 

потенціал процедур ідентифікації вказаного майна.  

Зважаючи на викладені сутнісні характеристики публічного майна, 

потрібно уточнити, що вони можуть мати різне змістовне наповнення 

залежно від спрямованості обслуговування при управлінні публічним 

майном. Фактично може йтися про профілактичне та позапланове, 

запобіжне та планове, а також каузальне обслуговування. Зупинимося 

більш детально на висвітленні цих категорій. Що стосується 

профілактичного та позапланового обслуговування, то це найбільш прості 

його форми. Вони спрямовані суто на відновлення публічного майна 

після його пошкодження. Запропонована теза означає низьку 

результативність цього обслуговування, оскільки пошкодження можуть 

справляти істотний негативний вплив на інше майно чи його частини, а 

необхідність відновлення пошкодженого публічного майна може мати 

місце в незручний час для суб’єкта публічної адміністрації чи 

відповідальної за технічне обслуговування особи. Відтак, профілактичне 

та позапланове обслуговування публічного майно реально потрібне при 

здійсненні правової охорони публічного майна, умови обслуговування 
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якого не можуть постійно відстежуватися; при несуттєвих пошкодженнях 

публічного майна, які вимагають незначних за рівнем складності робіт; у 

разі меншої вартості профілактичного технічного обслуговування, 

порівняно з його плановою формою. 

З іншого боку, як пояснюють Б.А. Джолазо, Н.А. Мьюза, 

О.А. Оріола, запобіжне та планове обслуговування використовуються для 

зменшення ймовірності формування неналежного стану публічного майна 

на основі відповідного попередньо визначеного плану в регулярні 

фіксовані проміжки часу [569, с. 511]. Це дозволяє наперед 

встановлювати зручний порядок управління та використання публічного 

майна, зменшувати витрати на усунення пошкоджень, мінімізувати час 

існування публічного майна без цільового використання.  

Корисним може виявитися італійський досвід, на підставі якого 

цільовими факторами, які обумовлюють правовий режим публічного 

майна, є особливості ідентифікації, реєстраційні умови, оціночний вимір 

майна як капіталу та встановлення найбільш продуктивного потенціалу 

останнього [603]. Спираючись на загальну ринкову вартість публічного 

майна, необхідно уточнити, що вона може бути доволі високою, але 

інтенсивність використання такого майна – низькою. Відповідно, 

доцільно зважати на необхідність продуктивного використання 

публічного майна. Це вказує на відповідний рівень соціального 

добробуту, який повинен бути досягнутим у результаті управління 

публічним майном, зокрема, використанні економічно та соціально 

корисних видів діяльності в адміністративному праві. Потрібно 

орієнтуватися на уникнення випадків, коли через ускладнені 

бюрократичні процедури публічне майно не може передаватися іншим 

суб’єктам публічного чи приватного права чи залишається в державній 

власності та не використовується через брак коштів на усунення 

пошкоджень майна, наприклад, ремонт будівель. По суті, суб’єкти 

публічного права повинні мати достатньо повноважень для використання 
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публічного майна в найбільш продуктивний спосіб, зокрема, із метою 

якомога більшого наповнення бюджетних фондів. 

Із урахуванням викладених режимних характеристик публічного 

майна, а також положень Цивільного кодексу України про право 

власності народу України [532], ч. 1 ст. 139 Господарського кодексу [82], 

постанови Кабінету Міністрів України «Про розмежування державного 

майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і 

власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) 

власністю» у частині переліку публічного майна [362] потрібно вказати 

на той факт, що оновлена інтерпретація категорії публічного управління, 

децентралізація та деконцентрація влади призводять до виникнення 

різноманітних видів публічного майна: 

– за темпорально-режимним критерієм – первинні та вторинні 

підвиди [265, c. 187]; 

– за дозвільною спрямованістю правового режиму –

 загальнодозвільні та спеціально-дозвільні [265; 16; 471, c. 536], техніко-

юридичний різновид [14, c. 357];  

– за сутнісними властивостями публічного майна – майно 

загального користування; природні ресурси; майно, яке забезпечує 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації; майно державних і 

комунальних підприємств, установ, організацій; корпоративні права, що 

належать державі в статутних капіталах господарських організацій; 

публічні грошові кошти. 

Необхідно зважати на те, що в процесі реалізації адміністративно-

правових відносин щодо використання публічного майна окремі 

різновиди публічного майна можуть набувати відмінних рис відповідного 

правового режиму та ставати сутнісно іншим різновидом публічного 

майна. Наприклад, у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду, Великої Палати Верховного Суду 

йдеться про переведення публічного майна (гуртожитку), яке належало на 



48 

праві оперативного управління суб’єкту приватного права, із державної 

власності балансоутримувача в комунальну [299; 309]. 

Деталізуючи проблематику набуття публічним майном сутнісно 

іншого різновиду правового режиму, можна звернутися до відносин щодо 

використання землі як публічного майна та спиратися на положення п. 12 

Земельного кодексу України від 2001 р. Відповідні правові норми 

стосуються компетенції органів публічної адміністрації, представлених 

сільськими, селищними, міськими радами, органами виконавчої влади 

стосовно публічного управління землями в межах і за межами населених 

пунктів [153]. Як правило, йдеться про зміну правового режиму з 

державної власності на комунальну. Разом з тим, що ж до практики 

управління земельними ресурсами, потрібно вказати на відсутність 

конкретних чітко окреслених правових механізмів використання такого 

майна.  

Додатковим регулятивним нашаруванням, що ще більше ускладнює 

нормативно-правове забезпечення у сфері публічного майна, є інститут 

приватизації. Після набуття чинності Законом України «Про 

приватизацію державного майна» від 1992 р. розпочалися процеси 

реорганізації суб’єктів публічної адміністрації, до повноважень яких 

вводили процедуру приватизації публічного майна. Наприклад, 

відповідно до розпорядженням представника Президента України від 

17 жовтня 1992 р. № 1417 Фонд комунального майна міста був 

реорганізований в Департамент по управлінню майном у м. Києві, а 

пізніше в Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

місту Києву, виключна компетенція якого була пов’язана з управлінням 

публічним майном [362]. Цей орган публічної адміністрації мав 

повноваження щодо підготовки суб’єктів приватного права (підприємств 

громадського харчування та побуту, в галузі торгівлі) до приватизації на 

комерційній основі. До того ж, було створено холдингову компанію 
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«Київміськбуд», яка об’єднувала будівельні організації, публічне майно в 

яких перебувало у формі комунальної власності Київської громади. 

Водночас особливе місце з-поміж суб’єктів, які здійснювали 

істотний вплив на процеси правової охорони й управління публічним 

майном, був Фонд державного майна України, створений в 1991 р. згідно 

з постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158. Постановою 

Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. № 2558-XII було затверджено 

Тимчасове положення про цей орган. Центральним завданням 

зазначеного суб’єкта публічної адміністрації була реалізація державної 

політики в частині приватизацiї публічного майна державної форми 

власності. Для покращення процедурних аспектів вказаної приватизації 

публічного майна формувалася й мережа регiональних вiддiлень Фонду 

державного майна України, починаючи ще з 1992 р. У 1994 р. з’явився 

Указ Президента України № 56 «Про єдину систему органiв приватизацiї 

в Українi», на основі якого було створено сучасну систему органiв 

приватизацiї. У подальшому було прийнято Указ Президента України 

«Про змiни в системi центральних органiв виконавчої влади України» вiд 

13 березня 1999 р. № 248/99, яким Фонд державного майна України було 

віднесено до центральних органiв виконавчої влади [334]. 

На підставі Схеми організації та взаємодії центральних органів 

виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 15 грудня 

1999 р. № 1573/99 «Про зміни у структурі центральних органів 

виконавчої влади» вказаний орган став входити до системи центральних 

органів виконавчої влади зі спеціальним статусом [344]. Вже у 2007 р. 

зазначений орган було виключено з цього переліку на підставі указу 

Президента України від № 56/2007 «Питання Фонду державного майна 

України». Тим не менше, на базі Схеми організації та взаємодії 

центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента 

України від 09 грудня 2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади», відповідний Фонд знову набув 
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приналежності до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом [348]. 

Законодавчий же рівень регламентації поведінки провідних 

суб’єктів публічної адміністрації у сфері управління публічним майном 

сформувався дещо пізніше. Так, Закон України «Про Фонд державного 

майна України»  № 4107-VI було прийнято в 2011 р. На підставі 

положень цього Закону функціональні характеристики правового статусу 

Фонду державного майна України спрямовуються та координуються 

Кабінетом Міністрів України, впроваджуються на практиці безпосередньо 

та через регіональні відділення в адміністративно-територіальних 

одиницях України автономного й обласного рівнів і зі спеціальним 

статусом, а також через представництва районного та міського рівнів, які 

можуть бути створені Фондом державного майна України у випадку 

потреби [371].  

Разом з тим, потрібно вказати на той факт, що для досягнення цілей 

щодо підвищення продуктивності використання публічного майна 

необхідно мати чіткі юридичні орієнтири, основоположним принципом 

яких повинно виступати верховенство права. Акцент повинен робитися 

на практичних аспектах підвищення демократичної спрямованості 

публічного управління та правової охорони у сфері публічного майна. Як 

пояснює С. Головатий, засадничими складовими елементами вказаної 

концепції верховенства права виступають законність, юридична 

визначеність, заборона свавілля, доступ до правосуддя, дотримання прав 

людини, заборона дискримінаціі та рівність перед законом [75, с. 162]. 

Універсальність запропонованого підходу досягається через гарантування 

на основі правової визначеності народного суверенітету та рівності всіх 

користувачів публічного майна, а також суверенного статусу осіб, які 

мають правові титули на публічне майно. 

Необхідно також орієнтуватися на субстантивні ознаки публічного 

майна, які зумовлені поняттями щодо верховенства права. Фактично це 
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означає, що процедури управління таким майном повинні бути 

справедливими та юридично визначеними за своєю природою в межах 

відносин між суб’єктами публічного та приватного права щодо 

використання публічного майна. По суті, наведені положення 

кореспондують із завданням Проекту Адміністративного кодексу УНР, 

відповідно до якого нормування діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації стосується сприяння правомірної чинності погодження 

інтересів людини та загального добра [9, с. 45]. У цьому сенсі 

верховенство права може сформувати межі погодження інтересів 

публічної адміністрації та суб’єктів приватного права у відносинах щодо 

управління та використання публічного майна. Мають враховуватися 

особливості адміністративно-правового механізму та правові режими, 

специфічні принципи та інституціональні і процедурні характеристики 

відповідного майна, унеможливлюючи свавілля держави та забезпечуючи 

реалізацію концепції людиноцентризму. Через верховенство права 

втілюється природне право, яке впливає на позитивне право, що 

встановлює засади та порядок демократичного управління та 

використання публічного майна, підвищення відкритості даних у цій 

сфері. Зокрема, необхідно:  

– чітко й однозначно встановлювати недискримінаційний характер 

використання публічного майна;  

– передбачити незалежність, загальні та індивідуальні заходи, межі 

дискреційних повноважень публічної адміністрації щодо публічного 

майна; винятки в застосуванні правових режимів публічного майна;  

– гарантувати ефективні засоби захисту порушених, невизнаних чи 

оспорюваних прав і законних інтересів, зокрема, право на доступ до 

правосуддя, встановлювати умови для формування послідовної судової 

практики при розгляді та вирішенні спорів щодо публічного майна. 

Таким чином, можна стверджувати, що під публічним майном 

необхідно розуміти будь-які матеріальні чи нематеріальні активи, 
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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 відповідно до встановлених законодавством чи договором випадків не 

можуть перебувати в приватній власності. Вказана юридична категорія 

має онтологічні, аксіологічні та цільові характеристики, пов’язані з 

багатовимірністю відносин, що виникають з приводу правової охорони та 

захисту такого майна. Не менш важливо, що під час управління 

публічним майном повинні враховуватися не суто інтереси представників 

конкретної територіальної громади, але й національні інтереси України на 

базі ідеї загального блага та принципу верховенства права. 

 

1.2 Генеза вчення про публічне майно 

 

Важливість розкриття генези вчення про публічне майно зумовлена 

доцільністю встановлення історичного фундаменту формування 

правового режиму публічного майна. Так, історична прив’язка до 

конкретних Українських земель і чітко окреслений проміжок часу дають 

змогу краще осягнути сутність публічного майна та класифікувати його 

різновиди. Можна стверджувати, що історіографія наукової думки про 

публічне майно має давно сформовані, усталені правові традиції та 

характеризується типовими підходами щодо розуміння сутності 

публічного майна в різні історичні періоди. Ці основоположні постулати є 

актуальними для сучасних політико-економічних і соціально-культурних 

реалій в Україні, оскільки закладалися як у часи економічного зростання, 

так і криз, зокрема, загальносвітового рівня. 

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 
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формування наукової думки про публічне майно, найважливіші історичні 

періоди розвитку науки та сучасний стан розвитку правничої думки про 

публічне майно.  

Тому умовно наше дослідження можна поділити на 3 основні 

періоди: 

1. Наукова думка про публічне майно в стародавні часи; 

2. Вчення про публічне майно на Українських землях у XVIII – XX 

сторіччях; 

3. Сучасний стан розвитку правових досліджень про публічне 

майно. 

Зокрема, історія становлення та розвитку такої правничої думки 

сягає корінням в часи Стародавнього світу: у тодішні часи формувалися 

засадничі аспекти категорії «публічного» і критерії її розмежування зі 

сферою «приватного». По суті, відтоді фундамент запропонованих 

принципів залишається незмінним, за виключенням входження інституту 

публічного майна в простір глобального адміністративного права. 

Вказана практика зумовлює специфічні уніфікаційні та транскордонні 

характеристики статики та динаміки функціонування його правового 

режиму. Варто зазначити, що напрацювання українських дослідників у 

сфері правової охорони та захисту публічного майна, за винятком 

радянського періоду, завжди відповідали світовим тенденціям, а нерідко і 

випереджали їх [125, с. 219-220]. 

Ґенеза інституту публічного майна розпочалася одночасно з 

виникненням майна в людини. Члени первісного суспільства, як правило, 

не мали формалізованої процедури розподілу та перерозподілу прав на 

таке майно, а тому існували однакові права на умови життєдіяльності та 

результати праці. Населення задовольняло свої потреби за рахунок 

полювання та збирання, а засобами реалізації відповідних потреб були 

споживчі речі з навколишнього природного середовища або майно, права 

на яке набувалися в результаті застосування примусу [20, c. 26]. 
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Праобразом публічного майна були предмети матеріального світу, на які 

встановлювалося право спільної власності конкретного соціального 

угрупування (общини або племені) із рівними правами представників 

зазначених соціальних страт на таке майно [17, с. 5–6]. Значущість 

вказаного майна та категорія спільності володіння є ключовими для 

характеристики майна як публічного. Це найбільш вагоме та унікальне 

майно задовольняло найважливіші потреби та інтереси всієї соціальної 

страти на визначеній території розселення. 

Із часом при становленні нових соціально-економічних формацій 

інститут власності став розвиватися [323, с. 6]. У цьому контексті 

формувалися міжособистісні відносини, які стосувалися набуття прав на 

публічне майно конкретним суб’єктом та встановлення тріади права 

власності на нього. Також потрібно враховувати той факт, що витоки 

формування наукової думки про публічне майно на території України не 

відрізнялися від загальносвітових підходів. Права на зазначене майно 

систематично набували на підставі встановленої процедури відповідні 

соціальні групи в різні історичні періоди, незалежно від волі держави чи 

існування законодавчої регламентації, враховувалися сформовані 

соціальні регулятори відносин щодо публічного майна як для суб’єктів 

власності, так і для всіх інших осіб [323, c. 6]. Тобто на витоки 

формування наукової думки про публічне майно насамперед впливали 

соціо-економічні процеси становлення права власності в цілому та 

зародження окремих його інститутів, а також розвитку інститутів 

публічного управління відповідним майном [136, с. 110]. 

Так, у Стародавній Греції вже розмежовували публічне та приватне 

майно за критеріями загального блага та суспільного або приватного 

інтересу. Зокрема, у підходах Платона та Аристотеля надавалися позиції 

про публічну власність, що стосувалися її розмежування з приватною 

власністю за критерієм загального, суспільного блага, яке повинно 

переважати над особистими інтересами, для чого держава повинна 
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репрезентувати цю концепцію та на її основі встановлювати стандарти 

своєї поведінки у відносинах із представниками соціуму з урахуванням 

публічного (суспільного), а не приватного інтересу [20, с. 41]. Загалом, на 

цьому історичному етапі домінував соціальний критерій щодо 

масштабного врахування прав держави, суспільства на публічне майно та 

своєрідного нехтування інституту приватного майна. 

За часів Стародавнього Риму інститути приватного та публічного 

майна видозмінилися, порівняно з підходами, які панували в Стародавній 

Греції, але увібрали більшість попередніх ідей. Приблизно 44 р. до Різдва 

Христового була запроваджена правова охорона власності, зокрема, 

публічної. У подальшому з часів ранньої Республіки інститут публічного 

майна модернізувався на підставі розширення змісту компетенції 

стосовно врахування максимально вичерпного права на використання 

речі. Не позбавленим суперечностей є той факт, що вказана теза щодо 

римської формули власності залишалася незмінною впродовж усієї історії 

розвитку людства [136, с. 110]. У новітній період формування наукової 

думки про публічне майно наведене положення може мати сенс щодо 

прав користування (ius utendi), отримання вигод (ius fruendi) і вільного 

відчуження (ius disponendi) в публічно-правових, зокрема, 

адміністративних, відносинах [239]. Інституціоналізація відносин щодо 

набуття, реалізації та припинення права власності сприяла поглибленню 

поділу прав на майно як таких, що мали публічний характер (ius 

publiсum), служили публічним (державним, самоврядним) інтересам, так і 

приватний характер (ius privatum), які стосувалися конкретних осіб. Щодо 

повноважень осіб, наділених правами на публічне майно, необхідно 

вказати на істотне значення володіння (possessio), а саме: здатності 

володіти, яка належала всім вільним людям. Із іншого боку, категорія 

вільних людей, якщо порівнювати із сучасними підходами, мала доволі 

дискримінаційний характер, оскільки такими особами могли бути 

виключно громадяни Риму (особи чоловічої статі, наділені виборчим 
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правом). Тому можна зазначити, що права на публічне майно мали досить 

обмежений характер за гендерною, віковою та сутнісною 

характеристиками [117, с. 103]. 

Відповідно, можна встановити таку формулу щодо прав на публічне 

майно: право користування та власне реалізація вказаної компетенції; 

можливість одержання прибутку; право здійснити відчуження речі або 

будь-яким іншим чином розпорядитися її подальшою долею [136, с. 110]. 

Саме за часів Римської імперії починає вживатися поняття «publica», що 

означало «державний», «суспільний» [230, с. 5]. Однак право власності 

мало тоді та має й зараз свій прояв і в приватному, і в публічному праві, 

оскільки ним наділені як держава, так і особи. Водночас права на 

публічне майно в багатьох ситуаціях обмежуватиме право власності 

фізичної та/або юридичної особи насамперед щодо загального блага всієї 

спільноти.  

Простежується градація розуміння категорії прав на майно у 

витоках формування наукової думки про публічне майно, оскільки в цей 

історичний період права приватної особи можна було знехтувати з метою 

задоволення загального блага. 

По суті, у Стародавні часи публічне майно розглядалося у 

співвідношенні з публічними речами, які на доктринальному рівні 

поділялися на загальні для всіх людей у світі та приватні [540, с. 151]. 

Публічне право, зокрема, право на публічне майно, у римському праві 

було пов’язане з публічною сферою в конституційному й 

адміністративному, фінансовому (податковому) і карному вимірах. 

Конститутивним елементом було застосування примусових засобів із 

боку держави. Сфера правової охорони публічного майна мала 

комплексний характер, тобто охоплювала як аспекти конституціоналізації 

відповідних відносин, порядок публічного управління, так і деліктно-

процедурні відносини. Натомість права на приватне майно зазвичай 

поглиналися цивільним (приватним) правом. 
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Відтак, можна сформулювати засадничу характеристику доктрини 

про публічне майно на етапі становлення її витоків, пов’язану із 

висвітленням критеріїв добросовісності використання такого майна. Як 

пояснював відомий представник науки римського права Гай, майно не 

можна «погано використовувати», тобто здійснювати діяння, як правило 

дії, які не відповідають ідеї спільного блага та добрих звичаїв (bons 

mores) [239]. Саме тому ідентифікація правомірної та протиправної 

поведінки, меж компетенції та процедур її реалізації на практиці й зараз 

на рівні правосвідомості суспільства та підсвідомості конкретної особи 

базуються на відповідних римських постулатах. Загалом, у публічних 

(адміністративно-правових) відносинах із правової охорони та захисту 

публічного майна діє розроблене в римській науці правило щодо 

обмеження прав однієї особи необхідністю безперешкодної реалізації 

прав іншими особами [118, с. 34]. На підставі викладеного можна 

стверджувати, що з урахуванням римського поняття власності, розуміння 

категорії публічності, зокрема, у правовідносинах щодо публічного 

майна, формувалися подальші правові позиції у відповідній сфері за часів 

феодалізму, капіталізму, марксизму, комунізму тощо [136, с. 111].  

У на теренах Київської Русі публічне майно розглядалося щодо 

здійснення компетенції органами місцевого (громадського) 

самоврядування, які мали в ці часи істотну адміністративну та 

господарську автономію [17, с. 5–6]. Панівними витоками формування 

правничої думки про публічне майно в цей історичний період були 

політико-економічні фактори. Публічне майно тоді стосувалося 

державного благоустрою в частині використання навколишнього 

природного середовища, включаючи земельні, водні та лісові ресурси в 

забезпеченні функціонування державного апарату, господарської 

діяльності, зокрема, землеробства, і в особистому житті (у побуті) за 

умови регламентації цих процесів з боку держави [20, с. 41]. Тобто у 

відносинах із правової охорони публічного майна став домінувати 



58 

інституційно-організаційний критерій, а також почали закладатися 

правові основи комунальної складової вказаної категорії майна. У добу 

феодалізму права на публічне майно стали сприйматися як права повного 

розпорядження матеріальними речами. У ХІІІ ст. після набуття найбільш 

розвиненими містами Магдебурзького права правнича думка про 

публічне майно дещо трансформувалася. Так, концепція публічного 

майна почала застосовуватися щодо нерухомості та майна, яке 

перебувало в комунальній власності: щодо публічного майна в 

агросекторі щодо здійснення бджільництва, мукомольної та заготівельної 

діяльності, садівництва та сукновальної діяльності (млинів, пасік, садів, 

сукновалень, шпихлірів); «польової власності» в частині використання 

земельних ресурсів (городів, орних земель, полонин, сінокосів, толок), 

водних ресурсів (ставів); майна загального користування (громадських 

хат, корчм, плебаній, церков, шкіл) [17, с. 5–6]. На вказаних історичних 

етапах розвитку людства щодо становлення правової охорони публічного 

майна вагому роль відігравали земельні відносини за напрямом набуття, 

реалізації та припинення публічних прав на общинні землі (досвід 

Римської імперії), муніципальні землі (слов’янський досвід), міські землі 

(досвід епохи Середніх віків). 

Цілком очевидно, що описані види публічного майна за критерієм 

відповідних земельних відносин не є тотожними землям комунальної 

форми власності, хоча й мають спільні риси з останніми щодо реалізації 

правових режимів публічного майна. Потрібно враховувати рівноцінність 

юридичних категорій «громада», «комуна», «місто», «муніципія», 

«община», що складають базис дефінітивних характеристик публічного 

майна у вигляді земель комунальної форми власності [185, с. 97–105]. У 

зазначений історичний період власність на публічне та приватне майно, а 

особливо на землю, визначала правовий статус особи, виступала як його 

необхідна умова [136, с. 111]. У сфері правовідносин, пов’язаних із 

публічним майном, зароджується камералістика. Як зазначає В. Парсонс, 
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адміністративно-правовий вимір правової охорони та захисту публічного 

майна в цей історичний період був пов’язаний з діяльністю поліцейської 

держави щодо гарантування владою поліції «хорошого порядку» і «щастя 

громадян», суспільної безпеки та загального благоустрою, зокрема, за 

допомогою публічних фінансів для утримання апарату держави (двору, 

чиновників і військових), управління містом [275, с. 9–10].  

На подальших історичних етапах правнича думка про публічне 

майно, на думку О.М. Тадєєвої, формувалася згідно з оновленням 

відносин публічної власності у зв’язку з постійним конфліктом публічних 

і приватних інтересів за умов класової боротьби, коли публічне майно 

традиційно перебувало в державній власності, але публічна адміністрація 

мала майнові відносини із суб’єктами публічного права [472, c. 68]. У 

цілому під час здійснення правової охорони публічного майна стали 

домінувати жорсткі управлінські підходи з урахуванням ідеї державної 

безпеки, суспільних інтересів і загального блага. Фактично наукова думка 

про публічне майно була обмежена публічно-управлінським 

(адміністративним) виміром поліцейської діяльності щодо управління 

публічним майном насамперед в інтересах держави, але й з урахуванням 

суспільних інтересів загального добробуту [136, с. 111]. 

Таким чином, на витоки формування наукової думки про публічне 

майно насамперед впливали соціо-економічні процеси становлення права 

власності в цілому та зародження окремих його інститутів. У цей період 

домінував соціальний критерій щодо масштабного врахування прав 

держави, суспільства на публічне майно та своєрідного нехтування 

інститутом приватного майна. Необхідно наголосити на тому, що сфера 

правової охорони публічного майна мала комплексний характер. Інститут 

публічного майна охоплював як аспекти конституціоналізації відповідних 

відносин, процедуру публічного управління, так і деліктно-процедурні 

відносини. Права на приватне майно зазвичай поглиналися цивільним 

(приватним) правом. У вказаний історичний період у відносинах із 
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правової охорони публічного майна став домінувати інституційно-

організаційний критерій, а також почали закладатися правові основи 

комунальної складової вказаної категорії майна. Під час здійснення 

правової охорони публічного майна стали домінувати жорсткі 

управлінські підходи з урахуванням ідеї державної безпеки, суспільних 

інтересів і загального блага. 

У XVIII-XX ст. зародилися передумови, а в сучасний період 

розпочалася зміна наукової думки про природу та правові режими 

окремих різновидів публічного майна. У доктрині стали вироблятися нові 

підходи, порівняно з попередніми науковими принципами, щодо 

сприйняття публічності та здійснення правової охорони публічного 

майна. За критеріями територіального розташування публічного майна та 

кореспондуючої історичної епохи, публічного інтересу при унормуванні 

діяльності публічної адміністрації в демократично-ліберальному вимірі 

на полі маєткових відносин, зокрема, у частині фіску, що репрезентує 

майнові права держави щодо відповідної легітимації на підставі норм 

об’єктивного права [274, c. 57, 62, 112] можна виокремити таку 

періодизацію наукової думки про публічне майно на Українських землях 

у XVIII-XX ст.: 1) laissez faire на міжнародній арені впродовж XVIII ст., 

зокрема, на теренах Українських земель Війська Запорозького –

 дозвільно-затверджуючої спрямованості, у складі Російської –

 домінуючого правового режиму публічного майна; 2) орієнтація на 

«суспільне благо» щодо суб’єктивних прав особи в ХІХ-ХХ ст., за 

винятком Українських земель у складі СРСР, де спостерігалася 

конституціоналізація жорсткого публічного (державного) управління 

майном, а в подальшому й скасування права приватної власності на 

нього; 3) обґрунтування доцільності націоналізації на момент 80-тих - 90-

тих рр. ХХ ст. 

Зокрема, XVIII-XX ст. щодо здійснення правової охорони 

публічного майна пов’язані зі зміною науково-практичної парадигми 



61 

управлінських процесів і сутнісного наповнення категорії «публічне 

майно». У цей історичний період відбувалися кардинальні зміни в 

соціально-економічних формаціях і щодо відповідного трактування 

поняття власності загалом. Допоки політика laissez faire упродовж 

XVIII ст. визначала засади господарської діяльності, публічна власність 

була неоспорюваною. Водночас концепція довічного домену, яка 

панувала при формуванні витоків наукової думки про публічне майно і на 

підставі якої держава мала єдиноосібний контроль над землею та 

розташованими на ній будівлями, почала видозмінюватися. До того ж, 

потрібно уточнити, що наука про публічне майно на Українських землях 

у цей історичний період формувалася під впливом світових тенденцій. 

Так, у США урядові установи володіють та розпоряджаються 

системою публічних шкіл, публічними транспортними комунікаціями, 

мостами, іригаційними греблями та спорудами, а також лініями 

електрозв’язку (управління та продаж електроенергії) і різноманітними 

підприємствами. Tennessee Valley Authority є прикладом публічної 

власності [596]. 

До того ж, на Українських землях у складі Війська Запорозького 

також функціонував правовий режим публічного майна. Зокрема, у 

соціально-демократичному дозвільно-затверджуючому вимірі на підставі 

реєстрових списків і кореспондуючої судової практики публічним 

майном могли бути казна, млини та інше [398, с. 106; 415, с. 269; 

464, с. 21]. Необхідно вказати на забезпечувальний характер такого 

публічного майна, що створювало базу для діяльності козацтва 

(тимчасове місцезнаходження, сировину, харчування) на основі принципу 

рівності природного характеру [224, с. 12–13]. 

Натомість на Українських землях, які входили до складу Російської 

імперії, поняття «власність», на правовому рівні відобразилося в 

правничій думці в другій половині XVIII ст. та охоплювало два 

різновиди – публічну та приватну. У цей історичний період більшість 
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теоретиків сходилися на тому, що цар здійснював представництво 

держави у відносинах із публічного управління, зокрема, щодо 

публічного майна, а також був наділений повноваженнями вилучати 

майно в суб’єктів приватного права як своїх підданих. Фактично 

домінував правовий режим публічного майна, а суб’єкти приватного 

права могли розпоряджатися особистим майном, дворяни же взагалі не 

підпадали під обмеження й обтяження в «державному інтересі», оскільки 

мали персональні привілеї [83].  

У цей час продовжували діяти традиційні підходи, але з огляду на 

адміністративні привілеї для окремих осіб вже стали формуватися 

підвалини для реформування інституту публічного майна. Публічний 

(державний) інтерес замінив собою загальний (суспільний) інтерес як 

критерій для реалізації відповідних процедур правової охорони. 

На початку ХІХ ст. право власності стало трактуватися як 

максимально повне панування особи над річчю [64, с. 13].  

У ХІХ-ХХ ст. попереднє трактування права власності зумовлювало 

формування відповідних дефініцій публічного майна, зокрема, щодо 

суб’єктивних прав особи на підставі «суспільного блага». Запропонована 

юридична категорія набула ролі провідного зумовлюючого фактору 

політики у сфері управління публічним майном, що трактується як 

вироблене державою, а не ринком [275, с. 29]. Для публічного майна не 

передбачалася можливість взаємозалежності з ринковими відносинами, а 

державницький підхід зумовлював домінування примусових елементів у 

здійсненні його правової охорони. 

Управління публічним майном набуло позитивного 

адміністративного характеру в частині гарантування першочерговості 

публічних суспільних інтересів [68, с. 27–38]. З цього приводу в ХХ ст. 

науковці, зокрема, А. Єлістратов, вказували на публічно-правовий та 

інституціональний виміри діяльності органів публічної адміністрації, 
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посад і посадових осіб, функціональні риси адміністративної служби та 

об’єктні характеристики правового захисту [103, с. 33].  

У тодішній Європі публічна власність була доволі всеохоплюючою: 

включала залізні дороги, телефонні та телеграфні, радіо та телевізійні 

лінії зв’язку, вугільні шахти, природні ресурси та банківські установи. 

Важливість такої публічної власності для спільноти також призводила до 

встановлення комунальної форми власності на воду, електроенергію, газ, 

транспортну систему тощо. Прикметним є те, що відповідна антологія 

наукової думки набувала транскордонних рис і була зорієнтована на 

інституціоналізацію правового режиму публічних фінансів, зокрема, 

встановлення мита з безвідплатного переходу майна, упорядкування 

«фінансового боку» залізничного господарства [42, с. 132–143; 43, с. 198–

254]. Так, доктринальні постулати про публічне майно вказували як на 

європейську практику, так і національні реалії. Підтвердженням цього 

проміжного висновку є наукове дослідження В.О. Більбасова «Про права 

малоросіи ̆ських козаків на землі, якими вони володіють» (26 т.), 

А.Я. Антоновича «Курс державного благоустрою», «Основи політичної 

економії», М.Х. Бунге «Загробні замітки», «Поліцейське право. Вступ і 

державний благоустрій», «Про фінансове положення Росії» тощо [19; 

232, с. 157–165; 261, с. 127–150].  

Необхідно уточнити, що доктрина спиралася на висвітлення 

комплексної сутності державного права, політичної економії, змістовно-

сутнісних характеристик, охоронного виміру поліцейського права, вчення 

про безпеку (закони благочинства), про добробут (закони благоустрою), 

про окремі галузі діяльності, спрямовані на досягнення добробуту, та їх 

впливу на інститут публічного майна [19, с. 70-71, 298]. По суті, у XVIII-

XX ст. на теренах Українських земель спостерігається 

конституціоналізація публічного майна, закладаються основи 

непорушності права власності [142, с. 178-180]. 
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Водночас за радянських часів наукові дослідження публічного 

майна почали обґрунтовувати доцільність здійснення жорсткого 

публічного (державного) управління майном, а в подальшому й 

скасування права приватної власності на нього. Найбільш яскраво ці 

процеси відбувалися, зокрема, в новоствореному УРСР. Так, після 

Жовтневої соціалістичної революції види правових режимів публічного 

майна були істотно розширені, оскільки нормативно закріплена державна 

політика в частині примусової «соціалістичної націоналізації» 

орієнтувалася на скасування приватної власності на всі засоби 

виробництва, включаючи надра, земельні та лісові ресурси [323, с. 641]. 

Потрібно зауважити, що поняття публічної власності було найбільш 

всеохоплюючим на теренах СРСР [596]. До того ж, необхідно зазначити, 

що на початку ХХ ст. реформи супроводжувалися непослідовним 

здійсненням соціально-економічних перетворень, зокрема, щодо відносин 

власності, зокрема, на публічне майно.  

По суті, за радянських часів на публічне майно встановлювалася 

монополія державної власності, коли держава одночасно використовувала 

це майно в господарських відносинах [20, c. 7]. Наприклад, в умовах 

формуванням нового політичного устрою на території України 

відбувалися земельно-правові перетворення. Земля також входила до 

публічного майна та на неї поширювався правовий режим народної 

власності. Після практичної реалізації ідеї влади Рад публічне майно 

стало сприйматися як народне надбання. Зокрема, у п. 1 Декрету II 

Всеросійського з’їзду Рад «Про землю» від 26 жовтня 1917 р. було 

проголошено, що публічне майно у вигляді земельних ресурсів, які 

перебували в державній, комунальній та особистій власності, зокрема, 

кабінетні, майоратні, монастирські, посесійні, селянські, удільні, церковні 

землі, повинні були безоплатно відчужуватися, набуваючи статус 

всенародного надбання, користуватися яким мали право всі трудящі 

[263, c. 17–20]. Водночас необхідно враховувати той факт, що, після 
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вказаних перетворень та закріплення за масами трудящих права 

користування землею, окремі повноваження відносно розподілу 

відповідного публічного майна залишилися за самоврядними органами.  

У п. 8 Декрету «Про землю» встановлено, що суб’єкти публічної 

адміністрації (центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування, як правило громади) здійснювали розподіл 

вказаного виду публічного майна між трудящими [263, c. 17–20]. У 

подальших джерелах права радянського періоду, зокрема, в ст. 9 

Основного Закону «Про соціалізацію землі» від 27 січня 1918 р., щодо 

розподілу відповідного публічного майна (земель сільськогосподарського 

призначення) перелік суб’єктів публічної адміністрації, репрезентований 

органами місцевого самоврядування, був деталізований. Федеральні та 

головні, а також волосні, губернські, обласні, повітові, сільські, земельні 

відділи рад набували повноваження на розподіл такого публічного майна 

на підставі його призначення [271, c. 407–419]. У формальному вимірі 

будь-яка форма власності на землю як публічне майно не визнавалася, але 

компетенцію з розпорядження нею мали ради як самоврядні органи.  

У ст. 3 Конституції УРСР від 1919 р. було закріплено основне 

завдання УРСР як проведення в життя заходів, безпосередньо 

спрямованих на формування правових режимів виключно публічного 

майна з ліквідацією приватної форми власності на всі засоби 

виробництва, зокрема, на землю [195]. Це зумовило переформатування 

реалій тодішнього економічного ладу та підтвердило посилення позицій 

власницької концепції правової охорони публічного майна з ухилом на 

державницьке спрямування. Водночас у Цивільному кодексі УРСР 

1922 р. було регламентовано дещо відмінні правові орієнтири правової 

охорони відносин власності. Згідно зі ст. 52 вказаного нормативно-

правового акту було визначено такі різновиди форм власності на публічне 

майно, як державна (націоналізована та муніципалізована), кооперативна 

та приватна, а також додаткові умови набуття прав на окремі види 
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публічного майна, зокрема, радіотелеграф, телеграф та інші споруди 

державного значення, відповідно до концесії, виданої урядом, для установ 

публічного права з кількістю найманих працівників, яка перевищувала 

визначені законом правові межі [323, с. 643]. Разом з тим, щодо більшості 

видів публічного майна домінувала саме державна форма власності. 

До того ж, Земельний кодекс РСФСР від 1922 р. встановлював 

приналежність землі як публічного майна до власності робітничо-

селянської держави. Про це В.І. Ленін зазначав, що націоналізація такого 

публічного майна забезпечує скасування приватної власності [228, с. 320]. 

Тим не менше, необхідно вказати на те, що земля як публічне майно 

могла входити й до комунальної власності. Зокрема, згідно зі ст. 146 

Земельного кодексу УРСР від 1922 р. публічне майно, представлене 

міськими землями, охоплювалося поняттям земель комунальної форми 

власності [323, с. 643]. Ця ж позиція була конкретизована на 

підзаконному рівні, а саме: в постанові ВЦВК і РНК УРСР від 23 вересня 

1925 р. про затвердження Положення про земельні розпорядки в смузі 

міст і містечок, норми якого регулювали специфіку землекористування на 

вказаних у назві акта територіях. Із іншого боку, подальші конституційні 

та законодавчі зміни продемонстрували тенденцію до ототожнення 

публічного майна з державною формою власності. Наприклад, це було 

характерно для норм Конституції СРСР від 05.12.1936 р. [190], 

включаючи й більш пізні редакції. 

У період НЕПу регулювання відносин щодо управління у сфері 

публічного майна здійснювалося на базі положень кодифікованих 

нормативно-правових актів, таких як Цивільний кодекс РРФСР, 

Цивільний кодекс УРСР, і закріплювало публічно-правові характеристики 

такого майна, що зумовлювало можливість держави застосовувати 

контрольні приватноправові інструменти стосовно суб’єктів приватного 

права [323, с. 642].  
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Після прийняття цих актів домінанта державницького характеру 

публічного майна стала провідною. До того ж, необхідно згадати про 

надміру жорсткі, навіть репресивні заходи здійснення правової політики з 

охорони публічного майна. Наприклад, можна назвати постанову «про 

насіннєву позику Україні», прийняту 19 квітня 1932 р., яка закріплювала 

дуже жорсткі репресивні санкції, не передбачала амністії та 

застосовувалася в судовому порядку за розкрадання колгоспного і 

кооперативного публічного майна: розстріл із конфіскацією всього майна 

або в разі існування пом’якшуючих обставин – позбавлення волі на строк 

не менше 10 років із конфіскацією всього майна [229, c. 720].  

Натомість у повоєнні роки позиції, які домінували щодо здійснення 

правової охорони публічного майна, почали трансформуватися в Європі 

та на території СРСР. Так, після Другої світової війни багато 

західноєвропейських країн стали запроваджувати публічну власність на 

господарські товариства за результатами утворення публічних 

корпорацій, наприклад, Amtak [596]. 

Правова охорона публічного майна розглядалася стосовно 

можливості задоволення загальних потреб у спосіб надання 

універсальних послуг і контролювання економіки [612]. У цей історичний 

період на теренах СРСР тоталітарні підходи реалізації правової політики 

щодо публічного майна стали поступатися бюрократичним процедурам. 

Фактично згідно з Цивільним кодексом УРСР від 1963 р. на публічне 

майно, яке належало державним, державно-колгоспним, міжколгоспним 

та іншим державно-кооперативним організаціями, могла встановлюватися 

державна форма власності. Таке майно знаходилося в установленому 

законом оперативному управлінні вказаних організацій з урахуванням 

їхніх цілей та характеристик зазначеного публічного майна [533]. 

Загалом, на цьому етапі публічне майно за суб’єктно-функціональним 

критерієм належало конкретним організаціям на праві оперативного 
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управління. Компетенція цих суб’єктів була досить обмеженою, щоб 

держава могла контролювати діяльність відповідних суб’єктів.  

Водночас у Конституції СРСР 1977 р. щодо змістовного наповнення 

поняття публічного майна, яке до речі на конституційному рівні не було 

закріплено, домінував суто суб’єктний критерій. Так, у ст. 13 вказаного 

акту йшлося про те, що державна форма власності, зокрема, на публічне 

майно має загальносоюзний характер, а також може існувати на рівні 

союзних, автономних республік, автономних областей, округів, країв та 

інших адміністративно-територіальних одиниць [191]. Тобто до 

публічного майна входила й комунальна власність, окрім державної. З 

урахуванням положень ч. 3 ст. 10 відповідного Основного Закону СРСР 

до публічного майна можна було опосередковано віднести й 

загальнонародну власність [191]. Причиною було те, що публічним 

майном як невід’ємним надбанням народів визнавалися земельні та водні 

ресурси, надра, рослинний та тваринний світ в неантропогенному стані з 

урахуванням територіального фактору, пов’язаного з діяльністю на 

конкретній території органів публічної адміністрації, таких як ради 

народних депутатів і публічного інтересу суб’єктів приватного права з 

місцем реалізації господарської діяльності або проживання на вказаних 

територіях [191]. Наведена теза свідчить про те, що до комунальної 

власності як складової частини публічного майна в зазначений 

історичний період належали: 

– природні ресурси, що перебували, зокрема, у формі державної або 

комунальної власності;  

– майно, суб’єктами прав на яке виступали органи публічної 

адміністрації відповідних автономних і «звичайних» адміністративно-

територіальних одиниць (очевидно, враховуючи високу вирогідність 

визнання публічного майна в селах, селищах і містах об’єктами цієї 

форми власності). 
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У цьому сенсі, на думку О.С. Комарової, прикметною 

характеристикою досліджуваної ст. 13 Конституції СРСР є те, що 

сформульована редакція виникла незадовго до розпаду цієї держави та 

містила компромісний спосіб розв’язання проблем у частині управління 

публічним майном [185, с. 97–105]. Так, щодо моделі відносин права 

власності на публічне майно на теренах СРСР велися диспути про 

превалювання державної власності або ж запровадження багатоукладної 

економіки з множинною моделлю компетенції розпорядників такого 

майна. Відповідне твердження яскраво відобразилося під час розробки та 

прийняття Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про 

землю. Консолідовані зміни стосувалися усунення монополії державної 

власності на землю та забезпечення умов для формування інших видів 

правових режимів публічного майна. 

Наприклад, в Українській РСР на підставі ст. 11 Основного Закону 

від 1978 р. усі види публічного майна характеризувалися державною 

формою власності. Враховувалися аспекти політико-правової організації 

СРСР і залежне місце УРСР у цій державі, незважаючи на встановлений 

ст. 76 Конституції СРСР суверенітет цієї союзної республіки. По суті, у 

цій державі фактично існували суб’єкти публічної адміністрації щодо 

управління публічним майном [34, с. 116–117]. До того ж, у ст. 11 

Конституції СРСР йдеться про виключно державну форму власності на 

публічне майно, зокрема, на землю [191]. Як вказує С.І. Пересунько, у 

ч. 1 ст. 21 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних 

республік, ч. 2 ст. 89 Цивільного кодексу УРСР сформульовано правові 

норми щодо аксіоматичного існування виключно державної форми 

власності на публічне майно, яка реалізується органами публічної 

адміністрації загальносоюзного рівня [280, с. 74]. Тобто щодо розуміння 

природних ресурсів, зокрема, землі, як публічного майна в СРСР 

домінував державницький підхід.  
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Закон СРСР «Про власність в СРСР» від 06 березня 1990 р. дещо 

модернізував сутнісні параметри права власності на публічне майно. 

Зокрема, до публічного майна стали входити всі природні ресурси, на які 

встановлювалася державна, колективна та приватна форми власності. З 

іншого боку, не містилося уточнення прав та обов’язків суб’єктів 

публічного та приватного права на вказане публічне майно, за 

виключенням поодиноких правових норм стосовно тріади права власності 

на земельні ресурси [185, с. 97–105]. Деталізація відповідних правових 

норм в ч. 1 ст. 20 досліджуваного Закону спиралася на компетенцію 

органів публічної адміністрації загальносоюзного рівня, в автономних 

республіках, областях, округах, зокрема, повноваження з володіння таким 

публічним майном (наприклад, довічного успадковуваного володіння 

згідно з ч. 4 ст. 6 цього нормативно-правового акту) [185, с. 97–105]. 

Водночас в умовах адміністративно-командної системи проблематика, 

пов’язана з правами на публічне майно та управлінням ним, не отримала 

достатньої уваги.  

У європейських країнах, таких як Великобританія, Франція, країни 

Східної Європи поширення публічної власності у 80-ті - 90-ті рр. ХХ ст. 

було пов’язано з процесами націоналізації. Зокрема, наприкінці 1970-х –

 на початку 1980-х рр. у Великобританії відбувалася перша 

широкомасштабна програма націоналізації [596; 577]. Публічне майно 

охоплювало важливі індустріальні об’єкти та природні ресурси та 

отримувало правову охорону через державний контроль над приватними 

підприємствами у сфері бізнесу, сільського господарства та енергетики.  

Отже, в XVIII-XX ст. на теренах Українських земель публічний 

(державний) інтерес замінив собою загальний (суспільний) інтерес як 

критерій для реалізації відповідних процедур правової охорони 

публічного майна. Таким чином, закладалися основи непорушності права 

власності, зокрема, на публічне майно, у спосіб жорсткого державного 

управління державним майном. У подальшому мало місце й скасування 
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права приватної власності на таке майно. Найбільш яскраво ці процеси 

відбувалися в новоствореному СРСР, зокрема, в УРСР. Тим не менше, 

зарубіжні доктринальні напрацювання щодо розуміння сутності та 

правових режимів публічного майна вплинули на модернізацію вчення 

про публічне майно в новітній історичний період. 

Концентруючи увагу на сучасному стані розвитку правових 

досліджень публічного майна, одразу зауважимо, що цей історичний 

період робить акцент на формуванні нових теоретичних конструкцій у 

частині охорони публічного майна, порівняно з попередніми історичними 

періодами. Форми власності на публічне майно набувають 

демократичних рис, із урахуванням таких характеристик, як спільна 

участь, плюралізм, прозорість і сталість, зокрема, управління публічним 

майном повинно базуватися на моделях, які враховують права та інтереси 

широких верств населення, а також планування та загальної сфери дії.  

Так, антологія наукових досліджень публічного майна на 

новітньому етапі має як суто екзистенційний характер, так і 

історіографічну спрямованість. Зокрема, в історіографічному сенсі 

інститут публічного майна розглядається в прив’язці до досягнень 

наукових шкіл, до правових принципів, засадничих положень публічного, 

насамперед, адміністративного права в системно-предметному аспекті, до 

інституційного виміру діяльності публічної адміністрації та 

кореспондуючих форм і методів публічного управління тощо [19; 85]. 

Разом з тим, превалюють доктринальні дослідження новітнього формату 

функціонування інституту публічного майна як спеціального правового 

режиму [65, с. 124–125] задля забезпечення відносної соціоекономічної 

рівноваги суспільства в широкому розумінні, що зумовлюється природою 

суспільних потреб та інтересів, їх постійною зміною, рухомістю [479]. 

На підставі новітніх доктринальних підходів правовий режим 

публічного майна поширюється на всі форми публічної власності [563], 

сформовані як за наслідками поміркованих модернізаційних процесів, так 
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і в радикальний спосіб [566] щодо реалізації публічного інтересу, 

оновлення матеріально-фінансового базису [62, с. 9]. Відповідно, йдеться 

про плюралізацію правових досліджень реалізації правових титулів на 

публічне майно та забезпечення балансу різних видів форм власності 

[185, с. 97–105]. 

Публічне майно, відповідно до новітніх доктринальних підходів, 

повинно охоплювати усі форми колективної власності, 

державноцентричну публічну власність і комунальну власність [563]. У 

цей історичний період реформування підходів щодо сутності та 

правового режиму публічного майна відбувалося як внаслідок 

поміркованих модернізаційних процесів, так і радикально. Зокрема, 

процеси націоналізації та в подальшому приватизації були характерними 

для Східної Німеччини, колишніх країн-членів СРСР, таких як Польща, 

Чехословаччина тощо [566].  

Водночас найбільш суперечливими були зміни для країн зі 

змішаною економікою, де публічне майно мало стати відновленим з 

квазі-приватної власності та остаточно розмежовано ці два види 

власності.  

В Україні державотворення мало на меті вдосконалення політичної 

системи, державної участі в економіці та правової охорони публічного 

майна. Правовими передумовами реформування інституту правової 

охорони публічного майна, як вказує В. Воскобійник, були такі: негативні 

публічно-управлінські фактори, пов’язані з неналежною системою 

суспільної організації; модернізація економічних реалій функціонування 

ринку в частині запровадження ринкових відносин; становлення 

інституту місцевого самоврядування щодо реалізації публічного інтересу, 

оновлення матеріально-фінансового базису, зокрема,  врахування 

природних ресурсів, зокрема, землі [62, с. 9]. Загалом, сучасний стан 

розвитку правових досліджень публічного майна, насамперед, спирається 

на значний ступінь націоналізації процесів охорони цього виду майна.  
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Зауважимо, що порядок юридичної регламентації відповідних 

відносин має історичні передумови, пов’язані насамперед із 

виокремленням кількох етапів процесу соціалізації та націоналізації 

публічного майна та плюралізацї його правових режимів [119, с. 69]. Як 

вказує О.С. Комарова, процеси соціалізації та націоналізації стосуються 

насамперед природних ресурсів, зокрема, землі, як публічного майна, 

призначеного для задоволення публічного інтересу народу та держави 

щодо формування кореспондуючих правових режимів публічного майна. 

Плюралізація останніх дозволяє розробляти нові правові титули на 

вказане майно та забезпечувати баланс різних видів форм власності 

[185, с. 97–105].  

Фактично під час соціалізації публічного майна формуються 

підходи ідентифікації його приналежності народу України, зокрема, в 

частині здійснення порядку його розподілу між суб’єктами приватного та 

публічного права та відповідною компетенцією останніх. Важливо, щоб 

держава зберігала достатні, але не виключні повноваження з приводу 

управління публічним майном, репрезентуючи публічні інтереси народу. 

Наведена теза є особливо актуальною для тих видів публічного майна, що 

мають спеціальні правові режими, зокрема, задля досягнення адекватного 

співвідношення тріади власності та суміжних і супутніх правових титулів 

на публічне майно. Безумовно, необхідно, щоб такі стратегічні орієнтири 

були представлені, починаючи з конституційного рівня правового 

регулювання. Тим не менше, дотепер зберігається чимало прорахунків у 

цій сфері, наприклад, щодо комунальної форми власності на землю як 

публічне майно. 

Відповідно об’єктами реформування відносин із правової охорони 

публічного майна можна вважати: майно загального користування; 

природні ресурси як публічне майно; майно, яке забезпечує 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації; майно державних і 

комунальних підприємств, установ, організацій та їхніх структурних 
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підрозділів, зокрема, й цілісні майнові комплекси; корпоративні права, 

що належать державі в статутних капіталах господарських організацій; 

публічні грошові кошти. Наприклад, відповідно до статистичної 

інформації, представленої Фондом державного майна України, із початку 

процесу приватизації станом на 1 липня 2007 р. було реформовано понад 

83 тис. видів публічного майна, що перебувало на праві комунальної 

власності (понад 75 % видів публічного майна усіх форм власності) [527].  

Основні віхи вказаного реформаційного процесу базувалися на 

зміні правових титулів, які встановлювалися на публічне майно з 

урахуванням публічного інтересу. Як правило, мова йшла про публічне 

майно суб’єктів публічного та приватного права у вигляді нерухомості, 

включаючи об’єкти незавершеного будівництва; індивідуально визначене 

майно юридичних осіб; корпоративні права, що належать суб’єктам 

публічної адміністрації; інфраструктурні об’єкти, зокрема, житловий 

фонд. Ідентифікатором правового режиму публічного майна вказаних 

об’єктів виступала сутність і правова природа зазначеного майна та 

існування правового зв’язку між публічним майном як об’єктом і 

органами публічної адміністрації (у новітній період і суб’єктами 

делегованих повноважень) щодо публічного управління цим майном. 

Суб’єктивне право власності держави на публічне майно не є 

абстракцією, його зміст становить «тріада» правомочності власника з 

володіння, користування та розпорядження належним йому майном. 

Водночас необхідно визнати, що застосування законодавцем методу 

тріадних правомочностей власника не дає повного уявлення про реальний 

зміст суб’єктивного права власності [323, с.17-18.].  

В Німеччині публічним майном загального користування є такі речі, 

які стали загальнодоступними на підставі адміністративно-правового акту 

публічної влади або віл реалізації «триступеневого тесту» ьно 

висловленої громадської думки безпосередньо щодо доступності з або без 
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спеціального дозволу з метою використання за призначенням [554, 

с. 370]. 

Зазначимо, що становлення та розвиток правових режимів 

публічного майна відбувається в трьох вимірах: фінансово-економічному, 

соціальному й управлінському [527]. Так, базисом відносин щодо 

управління публічним майном є фінансово-економічний вимір. Тим не 

менше, у сучасних українських реаліях матеріальна база у сфері 

використання публічного майна є недостатньо розвиненою. Це пов’язано, 

зокрема, із недосконало сформульованою компетенцією органів суб’єктів, 

які мають повноваження з управління відповідним майном. По суті, не 

розроблено критеріїв для посилення інвестиційної привабливості 

публічного майна як капіталу, зокрема, природних ресурсів, житлового 

фонду; супутнього розвитку територіальних громад, де розташоване 

публічне майно. Повноцінна правова охорона та захист прав і законних 

інтересів суб’єктів приватного права, що є учасниками зазначених 

відносин, також не є можливою.  

Натомість базисом досліджуваних вимірів становлення та розвитку 

правових режимів публічного майна виступають соціально-управлінські 

характеристики. Зокрема, у соціальному вимірі ключовою 

характеристикою управління публічним майном є існування встановленої 

законом компетенції суб’єктів публічної адміністрації з урахуванням 

публічного інтересу та необхідності отримання відповідних суспільних 

благ. Разом з тим, на практиці нерідко повноваження учасників таких 

відносин не є повністю розмежованими, а також немає чіткої вертикалі та 

горизонталі поведінки органів, які здійснюють управління публічним 

майном. Особливо часто ці проблеми постають в інфраструктурній сфері, 

у галузі публічного здоров’я й освіти. Щодо безпосередньо 

управлінського виміру, то модернізація відносин із правової охорони 

публічного майна не в повній мірі відповідає на сьогодні пріоритетним 

засадам децентралізації щодо управління об’єктами спільної власності. 
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Реальна децентралізація має місце тоді, коли публічне майно, що має 

правові титули, пов’язані з правом спільної власності, передається 

суб’єктам публічної адміністрації традиційно локального рівня в межах 

територіальних громад. У всіх інших випадках, якщо вказані об’єкти 

перебувають у межах компетенції інших державних органів, то вони є 

засобом протиправного контролю. До того ж, не сприяють реформуванню 

відповідних відносин і такі фактори, як відсутність достатньої кількості 

кваліфікованого персоналу, несприятливість інвестиційного клімату. 

Разом з тим, антологія правничої думки про публічне майно в 

екзистенційному вимірі стосується доктринальних досліджень окремих 

видів публічного майна. Так, фундаментальну роль відіграють 

доктринальні дослідження публічного майна, яке забезпечує 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації з урахуванням 

адміністративно-кадрових, сервісних і культурно-громадських аспектів 

взаємодії адміністративно-ділової та громадської зон [74]. Окрему увагу 

науковці приділяють встановленню сутнісних характеристик правового 

режиму майна державних і комунальних підприємств, установ, 

організацій щодо адміністративно-правового формату функцій органів 

публічної адміністрації, а також дієвих форматів співробітництва між 

цими суб’єктами у межах загальних регулятивних і функціональних меж 

[35, c. 12; 55, c. 75; 213]. 

В доктрині деталізовано специфіку механізму публічного 

управління при використанні майна державних і комунальних 

підприємств, установ, організацій за критеріями ефективності та 

доцільності при реалізації публічних інтересів адміністративно-

територіальних одиниць як єдиного соціально-економічного організму, 

захисту інтересів населення як споживача послуг і продукції комунальних 

організацій та підприємств [47, с. 183; 102, с. 133; 267, с. 175; 392, с. 22–

23; 397, с. 199; 413, c. 48–49]. Важливо уточнити, що наукові дослідження 

вказаного виду публічного майна зорієнтовані переважно на 
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раціоналізацію ефективного публічно-майнового формату публічного 

управління щодо задоволення публічних інтересів держави та 

громадянського суспільства.  

Як слушно вказує О.В. Дзера, повноваження власника 

(громадянина, колективного утворення, держави) є динамічною 

категорією, залежною від суспільного ладу, державного устрою, 

загального рівня людської цивілізації та інших чинників. Розвиток 

світової цивілізації свідчить про те, що лише у високорозвинутих 

(економічно та інтелектуально) країнах, у яких утверджуються 

демократичні інститути та пріоритет людських цінностей, досягається 

оптимальний обсяг правомочностей власника та створюються рівні 

правові можливості співіснування різних форм власності [323, с.16-17]. 

Зауважимо, що антологія досліджень публічного майна на 

новітньому етапі охоплює також доктринальні розробки щодо 

корпоративних прав, що належать державі в статутних капіталах 

господарських організацій. Особливу увагу потрібно звернути на 

дослідження специфіки правового режиму, обумовленої макро- та 

мікроекономічними аспектами публічного управління щодо майнових і 

немайнових прав суб’єктів публічної адміністрації при використанні 

часток у статутному фонді як активів, спрямованих на одержання 

дивідендів та інших форм прибутку [54, с. 83; 414, c. 91]. Доцільно 

враховувати той факт, що значну цінність для розвитку наукових 

досліджень вказаного різновиду публічного майна являють собою 

дослідження суб’єктного виміру публічного управління, що гарантує 

стабільне та прибуткове функціонування держави [110, с. 19; 200, с. 316–

317; 292, с. 142]. Як наслідок, поширеним напрямом доктринальних 

досліджень є також формулювання сутності корпоративних прав, що 

належать державі в статутних капіталах господарських організацій, у 

межах реалізації відповідного правового режиму [401, c. 62; 414, c. 92]. 

Важливим фактором є теоретико-практичне розкриття способів 
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оптимізації інституційної побудови системи суб’єктів публічного 

управління корпоративними правами, що належать державі в статутних 

капіталах господарських організацій.  

Наукові дослідження щодо публічного майна загального 

користування переважно стосуються характеристики сутнісного права 

загального користування (зокрема, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису), 

спільного користування з урахуванням інституту общинної власності 

[106; 287, с. 121, 124; 604, с. 4, 6].  

Зокрема, нерідко науковці деталізують інститут суперфіцію щодо 

«панування» над публічним майном через обмежені речові права, 

обмеження власників цього майна в конструкції загальної власності 

[24, с. 129; 221, с. 319; 288, с. 5–13]. Особливий акцент доктрини щодо 

публічного майна загального користування робиться на особливості 

імплементації правового режиму стосовно компетенції уповноважених 

суб’єктів щодо такого майна з метою задоволення публічного інтересу, 

законних інтересів контрсуб’єкта в частині охорони та захисту [91, с. 52]. 

В німецькій доктрині визначено обов’язок одержання офіційного 

публічно-правового дозвілу на спеціальне користування, якщо таке 

користування шкодить загальному користуванню, причому достатнім є 

навіть незначне нанесення шкоди. Рішення про надання дозволу 

приймається органом влади. Якщо спеціальне користування є одночасно 

здійсненням основного права, то таке рішення може бути зведене до нуля, 

якщо загальному користуванню наноситься непомірна шкода [554, 

с. 375]. 

Тісно пов’язаними за сутнісною спрямованістю з доктриною про 

публічне майно загального користування є результати наукових 

досліджень щодо природних ресурсів як публічного майна. У цьому сенсі 

спільним  постає категорія публічного інтересу як основного чинника 

публічності відповідного правового режиму, що зумовлює особливості 
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здійснення повноважень органами публічної адміністрації [22, c. 74; 

214, c. 96; 482, с. 32]. 

Тим не менше, специфіка наукових досліджень природних ресурсів 

як публічного майна має у своїй основі екосистемний підхід. Йдеться про 

наукове обґрунтування екосистемної раціональності використання такого 

публічного майна, особливий порядок публічного управління при 

використанні таких природних ресурсів, що базується на поєднанні 

загально-дозвільного та спеціально-дозвільного типів правового 

регулювання та включає комплекс інструментів діяльності публічної 

адміністрації, які гарантують екологічно безпечне раціональне ефективне 

стале природокористування для досягнення суспільних цілей [173, c. 11; 

279, c. 114]. Нерідко в цьому аспекті розглядаються організуючі 

виконавчо-розпорядчі дозвільні риси адміністративних процедур із метою 

створення умов для екологічного та раціонального використання 

природних ресурсів як публічного майна. 

Що стосується антології наукової думки про публічні грошові 

кошти, то переважають доктринальні підходи щодо організаційно-

управлінських і соціально-економічних характеристик цього виду 

публічного майна за умов становлення та розвитку інноваційної 

економіки. Тому особливості публічного управління та адміністрування 

при використанні публічних фінансів розглядаються щодо задоволення 

публічного інтересу, суспільних потреб у межах плюралістичних підходів 

[23, с. 36; 61, c. 7; 76, с. 75; 113, с. 19; 324; 405, с. 4, 5; 535]. Науковці 

нерідко звертають увагу на адміністративно-фінансовий аспект правового 

режиму публічних грошових коштів [171, c. 55; 535]. 

Можна стверджувати, що представлені в усіх трьох вимірах 

проблеми впровадження інституту публічного майна вказують на потребу 

в ефективному використанні таких ресурсів, зокрема, задіюючи публічно-

управлінський інструментарій. Наприклад, як зазначає О.Г. Бондар, після 

проголошення Україною свого суверенітету до ухвалення Закону України 
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«Про власність» природні ресурси взагалі не мали легального статусу 

публічного майна насамперед щодо державної форми власності 

[34, с. 117]. Тому не було можливості для віднесення землі як публічного 

майна до комунальної власності як різновиду публічної власності та 

поширення на неї відповідного правового режиму, бо тоді на відповідне 

майно була передбачена лише державна власність. На підставі розділу VI 

Декларації про державний суверенітет України, ч. 1 ст. 4 Закону УРСР 

«Про економічну самостійність Української РСР» природні ресурси, 

зокрема, земля, були визнані власністю українського народу [87; 333]. У 

постанові Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1991 р. № 311 

«Про розмежування державного майна України між загальнодержавною 

(республіканською) власністю і власністю адміністративно-

територіальних одиниць (комунальною власністю)» було частково 

деталізовано правовий режим публічного майна, первинні правові титули 

на яке мали  суб’єкти публічної адміністрації центрального рівня та яке 

переходило в комунальну власність [362].  

На підставі цієї постанови було здійснено віднесення публічного 

майна до загальнодержавної та комунальної власності на локальному 

рівні в межах територіальних громад. 

Прикладом створення умов для правової охорони та належного 

управління публічним майном може бути рішення виконавчого комітету 

Київської міської ради народних депутатів від 17 лютого 1992 р. № 161 

щодо заснування Фонду комунального майна міста [159]. Цим актом до 

публічного майна було віднесено житловий фонд, інфраструктурні 

об’єкти, публічне майно в галузях публічного здоров’я, фізичної культури 

та спорту, освіти та культури, торгівлі [159]. Пріоритетне значення такого 

публічного майна спиралося на необхідність забезпечення 

функціонування міста, локальної громади. Загалом, цей нормативно-

правовий акт стосувався більшою мірою регламентації правового режиму 

такого публічного майна, яке перебувало в комунальній власності. Тим не 
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менше, у ньому було чітко розроблено орієнтири для модернізації 

економічного виміру вказаних відносин; створення нових об’єктів, що 

підпадали під категорію публічного майна; оптимізації публічного 

управління в частині процедур обліку, звітування та вирішення інших 

оперативних задач; інформатизації цієї діяльності щодо формування бази 

даних щодо відповідного публічного майна. 

У подальшому на рівні Закону України «Про власність» було 

визначено розмежування державної та комунальної форм власності, 

зокрема, на публічне майно за адміністративно-правовим критерієм. У 

суміжних законах, таких як «Про державну владу та місцеве 

самоврядування в Україні» від 1995 р., а в подальшому «Про місцеве 

самоврядування в Україні», за суб’єктним критерієм було здійснено 

конкретизацію підходів. У правовій доктрині України сформувався 

усталений підхід, відповідно до якого можна виокремлювати виключну 

власність народу України на природні ресурси, але такі повноваження 

делегуються парламенту та органам місцевого самоврядування з метою їх 

фактичного здійснення [185, с. 97–105]. Ці положення стали праобразом 

чинної конституційно-правової норми стосовно здійснення публічною 

адміністрацією від імені народу України повноважень щодо природних 

ресурсів як публічного майна, а саме: органами державної влади та 

місцевого самоврядування [194] (ч. 1 ст. 13 Конституції України). До того 

ж, на відміну від нинішньої правової бази щодо різних видів правових 

режимів публічного майна з кореспондуючими формами власності, у 

період чинності Закону України «Про власність» існували виключно 

правові титули державної, колективної та приватної власності на таке 

майно. В ці часи не було розмежовано державну та комунальну власність 

на публічне майно, оскільки органи публічної адміністрації розглядалися 

такими суб’єктами, що мають повноваження стосовно будь-якого виду 

публічного майна. Комунальна власність, незважаючи на норми 
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Основного Закону, нерідко трактувалася як різновид державної власності, 

за виключенням правового режиму земель як публічного майна.  

Частково відповідний підхід до регулювання відносин у сфері 

публічного майна зберігся й у чинному законодавстві України. На 

підставі ст. 142 Основного Закону України щодо встановлення критеріїв 

розмежування державної та комунальної власності, зокрема, на земельні 

ресурси [194], можна встановити потенційні напрями використання 

публічного майна суб’єктами публічного права, зокрема, 

територіальними громадами. Організаційно-правові засади такого 

розподілу, які були визначені в Законі України «Про розмежування 

земель державної та комунальної власності», деякою мірою зняли існуючі 

на практиці протиріччя щодо розмежування правових титулів на публічне 

майно. З іншого боку, нормативно-правова регламентація цієї групи 

відносин не була досконалою, а також не вистачало потрібних коштів на 

фінансування робіт щодо характеристики різних видів правових режимів 

публічного майна. Саме тому правовий режим земель як публічного 

майна був недосконало реалізованим і мав фрагментарний характер. 

В адміністративному праві Німеччини публічне майно є твердо 

зафіксованим збірним поняттям для дуже розгалуженого кола 

надзвичайно неоднорідних майнових об’єктів, які, одначе, беззаперечно 

мають не менше двох подібностей: Йдеться про майнові об’єкти, які 

завдяки своєму публічному цільовому призначенню набувають 

особливого правового статусу, що вирізняє їх своїм правовим 

становищем серед звичайних об’єктів, тобто вони не несуть на собі ознак 

приватно-правового регулювання, або несуть не лише такі ознаки, а 

(також) і ознаки адміністративно-правового регулювання за особливим 

правом. [557, с. 782-783.] 

Пропонуємо враховувати такі аспекти сучасного стану розвитку 

наукової думки про публічне майно в частині реформування відносин із 

правової охорони публічного майна:  
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– стратегічні орієнтири – введення механізму планування 

фінансових результатів діяльності суб’єктів приватного права, які 

використовують публічне майно; зміна процедур державного нагляду 

(контролю) у сфері управління публічним майном за наслідками 

моніторингу;  

– фінансові механізми – залучення суб’єктів господарювання з 

використанням інструментів співфінансування, а також інфраструктурно 

орієнтованих суб’єктів приватного права, які є учасниками ринку щодо 

публічного майна – для оптимізації планування та зменшення ризиків; 

діяльність на основі рентабельності та з урахуванням прибутковості 

процесів управління публічним майном, розмежуванням функцій 

публічно-управлінського та приватно-правового характеру;  

– управлінський аспект – цільові критерії, оптимізація порядку 

оцінки вартості публічного майна та формування механізму його 

використання в правовідносинах, як правило, пов’язаних зі зміною 

власника або тимчасового користувача;  

– об’єктний критерій – задля підвищення якості надання послуг 

суб’єктами, які не є конкурентоспроможними на ринку, фінансування 

діяльності в галузі управління та правової охорони публічного майна має 

орієнтуватися винятково (переважно) на бюджетне забезпечення, 

потенціал інвестування та використання позик [527]. 

Отже, повернення до ідеї публічної власності забезпечить 

реалістичну демократичну альтернативу, а також орієнтир для 

довгострокового розвитку більш справедливої, рівної та сталої 

економічної системи.  

Відповідно, вчення про публічне майно в новітній історичний 

період набуло глобалізаційних рис і змістовний обсяг вказаної категорії 

почав істотно розширюватися, охоплюючи, зокрема, публічне майно 

загального користування, природні ресурси як публічне майно, публічні 

грошові кошти, майно державних і комунальних підприємств, установ, 
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організацій, майно, яке забезпечує функціонування суб’єктів публічної 

адміністрації, корпоративні права, що належать державі в статутних 

капіталах господарських організацій. 

 

1.3 Інститут публічного майна в сучасній системі адміністративного 

права України 

 

Аналізуючи місце інституту публічного майна в системі 

адміністративного права, зауважимо, що цей інститут за своїми 

сутнісними характеристиками переважно пов’язаний з 

фундаментальними статичними адміністративно-правовими категоріями. 

Фактично принципи Загального адміністративного права встановлюють 

межі правової охорони публічного майна та здійснення управління в цій 

сфері. Має місце ситуація, за якої для належної реалізації своїх 

повноважень суб’єктами публічного та приватного права, які є 

учасниками адміністративних правовідносин, потрібен базис для такої 

діяльності, яким і виступає публічне майно. Цей нерозривний зв’язок 

інституціональних і матеріально-фінансових категорій адміністративного 

права дозволяє максимально ефективно здійснювати публічне управління 

як явище правової дійсності, використовуючи весь можливий спектр 

інструментів діяльності публічної адміністрації [619, с. 143]. 

Разом з тим, необхідно уточнити, 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. Наведений стан справ 

пов’язаний з тим, що здійснення публічного управління в будь-якій сфері 
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суспільного життя базується на матеріально-фінансовому базисі, який 

повинен задовольняти потреби та інтереси, з одного боку, суб’єктів 

публічної адміністрації, а, з іншого боку, – споживачів адміністративних 

послуг і користувачів публічного майна. 

 

1.3.1 Критерії формування інституту публічного майна в системі 

Загального адміністративного права 

 

Дослідження процесу формування інституту публічного майна в 

системі Загального адміністративного права необхідно розпочати зі 

з’ясування інституціональних рис вказаного елементу системи права. 

Всебічний аналіз джерел права, у яких містяться правові норми щодо 

публічного майна, наочно демонструє, що інститут публічного майна є 

доволі широкою за обсягом юридичною категорією, фіксує загальні 

сутнісні риси публічного майна, а також можливості його використання 

та порядок публічного управління в цій сфері. Зазначений правовий 

інститут виступає як юридичний феномен, який структурує сукупність 

правових норм щодо встановлення правових режимів різних видів 

публічного майна. 

Як слушно вказує С.В. Несинова, відсутня єдність підходів щодо 

визначення сутності правового інституту, зокрема, публічного майна як 

юридичної категорії [260, c. 106]. Тим не менше, потрібно уточнити, що 

структурування правових норм, зокрема, у сфері публічного майна вкрай 

актуальне, зважаючи на історичну модель формування та сутнісні риси 

публічного майна. Це дозволить оптимізувати механізм управління 

публічним майном, а також взаємодії між суб’єктами публічного та 

приватного права в частині його використання. У цьому сенсі 

А.С. Автономов дотримується поглядів, згідно з якими правовим 

інститутом є онтологічні явища, що визначають закономірності 

становлення та розвитку відповідних правових категорій; поєднання 
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правових норм, які встановлюють правові засади реалізації однорідних 

суспільних відносин у межах конкретної країни й аналогічних правових 

інститутів інших країн [2, c. 20]. 

Можна констатувати, що формування інституту публічного майна в 

системі Загального адміністративного права забезпечило 

інституціоналізацію зазначеного комплексного правового масиву для 

типізації правових норм у комплексне утворення. С.С. Алексєєв сприймає 

правовий інститут як специфічний первинний структурний елемент 

[15, с. 63]. О.І. Ющик тлумачить цю юридичну категорію як нормативно-

юридичний спосіб визнання необхідності суспільного інституту 

[537, с. 54–59].  

На наше переконання, саме за характером і спрямованістю 

предмету регулювання правових норм у сфері публічного майна можна 

встановити системно-інституціональну приналежність цього юридичного 

утворення.  

Разом з тим, необхідна усталена відособленість таких правових 

норм, зокрема, з метою оптимізації правового поля у галузі використання 

та управління публічним майном, що повинна формуватися внаслідок 

чіткого визначення місця цих правових норм. Такий стан справ повинен 

досягатися через сталість суб’єктно-об’єктних властивостей відносин, які 

входять до механізму адміністративно-правового забезпечення у сфері 

використання публічного майна та публічно-управлінської складової з 

урахуванням потреб та інтересів громадянського суспільства в 

онтологічному, епістемологічному, аксіологічному, позитивістському, 

прагматичному та реалістичному критеріальному вимірах . Зокрема, у 

функціональному вимірі онтологічний та епістемологічний критерії 

дозволяють встановити порядок формування інституту публічного майна 

як складового елементу адміністративного права [122, с. 47-48]. Так, в 

онтологічному вимірі потрібно насамперед орієнтуватися на правову 

природу відносин у сфері використання публічного майна як об’єктивної 
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реальності в зовнішніх відносинах і з позицій конструктивізму у 

внутрішніх відносинах [614, с. 286].  

У зарубіжній доктрині побутує наукова думка, що в цьому сенсі 

йдеться про засади конструктивізму при формулюванні онтологічних 

припущень та інтерпретації об’єктивних характеристик [567, с. 936]. 

Відповідно до цього підходу місце інституту публічного майна як 

елементу системи Загального адміністративного права зумовлене 

соціальною спрямованістю при використанні такого майна з урахуванням 

його інституціональних ознак.  

Натомість в епістемологічному вимірі формування інституту 

публічного майна в системі Загального адміністративного права 

необхідно орієнтуватися на припущення щодо прийнятності в 

застосуванні відповідних юридичних категорій, а також на якісний підхід 

при їх інтерпретації. Домінують суб’єктивні характеристики соціального 

виміру публічного майна, враховуючи мотиваційну складову учасників 

адміністративних правовідносин у сфері правової охорони та 

використання публічного майна. Ці особи відіграють ключову роль при 

встановленні місця інституту зазначеного майна в системі 

адміністративного права. Відповідно епістемологічний критерій тісно 

переплітається з аксіологічним фактором інституціоналізації публічного 

майна [614, с. 286]. Фактично, як вказують Р. Іхьюех і Д. Ітон, 

аксіологічний критерій базується на категоріях нейтральності, 

незастосуванні оцінних понять і заснованості на судженнях про цінності з 

урахуванням суб’єктивних властивостей [567, с. 937–938]. 

Відтак, охарактеризований якісний прояв критеріїв формування 

інституту публічного майна в системі Загального адміністративного права 

не є повною мірою достатнім для повномасштабної ідентифікації 

належних системно-структурних зв’язків. Прийнятною практикою можна 

вважати застосування кількісних і змішаних критеріїв інституціоналізації 

у сфері публічного майна. По суті, потрібно погодитися із зарубіжними 
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науковцями в тому, що до «чистих» якісних онтологічного, 

аксіологічного й епістемологічного підходів доцільно додавати кількісно-

якісний позитивістський та прагматичний критерії, а також 

інструментарій підходу реалізму [567, с. 938].  

Заглиблюючись у дуалістичну німецьку конструкцію, зазначимо, 

що панівною є змішана приватно-правова – публічно-правова концепція 

публічних речей. Відповідно до цієї концепції публічні речі 

підпорядковуються одному - єдиному майновому устрою, який 

сформований у Цивільному кодексі для німецької правової системи. 

Однак на підставі спеціального адміністративного дозволу на 

використання з публічною метою обмежені речові права обтяжують 

право власності, тобто «сервітут» публічного права. Такий дозвіл надає 

особливі публічно-правові повноваження на володіння річчю, які 

включають в себе з однієї сторони різні розгалужені права на 

користування, а з іншої – передбачений публічним правом обов’язок 

утримувати річ у належному стані. Дуалістична правова конструкція 

надає практичну перевагу при виникненні доволі частих випадків 

дивергенції між фінансуванням власності і володінням річчю за 

публічним правом [557, с. 787-788]. 

По суті, в об’єктному та каузальному вимірах можна погодитися з 

Ф.С. Фаткуліним у тому, що за предметом правового регулювання можна 

встановити «міру якісної специфіки» формування правових інститутів 

[372, c. 186–189]. Спільні родові риси відносин у сфері публічного 

управління та використання публічного майна вказують на родо-видову 

спорідненість цього інституту з іншими складовими елементами системи 

Загального адміністративного права. Йдеться про встановлення 

повноважень суб’єктів публічної адміністрації та користувачів 

публічного майна, автономності правового статусу учасників 

адміністративних правовідносин щодо використання публічного майна й 

адміністративно-правових способів захисту в цій сфері. 
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Не менш важливо враховувати обмежувальну спрямованість 

вказаних критеріїв інституціоналізації правових норм щодо публічного 

майна. Доцільно також уточнити, що зовнішні та внутрішні 

закономірності предметно-регулятивного поля у сфері використання 

публічного майна однозначно співпадають із основоположними 

принципами адміністративного права [614, с. 288]. Так, на думку 

Є.Н. Трубецького, необхідно зважати як на надання, так і обмеження 

зовнішньої свободи правовими нормами [487, c. 14, 16, 21].  

У цьому сенсі інститут публічного майна зорієнтований на 

формування порядку регламентації адміністративних правовідносин у 

сфері використання публічного майна в евристичному вимірі. Названий 

інститут потрібно сприймати як підсистему, яка встановлює видові 

варіації генезису та функціонування суміжних інститутів Загального 

адміністративного права. Це означає, що віднесення вказаних правових 

норм до інституту системи Загального адміністративного права базується 

на розумінні тенденцій пізнання об’єктних характеристик публічного 

майна. Ці ознаки виступають фундаментом для врахування новел 

доктрини та практики публічного права.  

Разом з тим, необхідно також виходити з того, що критерії 

віднесення інституту публічного майна до системи Загального 

адміністративного права мають і динамічні риси, що проявляються через 

подібні функції інститутів Загального адміністративного права. На 

доктринальному рівні цей підхід підтримують Л.І. Спірідонов 

[418, c. 175], В.Д. Сорокін [416, c. 34-35] та інші.  

Фактично статика та динаміка критеріїв формування інституту 

публічного майна в системі Загального адміністративного права фіксує 

змістовні регулятивні аспекти всього комплексу правових норм щодо 

становлення та розвитку механізму адміністративно-правового 

забезпечення у сфері використання публічного майна. Це означає 

подібність регулятивних ознак змісту інституту публічного майна із 
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традиційними для Загального адміністративного права інститутами 

насамперед через зміст диспозиції відповідних правових норм. У цьому 

сенсі О.І. Ющик пояснює, що предмет юридичних норм є достатнім та 

несуперечливим критерієм групування правових норм в правовий 

інститут і встановлення його системно-структурної приналежності 

[538, с. 15, 26–29].  

Таким чином, можна констатувати, що «конструкторський» вимір 

критеріїв формування інституту публічного майна напряму випливає зі 

змістовної регулятивної спрямованості адміністративно-правових 

відносин у сфері публічного управління та використання публічного 

майна. Визначення місця та змістовне моделювання інституту публічного 

майна в системі Загального адміністративного права дозволяє 

забезпечити оновлення масиву правових норм у його межах із 

урахуванням новітніх тенденцій теорії та практики у сфері публічного 

майна. Загальна спрямованість цих критеріїв повинна характеризуватися 

оптимальністю, повнотою, точністю й адекватністю відображення 

регулятивних рис правових норм, які встановлюють правовий режим 

різних видів публічного майна. 

 

1.3.2 Місце та призначення інституту публічного майна в системі 

Загального адміністративного права 

 

Окреслюючи місце інституту публічного майна в системі 

Загального адміністративного права потрібно потрібно брати до уваги 

регулятивний аспект правових режимів вказаного майна на основі 

узагальненого уявлення про взаємодію складових елементів 

адміністративного права. Спираючись на зміст правових норм, які 

регламентують діяльність щодо використання публічного майна, можна 

встановити їхню публічно-правову (адміністративно-правову) природу. 

Це дозволяє встановити критерії співвідношення складових елементів 
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адміністративного права з окремим юридичним утворенням у вигляді 

інституту публічного майна [141, с. 125]. 

Зважаючи на викладені положення про інституціоналізацію масиву 

правових норм, що встановлюють правовий режим публічного майна, 

можна погодитися з К.С. Бельським у тому, що еволюція суспільних 

відносин, які входять до предмету правового регулювання 

адміністративного права, базується на динамічних системно-структурних 

зв’язках. Спостерігається  швидке реагування на оновлення умов 

навколишнього середовища, соціальні потреби тощо, що зумовлює 

настання змін у відповідній системі [29,c. 18–26]. Включення інституту 

публічного майна до системи Загального адміністративного права 

підсилить його самостійність та цілісність. Це забезпечуватиметься 

стійкістю норм адміністративного права, які регламентують правовий 

режим публічного майна та динамічною спрямованістю відповідного 

правового інституту в мобільній системі Загального адміністративного 

права.  

Підтвердженням цьому є судові спори щодо використання 

публічного майна загального користування [522], природних ресурсів як 

публічного майна [519; 517], майна, яке забезпечує функціонування 

суб’єктів публічної адміністрації [520], майна державних і комунальних 

підприємств, установ, організацій [507], корпоративних прав, що 

належать державі в статутних капіталах господарських організацій [510], 

публічних грошових коштів [501; 502]. Як видно з мотивувальної та 

резолютивної частин судових рішень у цих категоріях справ, 

здійснюється тлумачення матеріальних, процедурних адміністративно-

правових норм на основі застосування засадничих юридичних категорій 

Загального адміністративного права. Вказані адміністративно-правові 

норми щодо правового режиму публічного майна за своєю метою 

співпадають із метою функціонування системи Загального 

адміністративного права [141, с. 125]. 
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Загалом, потрібно виходити з того, що теоретичні положення 

[184, с. 39] і загальнорегулятивні та загальноохоронні правові норми, 

об’єднані в системі Загального адміністративного права [25, с. 28], 

характеризуються універсальністю [172, c. 37–53], регулятивною 

типовістю, публічно-управлінською організаційно-функціональною 

узагальненістю [10, c. 127]. Наведені положення застосовуються при 

висвітленні понятійних характеристик адміністративного права, 

змістовних проявів його норм і відносин [184, с. 39], регламентації 

функцій публічної адміністрації [172, c. 37–53]. Зазначені правові 

регулятори встановлюють узагальнену модель реалізації адміністративно-

правового статусу відповідних учасників адміністративних 

правовідносин, форми та методи публічного управління з урахуванням 

вимог законності такої діяльності, зокрема, в частині застосування 

адміністративного розсуду й адміністративного примусу [141, с. 125]. 

Насамперед, реалізація зазначених положень здійснюється через 

імплементацію конституційно-правових норм у впорядкованій системі 

адміністративного права [534, с. 54]. По суті, теоретичні положення й 

адміністративно-правові норми щодо встановлення правових режимів 

різних видів публічного майна в частині взаємодії органів публічної 

адміністрації як між собою, так і з суб’єктами приватного права на основі 

дотримання принципів верховенства права та законності, рівності, 

правомірності й ефективності. 

Можна стверджувати, що інститут публічного майна 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. Внутрішній 

зміст Загального адміністративного права дозволяє встановити межі для 

змістовних, інституціональних, функціональних і методологічних проявів 

практичної реалізації правових режимів публічного майна, зокрема, із 

урахуванням звичаїв, традицій та неписаних правил поведінки при 
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використанні останнього. Натомість ієрархічна структура цих правових 

регуляторів дозволяє уніфікувати субстантивні та процедурні аспекти 

відповідних адміністративних правовідносин із урахуванням 

національних інтересів України та публічного інтересу учасників цих 

відносин [141, с. 125]. 

Можна погодитися з тими науковцями, які підтримують таку 

інституційну приналежність [186, с. 53–55; 246, c. 147–153; 247, c. 618–

623]. Такий висновок ґрунтується на положеннях ст.ст. 142, 143 

Основного Закону України щодо природних ресурсів як публічного 

майна, а також нерухомості як майна, яке забезпечує функціонування 

суб’єктів публічної адміністрації [194].  

Зауважимо, що додатковим аргументом на користь віднесення 

інституту публічного майна до системи Загального адміністративного 

права є, наприклад, німецька практика адміністративно-правового 

регулювання у сфері використання «майна публічної адміністрації», 

«публічного фінансового майна», «публічного майна, яке перебуває у 

загальному користуванні» [595, с. 207–226]. Адміністративно-правові 

норми, які регламентують порядок використання публічного майна в 

Німеччині, визначають напрямки використання як рухомого майна, так і 

нерухомості задля забезпечення реалізації функцій органів публічної 

адміністрації. Має враховуватися утилітарне призначення такого майна, 

що включає використання природних ресурсів, споруд, амуніції, 

документації, фінансів, публічних часток (паїв) у господарських 

товариствах і т.п. Відтак, регуляторний вимір інституту публічного майна 

базується на акумулюванні капіталу, потрібного для виконання мети та 

завдань публічної адміністрації, а також суб’єктів приватного права, 

задіяних в адміністративних правовідносинах щодо використання 

публічного майна. Безумовно, таке публічне майно повинно прямо або 

опосередковано сприяти реалізації публічного інтересу. Віднесення 

інституту публічного майна до системи Загального адміністративного 
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права зумовлено ще й тим фактом, що порядок реалізації механізму 

адміністративно-правового забезпечення, використання, передачі такого 

майна, зокрема, при публічному правонаступництві мають чітко 

виражену адміністративно-правову природу. Разом з тим, в Україні на 

законодавчому рівні аналогічні процедурні аспекти відносин із реалізації 

правового режиму публічного майна не повною мірою врегульовані [141, 

с. 126]. 

Наприклад, правові регулятори процедури звернення стягнення 

державним виконавцем на майно комунальних підприємств встановлено 

лише в листі Міністерства юстиції України [537], який за своєю 

природою взагалі не можна сприймати як джерело адміністративного 

права. По суті, 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 права, зокрема, адміністративного. Ця же ситуація призводить до 

зловживань і конфліктів при використанні публічного майна. Так, за 

даними, представленими в засобах масової інформації, в Україні мають 

місце різноманітні «схеми» привласнення публічного майна у спосіб 

рейдерських захоплень, оренди з подальшою приватизацією чи одразу 

незаконної приватизації такого майна [531]. 

Із цього приводу потрібно усвідомлювати, що головною проблемою 

є недостатня база регуляторів адміністративного права для імплементації 

конституційних положень про публічне майно та публічне управління у 

сфері його використання. Фактично законодавчо не встановлено навіть 

визначення юридичної категорії публічного майна чи деталізовану 

процедуру його використання суб’єктами публічного та приватного 

права. Як правило, фрагментарно встановлюються лише окремі прояви 

правового режиму деяких видів публічного майна. У зв’язку з цим, 

продовжують панувати недостатньо ефективні радянські традиції 
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публічного управління таким майном. Такий стан справ позбавляє 

суб’єктів приватного права, як представників волі народу України, права 

на реальне використання публічного майна, зокрема, природних ресурсів, 

інфраструктурних об’єктів тощо [141, с. 126].  

На підставі викладених положень про місце публічного майна в 

системі Загального адміністративного права основною віхою 

вдосконалення системно-структурних характеристик зазначеного майна 

та розуміння призначення вказаного інституту повинен виступати 

орієнтир «вертикальної» спрямованості. Із цього приводу Е.Б. Стейсон 

зробив акцент на врахуванні описових, аналітичних та оцінювальних 

характеристик історичних реалій, організаційної структури та функцій, 

зокрема, квазіюридичних тощо [602, с. 105]. Описаний критерій 

дозволяє взяти до уваги матеріально-процедурний вимір інституту 

публічного майна під час встановлення засадничих аспектів 

функціонування правового режиму останнього. Призначення цього 

інституту враховує теоретичні узагальнення в частині узгодженої 

компетенції публічної адміністрації та встановлення панівної 

державної політики щодо управління публічним майном. Такі 

стандарти повинні, зокрема, узгоджуватися з конституційними 

настановами та положеннями адміністративно-правових норм, у яких 

йдеться про чітке формулювання порядку здійснення державної 

політики, про умови та процедури діяльності публічної адміністрації, 

адміністративний розсуд тощо. Натомість процедурний аспект 

призначення інституту публічного майна базується на оновленні 

поточного та перспективного плану, зокрема, з урахуванням 

інституціональних ознак публічного майна. 

В зарубіжній доктрині панівним є доктринальний підхід, відповідно 

до якого призначення інституту публічного майна доречно розглядати з 

урахуванням категорій ліквідності, управлінської залученості та 

прибутковості [582, с. 196]. Так, ліквідність може адекватно та повно 
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проілюструвати вказані характеристики публічних фінансів у частині 

операцій з таким публічним майном, часовими параметрами здійснення 

платежів і механізму залучення додаткових коштів. 

Таким чином, можна стверджувати, що призначення інституту 

публічного майна в системі Загального адміністративного права має 

спиратися не лише на інституціонально-процедурні аспекти 

функціонування публічної адміністрації. Повинна також братися до уваги 

роль публічного майна в діяльності суб’єктів приватного права. 

Зауважимо, що панівним в європейській доктрині з цього приводу є 

підхід, згідно з яким йдеться про забезпечення ієрархічного виміру, 

професіоналізму та неупередженості [570, с. 2246]. Це дозволяє 

забезпечити права учасників адміністративних правовідносин, які не є 

суб’єктами публічної адміністрації, зокрема, користувачів публічного 

майна, споживачів адміністративних послуг. По суті, інститут публічного 

майна повинен закладати фундамент для прозорого та інклюзивного 

процесу прийняття рішень при визначенні відповідної державної 

політики. Відтак, призначення досліджуваного правового інституту 

зорієнтоване на матеріально-процедурні критерії «вертикального» виміру 

на базі ідеї людиноцентризму. Сформульовані критерії, у свою чергу, 

сприятимуть інституціоналізації організованої, мерітократичної та 

«зв’язаної» приписами закону системи органів публічної адміністрації, 

залучених в управлінні публічним майном, а також залученню 

зацікавлених суб’єктів приватного права, які виступають учасниками 

адміністративних правовідносин щодо використання публічного майна. 

Фактично такий стан справ гарантуватиме задоволення публічного 

інтересу щодо підвищення стабільності економічної ситуації та 

врахування потреб і законних інтересів учасників вказаних 

адміністративних правовідносин [141, с. 126]. 

На підставі викладених положень про критерії формування та 

призначення інституту публічного майна в системі Загального 
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адміністративного права потрібно вказати, що це правове утворення через 

поєднання однорідних адміністративно-правових норм [4, с. 21], 

спрямованих на встановлення порядку публічного управління в 

регульованих однорідних адміністративних правовідносинах [10, с. 129; 

198, с. 32; 463, с. 334], виступає саме частиною вказаної галузі права 

[463, с. 334].  

Описаний окремий вид адміністративних правовідносин щодо 

використання публічного майна займає одну з ключових позицій для 

практичного втілення інших, переважно теоретичної спрямованості, 

інститутів Загального адміністративного права. Водночас він має 

відношення до реалізації всіх складових елементів адміністративного 

права. Така відносно відособлена група відповідних адміністративно-

правових норм встановлює напрями функціонування загальних і 

спеціальних інститутів адміністративного права. 

Отже, можна стверджувати, що місце та призначення інституту 

публічного майна в системі Загального адміністративного права 

зорієнтовані на інституціонально-процедурні аспекти функціонування 

публічної адміністрації та забезпечення ієрархічного виміру, 

професіоналізму та неупередженості суб’єктів публічного права, які 

використовують публічне майно. Власне, Загальне адміністративне право 

поглинає інститут публічного майна у зв’язку із загальною 

спрямованістю правових норм цього утворення, зокрема, щодо взаємодії 

із суб’єктами приватного права при використанні публічного майна. Такі 

системно-структурні зв’язки дозволяють гарантувати ефективність 

діяльності публічної адміністрації при реалізації своїх повноважень з 

урахуванням правового режиму публічного майна на основі уніфікованих 

стандартизаційних норм і правил поведінки. 
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1.3.3 Взаємозв’язок Особливого адміністративного права з інститутом 

публічного майна 

 

Розпочинаючи відображення напрямів і тенденцій впливу 

Особливого адміністративного права на інститут публічного майна, 

вкажемо, що в цьому сенсі йдеться про здійснення глобалізаційного 

оновлення адміністративного права. Трансформація складових елементів 

Особливого адміністративного права зумовлює відповідні зміни 

конститутивних компонентів Загального адміністративного права. Зміна 

наукової думки про субстанціональний вимір адміністративного права, 

особливості адміністративної юрисдикції, зокрема, транскордонного 

виміру, капіталу, потрібного для належного виконання адміністративних 

функцій, призвела до оновлення меж категорій публічного та приватного 

в правовому режимі публічного майна. 

По суті, адміністративно-правовий вимір публічного управління 

сприяє глобалізації та денаціоналізації адміністративних повноважень у 

Європі [599, c. 446–447]. Європеїзоване адміністративне право 

спрямоване на імплементацію «змагальної» законності [571], що у сфері 

використання публічного майна демонструє врахування розроблених на 

центральному (національному) рівні правових регуляторів і 

фрагментарність при виконанні вказаних положень. Фактично йдеться 

про уніфікований вимір найбільш істотних меж практичного 

впровадження інституту публічного майна та децентралізацію під час 

реалізації правового режиму публічного майна при його використанні в 

межах функціонування правових інститутів Особливого 

адміністративного права. Описана розпорошеність системи 

адміністративного права водночас компенсується зорієнтованістю його 

правових інститутів на охорону та захист прав, свобод і законних 

інтересів людини як центрального суб’єкта адміністративного права й 

учасника адміністративних правовідносин. 



99 

Вказані новітні глобалізаційні тенденції розвитку адміністративного 

права означають поступове зникнення меж між правовим статусом 

суб’єктів публічного та приватного права в адміністративних 

правовідносинах. Це призводить до кардинальної зміни системно-

структурних характеристик як Загального, так і Особливого 

адміністративного права. Така тенденція посилюється ще й за рахунок 

збільшення компаративістської зорієнтованості Особливого 

адміністративного права, зумовленої транскордонними процесами 

узгодження стандартів адміністративно-правової діяльності та 

покращенням якості й ефективності публічного управління, зокрема, у 

сфері публічного майна. Не менш важливо усвідомлювати, що категорія 

пропорційності може встановити межі усунення кордонів між публічним і 

приватним при встановленні режимних аспектів використання публічного 

майна. Як наслідок, зменшується значення традиційно ключових для 

європейського адміністративного права бюрократичних процедур у бік 

«сервісності» публічного управління. 

Запропоновані глобалізаційні тенденції розвитку адміністративного 

права однозначно вказують на можливість вдосконалення державної 

політики у сфері використання публічного майна, зокрема, спираючись на 

інституційні характеристики Особливого адміністративного права. Як 

пояснює А. Аман, глобальне адміністративне право може зробити свій 

внесок у формування «політичного» суспільства, створюючи простір для 

демократичних обговорень [542, с. 138]. Функціонуванню інституту 

публічного майна сприятиме залучення громадськості до розробки 

державної політики. Це призведе до посилення свободи реалізації 

повноважень при використанні публічного майна, а також до 

повноцінного процесу залучення суб’єктів приватного права до змін такої 

політики в разі виникнення необхідності. Зазначена політика повинна 

набути процедурних якостей, зважаючи на публічний інтерес, потребу в 
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забезпеченні плюралізму та субсидіарності при реалізації правового 

режиму публічного майна.  

Відтак, зважаючи на постійний розвиток державної політики щодо 

публічного майна та оновлюваних економіко-політичних і правових 

реалій його використання, можна запропонувати невичерпний перелік 

галузей, у яких діє симбіоз правових норм інститутів Загального та 

Особливого адміністративного права. Так, у глобальному вимірі через 

правові норми, що входять до системно-структурних утворень 

Особливого адміністративного права, відбувається вплив на 

загальноорієнтовані правові норми інституту публічного майна у таких 

сферах:  

– адміністративно-політичній (міжнародних відносин, внутрішніх 

справ, юстиції тощо) [5, с. 29–30; 10, с. 127, 128; 11, с. 45; 481, с. 479–

712]; 

– публічно-управлінській щодо митної справи, природних ресурсів 

[7; 170, с. 64–99], гарантування безпеки, інформаційного забезпечення, 

державного контролю [481, с. 479–712];  

– господарській [198, с. 32, 33], економічній, зокрема, (агро-) 

промисловій [5, с. 29–30; 10, с. 127, 128; 11, с. 45];  

– соціальній [481, с. 479-712], соціально-культурній (освітній, 

науковій, мистецькій, спортивній, туристичній тощо) [5, с. 29-30; 

10, с. 127, 128; 11, с. 45; 7; 198, с. 32, 33; 170, с. 64–99];  

– міжгалузевій, включаючи управління окремими галузями 

(безпекою, обороною, транспортом, охороною здоров’я, освітою тощо) та 

управління міжгалузевими сферами (ціноутворенням, обліком та 

статистикою, стандартизацією, метрологією тощо) [5, с. 29–30; 

10, с. 127, 128; 11, с. 45; 198, с. 32, 33] тощо. 

Зважаючи на викладене, ми повинні усвідомлювати, що архаїчними 

виглядають позиції окремих представників доктрини адміністративного 

права з приводу відсутності революційної складової призначення та 
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системи Загального й Особливого адміністративного права [172, с. 37–53] 

і домінуванні виключно публічно-управлінської спрямованості 

адміністративно-правових регуляторів [71, с. 19; 476, с. 246]. При 

встановленні тенденцій впливу Особливого адміністративного права на 

інститут публічного майна не можна орієнтуватися суто на публічно-

управлінський та відомчо-апаратний критерії. Наразі мають місце істотні 

новації оновлення системи адміністративного права, зокрема, щодо 

інформатизації процедур управління публічним майном, надання 

електронних адміністративних послуг при його використанні. Фактично 

суб’єкти приватного права як користувачі публічного майна набувають 

суттєвих можливостей впливу на порядок реалізації його правового 

режиму, зокрема, з урахуванням потенціалу юридичного інструментарію 

делегування повноважень. Наразі соціоцентризм і людиноцентризм 

створюють правовий базис для встановлення симбіозу положень 

Загального й Особливого адміністративного права щодо механізму 

правореалізації при використанні публічного майна. 

Новітній етап систематизації адміністративного права, насамперед, 

має на меті не встановити процедури та порядок здійснення публічно-

управлінської діяльності [104, с. 1, 7], а регламентувати відповідні 

адміністративні правовідносини. Критерієм розмежування цих двох 

підходів може бути «глибина правового регулювання» [249, с. 23–27]. 

Для належної та легітимної імплементації положень інституту публічного 

майна потрібно зважати на його динамічну природу щодо суб’єктних, 

об’єктних і змістовних характеристиках відповідних адміністративних 

правовідносин. Статика відносин щодо публічного майна має 

відображати сутність і види правових регуляторів відносин щодо 

публічного майна, а також практику їх застосування адміністративними 

судами. Не менш важливо при використанні публічного майна 

впорядкувати юридичні гарантії належної практики адміністративних 

правовідносин між людьми як головними суб’єктами адміністративного 
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права, між суб’єктами приватного права та публічною адміністрацією. 

Така тенденція є типовою для європейського адміністративного права та з 

урахуванням євроінтеграційних процесів є вкрай актуальною для України 

[123, с. 153-154.]. 

Потрібно також уточнити, що всі ці сфери життєдіяльності 

суспільства дозволяють належним чином упорядкувати адміністративні 

правовідносини щодо використання публічного майна. Очевидно, що це 

суто публічно-управлінські відносини, а цілий спектр субстанціональних 

і процедурних відносин між органами публічної адміністрації та 

суб’єктами приватного права щодо реалізації правового режиму 

публічного майна. У цьому сенсі можна частково погодитися з 

Р.С. Мельником у тому, що через положення Особливого 

адміністративного права досягається диференціація між відповідними 

групами адміністративно-правових норм [248, c. 326]. Разом з тим, 

новітні глобалізаційні тенденції формування системи адміністративного 

права, зокрема, щодо інституціоналізації правових регуляторів щодо 

публічного майна, не дозволяють повністю підтримати тезу про 

виключну диференціацію відповідних адміністративних правовідносин. 

Потрібно досягти оптимального балансу між універсальними 

положеннями щодо функціонування правового режиму публічного майна 

та особливостями окремих видів адміністративних правовідносин у 

системі Особливого адміністративного права. 

Разом з тим, Особливе адміністративне право має впливати на 

інститут публічного майна насамперед через концепцію сталого розвитку. 

Це пов’язано з тим, що в розвинених країнах і країнах, які розвиваються, 

міські та сільські місцевості зазнають швидкої урбанізації. Це є 

результатом природніх, соціокультурних та економічних змін, зростання 

кількості населення у світі, споживання та вичерпання природніх 

ресурсів, посилення рівня засмічення довкілля. Нерідко такі зміни мають 

місце у зв’язку з використанням публічного майна. У зарубіжній доктрині 
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з цього приводу зазначають, що сталий розвиток повинен забезпечити 

фізичне, соціальне та психологічне навколишнє середовище. Поведінка 

людини має бути гармонічно пристосована до інтеграції, для 

вдосконалення та недопущення несприятливих наслідків для теперішніх і 

майбутніх поколінь [546, с. 21]. При встановленні впливу складових 

елементів Особливого адміністративного права на інститут публічного 

майна необхідно орієнтуватися на той факт, що врахування концепції 

сталого розвитку дозволяє підвищити якість життя та врахувати 

публічний інтерес. У цьому аспекті беруться до уваги мотиви та законні 

інтереси органів публічної адміністрації, які здійснюють управління 

таким майном, і суб’єктів приватного права як користувачів публічного 

майна та споживачів відповідних адміністративних послуг, а також 

наступних поколінь, що будуть використовувати вказане майно. Це може 

контекстно та каузально проявлятися в політичному, економічному, 

соціальному, культурному та інших вимірах природно орієнтованої 

діяльнісної (публічно-управлінської) спрямованості для гарантування 

довготривалого розвитку громадянського суспільства з урахуванням 

національних інтересів. Для досягнення зазначеної мети можуть 

застосовуватися заходи з залучення громадської та суб’єктів приватного 

права до формування державної політики у сфері встановлення правового 

режиму публічного майна, зокрема, форуми. 

Отже, можна стверджувати, що Особливе адміністративне право 

формує простір для реалізації процедурної складової правового режиму 

публічного майна. Через концепцію сталого розвитку можна визначити 

фундаментальні сутнісні характеристики цього майна з урахуванням не 

лише національного публічного інтересу, але ще й тенденцій глобального 

наднаціонального адміністративного права. Правові норми, охоплені 

системою Особливого адміністративного права, встановлюють динаміку 

відносин щодо публічного майна, що, зокрема, впливає на змістовне 
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наповнення юридичної категорії відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у зазначених адміністративних правовідносинах. 

 

Висновки до 1 Розділу 

 

Висвітлено поняття публічного майна, яке має показувати цільову 

спрямованість, а також адміністративно-територіальний простір. 

Використання такого майна є можливим з урахуванням компетентнісних 

рис суб’єктів публічної адміністрації чи делегованих повноважень, до 

кола повноважень яких віднесено порядок публічного управління в цій 

сфері.  

Окрему увагу приділено сутнісним характеристикам публічного 

майна залежно від спрямованості обслуговування при управлінні 

публічним майном. 

З’ясовано, що на витоки формування наукової думки про публічне 

майно насамперед впливали соціо-економічні процеси становлення права 

власності в цілому та зародження окремих його інститутів. У цей період 

домінував соціальний критерій в аспекті масштабного врахування прав 

держави, суспільства на публічне майно та своєрідного нехтування 

інституту приватного майна. Водночас права на публічне майно мали 

досить обмежений характер за гендерною, віковою та сутнісною 

характеристиками. При цьому необхідно наголосити на тому, що сфера 

правової охорони публічного майна мала комплексний характер. Тобто 

вона повинна охоплювати як аспекти конституціоналізації відповідних 

відносин, порядок публічного управління, так і деліктно-процедурні 

відносини. Права на приватне майно зазвичай мають поглинатися 

цивільним (приватним) правом. 

Зазначено, що на витоки формування наукової думки про публічне 

майно впливали відносини з правової охорони публічного майна, у яких 

став домінувати інституційно-організаційний критерій, а також почали 
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закладатися правові основи комунальної складової вказаної категорії 

майна. Під час здійснення правової охорони публічного майна стали 

переважати жорсткі управлінські підходи з урахуванням ідеї державної 

безпеки, суспільних інтересів і загального блага. 

Доведено, що в XVIII-XX ст. на теренах Українських земель 

домінувала приватна власність, але публічний (державний) інтерес 

замінив собою загальний (суспільний) інтерес як критерій для реалізації 

відповідних процедур правової охорони публічного майна. При цьому 

спостерігається конституціоналізація публічного майна, закладаються 

основи непорушності права власності, зокрема, на публічне майно. 

Робиться акцент на аспекті здійснення жорсткого державного управління 

державним майном, а в подальшому й скасування права приватної 

власності на нього. Найбільш яскраво ці процеси відбувалися в 

новоствореному СРСР, зокрема в УРСР. 

Вказано, що з метою забезпечення рівнозначно плюралістичної та 

систематичної трансформації управління публічним майном повинно 

базуватися на моделях, які враховують права та інтереси широких верств 

суспільства, а також здійснення планування та загальної сфери дії. 

Повернення до ідеї публічної власності, особливо в її плюралістичних 

формах, забезпечить реалістичну демократичну альтернативу, а також 

орієнтир для довгострокового розвитку більш справедливої, рівної та 

сталої економічної системи. 

Запропоновано аспекти щодо перспективних напрямів 

реформування відносин із правової охорони публічного майна: 

– стратегічні орієнтири – введення механізму планування 

фінансових результатів діяльності підприємств, установ та організацій, 

які є публічним майном; зміна процедур державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності шляхом введення моніторингу в цій 

сфері; 
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– фінансові механізми – залучення суб’єктів господарювання на 

засадах співфінансування, а також суб’єктів ринкової інфраструктури – із 

метою покращання процесу планування та мінімізації ризиків; діяльність 

на засадах рентабельності та прибутковості, розмежування функцій 

власності та функцій управління; 

– управлінський аспект – цільові критерії, залучення оціночних 

компаній до оцінки вартості публічного майна та підготовки його до 

продажу чи передачі в оренду; 

– об’єктний критерій – із метою покращення якості надання послуг 

суб’єктами, які не є конкурентоспроможними на ринку, фінансування 

таких об’єктів повинно базуватися на засадах повного бюджетного 

забезпечення із залученням позик та інвестицій. 

Сформульовано позицію щодо місця інституту публічного майна в 

системі адміністративного права. Цей інститут за своїми сутнісними 

характеристиками переважно пов’язаний з фундаментальними 

статичними адміністративно-правовими категоріями. 

Встановлено, що інститут публічного майна входить до системи 

Загального адміністративного права у зв’язку із взаємопов’язаністю з її 

засадними елементами через спорідненість теоретичних положень та 

адміністративно-правових норм. Внутрішній зміст Загального 

адміністративного права дозволяє встановити межі для змістовних, 

інституціональних, функціональних і методологічних проявів практичної 

реалізації правових режимів публічного майна, зокрема, з урахуванням 

звичаїв, традицій та неписаних правил поведінки при використанні 

останнього.  

Уточнено, що існує суттєвий вплив Особливого адміністративного 

права на інститут публічного майна, оскільки для впровадження 

відповідних умов правової охорони залучаються специфічні режимні 

характеристики майна залежно від сфери його використання. Публічне 

майно, як правило, виступає як засадничий елемент функціонування 
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переважної більшості інститутів Особливого адміністративного права, 

обумовлюючи особливості правових режимів відповідних видів згаданого 

майна. 
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РОЗДІЛ 2 

ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС У ВІДНОСИНАХ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

ПУБЛІЧНОГО МАЙНА 

 

2.1 Публічний інтерес як основа відносин щодо використання 

публічного майна 

 

При використанні публічного майна здійснюються публічні, 

управлінські функції та наявний публічний інтерес. З метою запобігання 

юрисдикційним і позаюрисдикційним спорам у відносинах щодо 

публічного майна потрібно, щоб інституціональний вимір діяльності 

публічної адміністрації при використанні публічного майна спирався на 

правовий режим публічних інтересів, що охоплює: 1) нормативно-правове 

забезпечення соціальних процесів при використанні публічного майна; 

2) соціальний механізм формування та реалізації публічного управління 

(забезпечення публічних інтересів через адміністративно-процедурну 

функцію інструментів діяльності публічної адміністрації; легальні межі 

використання публічного майна). 

Правова природа відносин щодо публічного майна виявляється в 

нормативно-правовому забезпеченні соціальних процесів при 

використанні такого майна. Пропонуємо орієнтуватися на створення умов 

для підтримання соціального діалогу як інституту публічного управління 

та підвищення соціальної відповідальності у відносинах щодо 

використання публічного майна. Так, Україна є, зокрема, соціальною та 

правовою державою на підставі ст. 1 Конституції [194]. Панівною в 

юридичній доктрині є думка, що соціальна держава існує в таких проявах: 

1) ідея, що дістала подальшого розвитку в соціально-політичних 

концепціях; 2) конституційний принцип, закріплений на рівні закону; 

3) реальна практика діяльності публічної адміністрації задля розв’язання 

соціальних проблем суспільства, соціальних груп і окремих особистостей 
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[296, с. 679]. Тому забезпечення соціального діалогу зумовлене потребою 

у сприянні економіко-соціальному розвитку відносин щодо використання 

публічного майна.  

Відповідно, з урахуванням європейської теорії та практики 

соціальним діалогом є процес, що включає всі типи переговорів, 

консультацій та обміну інформацією, яка пов’язана з реалізацією 

соціально-економічної політики та становить взаємний інтерес 

[73, с. 373]. Як вказує А.М. Колот, соціальне партнерство має стосуватися 

не тільки регулювання соціально-трудових відносин, а й формування та 

реалізації соціальної політики в цілому [183, c. 22]. Відповідно, 

соціальний діалог може та має впроваджуватися у відносинах щодо 

використання публічного майна. Як наслідок, досягається соціальна 

рівновага, створюються передумови для належного використання 

публічного майна та розвитку потенціалу суспільства, зважаючи на 

публічний інтерес та інтереси суб’єктів відповідних соціально-

економічних відносин [617, с. 140]. Йдеться, насамперед, про 

встановлення формату соціального діалогу між наділеними соціально-

економічними інтересами учасниками відносин щодо використання 

публічного майна через: 

– визначення ключових віх соціально-економічної політики щодо 

використання публічного майна; 

– спільне використання публічного майна суб’єктами відповідних 

відносин як органами соціального партнерства, участь суб’єктів 

приватного права в управлінні таким майном для розширення предмета 

соціального діалогу; 

– використання інструментів діяльності публічної адміністрації, 

спрямованих на підтримання колективної форми взаємодії щодо 

використання публічного майна на міждержавному, національному, 

галузевому, регіональному та локальному рівнях; 
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– проведення спільних консультацій, здійснення інформаційної 

взаємодії та контролю над виконанням спільних домовленостей з метою 

запобігання чи розв’язання спорів, реалізації примирних процедур, 

зокрема, із застосуванням медіації, інших моделей співробітництва. 

На переконання, В.А. Красномовець, через ефективне соціальне 

партнерство як невіддільний елемент соціальної політики можна 

прослідкувати роль соціального та людського капіталу, ступінь 

інтегрованості та розвитку суспільства, рівень розвитку управління 

[209, c. 191]. По суті, соціальний діалог у відносинах щодо публічного 

майна дозволяє підтримувати баланс між публічним інтересом та 

інтересами публічної адміністрації, різних соціальних груп, які 

використовують таке майно. На підставі ст. 3 Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні» описане соціальне партнерство має 

спиратися на такі принципи [363]: законності та верховенства права; 

репрезентативності і правомочності сторін та їх представників; 

незалежності та рівноправності сторін; конструктивності та взаємодії; 

добровільності та прийняття реальних зобов’язань; взаємної поваги та 

пошуку компромісних рішень; обов’язковості розгляду пропозицій 

сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; відкритості та гласності; 

обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; відповідальності 

за виконання прийнятих зобов’язань. 

Зазначені принципи соціального діалогу стосовно відносин щодо 

використання публічного майна узгоджуються з європейськими 

стандартами. У Лісабонському договорі було регламентовано прагнення 

ЄС до сприяння розвитку та підтримання соціального діалогу між його 

учасниками як самостійними та повноправними соціальними партнерами 

[400]. У доктрині виділяють два етапи процесу становлення соціального 

діалогу в Європі [108]: 1) формалізація та інституціоналізація системи 

економічних відносин щодо введення переговорної процедури, інститутів 

посередництва та примирення, введення моделей порозуміння соціальних 
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партнерів; 2) масштабне використання нових технологій в 

постіндустріальному суспільстві, посилення децентралізації та 

запровадження неформальних механізмів участі в соціальному діалозі на 

локальному рівні для забезпечення соціального розвитку та підвищення 

економічної ефективності.  

Звідси, у відносинах щодо публічного майна підтримання 

соціального діалогу дозволяє забезпечити «гнучкість» і динамічну 

рівновагу моделей використання такого майна. На підставі досліджень 

американських консалтингових компаній Walker Information і Council on 

Foundations засвідчено, що на показники основної діяльності впливають, 

зокрема, соціальні фактори та фінансово-економічні чинники [81, с. 59; 

147, с. 15]. Йдеться про баланс публічного інтересу та інтересів 

уповноважених суб’єктів у відносинах щодо публічного майна, а також 

стійкої динаміуки підвищення ефективності його використання. Не менш 

важливим є гарантування належного результату дії щодо підтримання 

позитивної суспільної репутації та підвищення соціальної довіри до 

суб’єктів публічної адміністрації, які використовують публічне майно, у 

спосіб підвищення професіоналізму та розвитку кадрового потенціалу.  

Пропонуємо запровадити формат двостороннього соціального 

діалогу. Партнерські відносини між публічною адміністрацією та іншими 

суб’єктами публічного та приватного права створюють умови для 

підтримання соціального та економічного ефекту, розвитку культури 

соціального партнерства під час використання публічного майна, 

посилення соціальної відповідальності суб’єктів соціального діалогу. 

Отже, позитивну динаміку відносин щодо використання публічного 

майна можна досягти через нормативно-правове забезпечення, що 

узгоджується з поточними соціально-економічними реаліями, які 

впливають на вибір методик оцінки економічної ефективності соціальних 

інвестицій у відносини щодо використання публічного майна, а також 

відповідних інструментів діяльності публічної адміністрації, зокрема, 
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фінансово-правової, організаційно-економічної, кадрової та 

інформаційно-аналітичної природи. Належне нормативно-правове 

забезпечення дозволить: підтримувати соціально відповідальну поведінку 

уповноважених осіб; гарантувати прозорість і відкритість, дотримуватися 

верховенства права у діяльності публічної адміністрації; створити 

організаційно-економічні умови відносин з урахуванням принципів 

соціальної відповідальності з метою активізації соціально-партнерського 

формату взаємодії та співпраці під час використання публічного майна 

[127, с. 122-123].  

На нормативному рівні щодо соціального діалогу у відносинах 

щодо публічного майна необхідно встановити основу для реального 

забезпечення публічного інтересу з огляду на соціально-партнерські 

параметри договору щодо використання такого майна. Вказані засади 

можна реалізувати з урахуванням зрозумілих і доступних механізмів 

репрезентативності для всіх уповноважених суб’єктів щодо публічного 

майна як соціальних партнерів. Необхідно 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. А саме: внесення змін щодо репрезентативності 

соціальних партнерів, підтримання та розширення соціального діалогу, 

запровадження національних стандартів якості під час використання 

публічного майна до Кодексу законів про працю (доцільно прийняти 

Трудовий кодекс з відповідними положеннями), Цивільного, Земельного, 

Митного, Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України 

«Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про 

стандартизацію», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні 

органи виконавчої влади», «Про Фонд державного майна України», «Про 
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Антимонопольний комітет України», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 

службу», «Про громадські об’єднання» «Про управління об’єктами 

державної власності», «Про природні монополії», «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та інших [146, с. 48-49.]. 

Наведені зміни мають охоплювати механізми забезпечення та 

підвищення якості соціального діалогу, гармонізації національних 

стандартів соціального діалогу у відносинах щодо публічного майна з 

європейськими стандартами, запровадження прозорого порядку взаємодії 

публічної адміністрації з інститутами громадянського суспільства, 

окремими фізичними чи юридичними особами щодо спільного 

використання публічного майна, делегування повноважень тощо. 

Вважаємо доцільними встановити чіткий перелік і компетенцію сторін 

соціального діалогу, навести загальний зміст і порядок формування 

(укладання, застосування та сфери дії) колективних угод щодо публічного 

майна на національному, галузевому, регіональному та локальному 

рівнях. Окремого регулювання потребує встановлення критеріїв 

співвідношення (підпорядкованості) згаданих угод на різних рівнях з 

урахуванням «триступеневого тесту» при використанні публічного майна. 

Відповідно, необхідно сформулювати типові форми щодо уніфікації 

структури та змістовних складових цих угод на відповідних рівнях.  

Не менш важливо розробити модель реалізації соціальної 

відповідальності у відносинах щодо публічного майна. Кореспондуючі 

зміни потрібно внести до Кримінального кодексу України щодо 

кримінальної відповідальності; Кодексу України про адміністративні 

правопорушення – стосовно адміністративної відповідальності; Митного, 

Бюджетного та Податкового кодексів України – з приводу фінансово-

правової відповідальності уповноважених суб’єктів щодо публічного 

майна. Як пояснює А.М. Колот, така соціальна відповідальність 

перетворюється із суто соціально-етичної в соціально-економічну 
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категорію, що показує рівень готовності суб’єкта виконувати свої 

зобов’язання при оптимальному (з позиції суспільства) узгодженні 

інтересів індивіда, колективу та суспільства в цілому [183, с. 23]. 

Уточнимо, що потрібно сформулювати критерії притягнення до 

соціальної відповідальності як публічної адміністрації, так і 

уповноважених суб’єктів приватного права в аспекті посилення санкцій. 

Основоположним має бути економічний критерій оцінки стану 

задоволення публічного інтересу, досягнення запланованих чи 

оптимальних економічних результатів. Необхідно також зважати на 

морально-етичний та психологічний критерії суспільної думки про 

належність реалізації правового режиму публічного майна та врахування 

соціальних потреб, підтримання суспільного добробуту. 

Через соціальний механізм формування та реалізації публічного 

управління реалізується сутність відносин щодо використання публічного 

майна. Концептуально такі відносини спрямовані на реалізацію функцій 

забезпечення публічних інтересів через інструменти діяльності публічної 

адміністрації (нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні 

договори, акти-плани, акти-дії) у встановлених законом межах 

використання публічного майна. Інституціональна оформленість 

суб’єктів публічної адміністрації дозволяє в належний спосіб реалізувати 

вказані інструменти на основі трипартизму щодо відносин між публічною 

адміністрацією, іншими суб’єктами публічного та приватного права 

(юридичних і фізичних осіб, представників громадянського суспільства). 

У доктрині ця категорія означає активну взаємодію трьох сторін (зокрема, 

через представників) як рівних і незалежних партнерів у прагненні знайти 

рішення для питань, що становлять взаємний інтерес [73, с. 407]. У 

Європі для забезпечення соціального діалогу переважно функціонує 

національний консультативно-дорадчий тристоронній орган і кілька 

аналогічних органів в установлених сферах. В окремих випадках 
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тристоронній орган вправі приймати рішення (Латвія, Литва, Польща, 

Словаччина, Угорщина, Чеська Республіка) [212, с. 24]. 

Звідси, роль держави в забезпеченні соціального діалогу у 

відносинах щодо публічного майна полягає у створенні умов для 

взаємодії всіх уповноважених суб’єктів і реалізації функцій з 

використання майна з огляду на геополітичні та соціально-економічні 

особливості поточного стану відносин. Суб’єкти публічної адміністрації 

постають одночасно як носії публічної влади та соціальні партнери. Для 

підтримання балансу інтересів за умов трипатризму необхідно 

регламентувати та реалізовувати переговорні процедури та інформаційну 

взаємодію сторін соціального діалогу. Наприклад, для активізації 

співпраці з інститутами громадянського суспільства, на переконання 

О. Петроє, Г. Осового та В. Варениці, потрібно створити Національний 

комітет у справах громадянського суспільства при Кабінеті Міністрів 

України [284, c. 226]. Ми схильні вважати, що розширення компетенції 

Національної тристоронньої соціально-економічної ради буде достатньо 

для практичного впровадження необхідних публічно-управлінських і 

технологічних рішень для підтримання належного та ефективного 

використання публічного майна. Доцільно визначити окремий напрямок 

діяльності цього органу щодо публічного майна.  

Насамперед, пропонуємо розробити моделі поведінки та 

активізувати локальну взаємодію соціальних партнерів з приводу 

публічного майна. Зацікавлені представники громадянського суспільства, 

громадські організації можуть бути включені до вказаного органу на 

правах асоційованих членів (користувачі, фермери, екологи тощо). 

Натомість потрібно зважати на той факт, що у Європі членство в таких 

інституціях є обов’язковою умовою підприємницької діяльності (досвід 

Австрії, Італії, Німеччини) [284, c. 226]. Необхідно також забезпечити 

оперативну взаємодію Національної тристоронньої соціально-

економічної ради з національними комісіями, профільними 
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міністерствами, банківськими установами та іншими суб’єктами 

публічного та приватного права щодо використання публічного майна. 

Для цього потрібно використовувати інструменти діяльності публічної 

адміністрації спільної дії, проводити оцінку результатів, підтримувати 

двосторонній зв’язок щодо проблем, ускладнень, невизначеностей у 

відносинах з приводу використання публічного майна. Перспективним є 

розвиток механізмів електронної взаємодії задля прискорення процесу 

обміну інформацією (зокрема, через єдиний портал).  

Вважаємо доцільним деталізувати адміністративно-процедурну 

функцію інструментів діяльності публічної адміністрації за напрямком 

підтримання соціального діалогу у відносинах щодо використання 

публічного майна. Так, на переконання Т.О. Коломоєць та П.С. Лютікова, 

такі інструменти реалізуються складною, комплексною системою органів, 

установ, організацій, фізичних і юридичних осіб, яка характеризується 

множинністю та варіативністю зовнішніх та внутрішніх зв’язків її 

складових. Інтелектуально-вольова діяльність зазначених суб’єктів 

закріплена в нормах права, спрямована на правильне й однакове 

застосування вказаних норм [182, c. 47].  

На нашу думку, описана система має, насамперед, спиратися на 

гарантії верховенства права, незалежності та ефективності. Так, 

відносини щодо публічного майна діють в економічній площині згідно з 

принципом верховенства права стосовно використання корисних 

властивостей, плодів, продукції, що вилучаються з майна чи володіння 

особи [86, c. 7–8]. Публічний інтерес обумовлює гарантії використання 

публічного майна. Функції забезпечення публічних інтересів у відносинах 

щодо публічного майна здійснюються через інструменти діяльності 

публічної адміністрації (нормативні акти, адміністративні акти, 

адміністративні договори, акти-плани, акти-дії). Як наслідок, має 

функціонувати публічний порядок управління та контролю за реалізацією 

компетенції уповноважених осіб щодо такого майна. 



117 

Зокрема, з урахуванням правових позицій Конституційного Суду 

України, викладених зокрема, у рішеннях від 02.11.2004 № 15-рп/2004 

[387] і від 25.01.2012 № 3-рп/2012 [390], нормативні акти мають 

відповідати не суто положенням Конституції та законів України, а 

принципу верховенства права. Як пояснює Н.В. Галіцина, це вимагає від 

держави втілення нормативних актів у правотворчу та правозастосовну 

діяльність, зокрема, у закони, які за своїм змістом мають бути пройняті 

ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо [67, c. 126–127]. 

Йдеться про пропорційність обмежень у використанні публічного майна 

та здійснення заходів з урахуванням легітимної мети. 

Що ж до адміністративних актів і договорів, актів-планів та актів-

дій, то у відносинах щодо публічного майна вони будуть відповідати 

публічним інтересам та критерію ефективності використання публічного 

майна за умови очевидної доцільності прийняття та корисності 

(обґрунтованості, відповідності реальним обставинам, своєчасності 

прийняття, комплексності дії, з урахуванням кваліфікації та 

професіоналізму уповноважених посадових осіб) [162, c. 90]. По суті, 

перераховані інструменти діяльності публічної адміністрації мають 

забезпечити якісне й обґрунтоване публічне управління з огляду на 

доцільність використання майна як публічного, важливість відносин і 

корисність наслідків під час реалізації публічного інтересу.  

У протилежному випадку правова позиція Верховного Суду полягає 

в тому, що публічні інтереси найбільш практично спостерігаються на 

етапі, коли адміністративне право починає діяти в умовах прийняття 

суб’єктами державно-владної діяльності незаконних управлінських 

рішень та здійснення дій, які порушують права і свободи фізичних або 

юридичних осіб. У цих умовах забезпечити та реалізувати публічні 

інтереси, а також відновити порушений правопорядок допомагає інститут 

адміністративного судочинства (адміністративної юстиції) [314].  
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Як наслідок, легальні межі використання публічного майна 

пов’язані зі здійсненням адміністративних правовідносин, спрямованих 

на реалізацію правового статусу їх учасників, формування процесуально-

правового режиму забезпечення правопорядку, реалізації публічно-

управлінських функцій, здійснення правового захисту для задоволення 

публічних чи індивідуальних інтересів [162, c. 91]. Як зразок відносини 

щодо стягнення грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб [490], оскільки: 1) Закон № 4452-VI є спеціальним у регулюванні 

правовідносин і відповідно до цього Закону Фонд є державною 

спеціалізованою установою, що виконує функції публічного управління у 

сфері гарантування вкладів фізичних осіб; 2) уповноважена особа Фонду 

у цьому випадку виконує від імені Фонду делеговані ним повноваження 

щодо гарантування вкладів фізичних осіб; 3) публічно-правову природу 

мають відносини щодо формування переліку вкладників, які мають право 

на відшкодування коштів за вкладами фондом публічного права, та 

затвердження реєстру вкладників для здійснення гарантованих виплат 

[316]. 

Тому пропонуємо в Законі України «Про управління об’єктами 

державної власності» у ст. 16 щодо контролю за виконанням функцій з 

управління публічним майном закріпити критерії 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. 

Публічний інтерес має обумовлювати застосування таких інструментів 

діяльності публічної адміністрації. Йдеться, по-перше, про стратегічно-

тактичне досягнення мети та завдань публічного управління щодо 

використання публічного майна (позитивної публічно-управлінської 

діяльності). По-друге, прийняття та виконання приписів нормативних 
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актів має спрямовуватися на реалізацію публічно-управлінських функцій 

через адміністративні акти та договори, акти-плани та акти-дії задля 

задоволення публічного інтересу, досягнення балансу інтересів держави 

та суспільства, різних соціальних груп та окремих громадян, 

уповноважених використовувати публічне майно.  

Підтримуємо позицію Н.Я. Борсук, що управління таким майном є 

адміністративно-процесуальною діяльністю, яка являє собою здійснення 

уповноваженими органами та установами в чітко визначеному порядку 

компетенції власника майна в публічних інтересах шляхом видання актів-

планів та адміністративних актів. Процес прийняття рішень щодо набуття 

(отримання), експлуатації та реалізації об’єктів публічної власності має 

відбуватися з урахуванням ринкових, фінансово-бюджетних, виробничих, 

соціальних, економічних, екологічних і науково-технічних критеріїв 

ефективності. Використання пов’язується з нормативно-правовим 

супроводом та водночас залежить від обережного, дбайливого 

користування майном. Найважливішими є два фактори: нормативно-

правовий та людський [39, с. 4-5, 7]. 

Раціональне й обґрунтоване використання публічного майна 

зумовлює позитивні економічні, екологічні, соціальні та інші наслідки 

планування, формування, набуття прав, використання, зміни властивостей 

чи компетенції та відновлення капіталу, включаючи: 

– розвиток зручної для користувачів публічного майна ринкової 

інфраструктури; 

– зменшення рівня бюджетних витрат на ефективне публічне 

управління публічним майном, а також трудових і матеріально-

фінансових витрат; 

– залучення інвестицій та капітальних вкладень, що призводить до 

посилення виробничого потенціалу публічного майна, підвищення 

очікуваного прибутку;  
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– розвиток економіки держави в цілому та громади, формування 

конкурентних цін на послуги, які надаються при створенні актів-планів, а 

також укладенні адміністративних договорів, реалізації актів-дій; 

– забезпечення сталого розвитку, поліпшення соціального 

добробуту, соціальних і культурно-побутових умов, пряме забезпечення 

життєдіяльності кожної конкретної територіальної громади;  

– зменшення рівня шкоди, заподіяної навколишньому середовищу, 

при використанні публічного майна; 

– формування глибоко обґрунтованого та практично спрямованого 

науково-технічного та інформаційного забезпечення процесу управління 

публічним майном. 

Отже, як проміжний висновок можна виокремити такі засадничі 

ознаки відносин щодо використання публічного майна:  

1) пріоритетність, необхідність постійного забезпечення та захисту 

публічного інтересу; 

2) функціонально-результативний характер публічного управління –

 врахування при задоволенні публічного інтересу інтересів держави та 

суспільства при управлінні публічним майном; спеціалізація та 

компетенційна взаємопов’язаність усіх суб’єктів публічного управління в 

межах, на підставі та у спосіб, регламентовані законом; 

3) баланс публічного управління щодо динамічного співвідношення 

субординації та координації в управлінні публічним майном; існування 

єдиної та усталеної управлінської волі для регулювання вертикальних і 

горизонтальних управлінських процесів і поведінки учасників 

правовідносин; здійснення загального та індивідуального впливу на 

відносини щодо публічного майна. 

4) публічна соціальна спрямованість відносин з урахуванням 

правової природи та сутності правового режиму публічного майна. 
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Таким чином, з позицій публічного інтересу у відносинах щодо 

публічного майна держава (через свої органи) [475, с. 237] впливає на 

суспільні правовідносини. Такі відносини мають особливості:  

1) загальні: 

– є видом юридичного зв’язку та результатом волевиявлення сторін 

[223, c. 130]; 

– конкретність особового складу [157, c. 20]; 

– регулювання нормами права [157, c. 20; 223, c. 130]; 

2) інституційні: 

– учасники є носіями взаємозалежних юридичних прав та обов’язків 

[223, c. 130];  

– юридична закріпленість поведінки суб’єктів [157, c. 20]; 

– сфера діяльності публічної адміністрації чітко окреслена 

правовими межами, тому суб’єкти мають право діяти на свій розсуд у 

встановлених межах повноважень (закритий перелік повноважень, коли 

діє принцип «можна тільки те, що дозволено») [529, c. 39–40]; 

3) правореалізаційні: 

– норми приймаються та реалізуються за принципом «команда-

виконання» [529, c. 39–40], так і за згодою – суб’єкт прийняття 

обов’язкових рішень в основному не зв’язаний згодою сторони, якій вони 

адресовані; публічні правовідносини можуть добровільно виникати при 

укладенні адміністративних договорів, делегуванні повноважень; 

– характерним є позитивне зобов’язання, тобто покладення на 

суб’єктів публічного обов’язку діяти в установленому напрямку для 

досягнення мети публічного управління (зобов’язання може бути як 

загальнонормативним, так і мати значення конкретного припису) 

[529, c. 39–40]; 

– захист державою у разі невиконання або неналежного виконаних 

компетенції, забезпеченість реалізації можливістю державного примусу 

[157, c. 20; 223, c. 130]. 
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Зокрема, соціальна спрямованість відносин щодо публічного майна 

дозволяє тлумачити категорію влади як необхідний засіб регулювання 

соціальних процесів, що формує єдину, організаційно-управлінську волю, 

яка відповідає публічним інтересам і забезпечує створення соціального 

порядку, демократичних основ життя суспільства [162, c. 88]. У такий 

спосіб відбувається захист публічного інтересу, що охоплює державний, 

загальний, або сукупний інтерес окремої спільноти [529, c. 41]. Зокрема 

відбувається: підтримання публічного порядку, врахування інтересів 

державної безпеки при здійсненні економічної, соціальної, екологічної та 

іншої діяльності щодо публічного майна; задоволення інтересів 

суспільства та держави в особі органів виконавчої влади України при 

реалізації правових режимів публічного майна; правова охорона прав, 

свобод і законних інтересів представників громадянського суспільства, 

суб’єктів приватного права, зокрема, делегованих повноважень, що 

використовують публічне майно; захист порядку управління; реалізація 

публічних інтересів у різних сферах. 

Погоджуємося з Р.А. Калюжним, що для підтримання балансу 

інтересів доцільно зважати на принцип взаємодії відповідальності 

держави та особистості. Такий порядок реалізації інтересів визначається 

правовими нормами, які обмежують сферу взаємного невтручання, що 

визначає міру свободи особистості в державі та повноваження держави 

щодо проникнення у сферу приватних інтересів [162, c. 86]. Отже, ми 

схильні вважати, що через інструменти діяльності публічної адміністрації 

мають формуватися засади публічно-приватного партнерства щодо 

публічного майна з урахуванням принципів життєдіяльності держави та 

суспільства. Створення чітких правових стандартів використання 

публічного майна має орієнтуватися на підтримання соціального діалогу 

та добробуту, публічний правопорядок і безпеку. Оскільки повноваження 

учасників відносин щодо публічного майна сутнісно пов’язані з 

діяльністю публічної адміністрації, то розгляд і розв’язання спорів, як 
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правило, відбувається в адміністративному порядку (юрисдикційному 

позасудовому та за правилами адміністративного судочинства). 

Уточнимо, що відносини щодо публічного майна згідно з практикою 

Європейського суду з прав людини виходять за межі сфери цивільних 

прав та обов’язків попри майнові наслідки, які вони створюють [427] 

(§ 29 рішення у справі «Феррадзіні проти Італії»). Зауважимо, що у разі 

виникнення спорів згідно з правовими позиціями Великої палати 

Верховного Суду до справ адміністративної юрисдикції можуть належати 

такі: 

– оскарження рішення міської ради «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок», відповідно до якого управлінню з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету міської 

ради надано дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу 

спірної земельної ділянки з метою створення двох нових землеволодінь 

без зміни цільового призначення на користь територіальної громади міста 

[302]; 

– оскарження наказів Головного управління Держземагентства про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі в оренду земель 

сільськогосподарського призначення для ведення фермерського 

господарства як публічно-правовий спір, оскільки в цих правовідносинах 

відповідач вчиняє повноваження з реалізації владних управлінських 

функцій [301]; 

– з приводу законності рішень Міністерства юстиції України, 

виданих у формі наказів про скасування рішень державного реєстратора, 

прийнятих Міністерством юстиції України внаслідок перевірки 

процедури здійснення реєстрації, оскільки спір виник внаслідок 

виконання Мін’юстом владних управлінських функцій [304]; 



124 

– з приводу знесення самочинного будівництва за позовом органу 

ДАБК, коли спір не пов’язаний з речовим правом, а є публічно-правовим, 

оскільки виник за участю суб’єкта владних повноважень, який реалізує у 

спірних правовідносинах надані законом владні управлінські функції 

стосовно виявлення факту самочинного будівництва та усунення 

порушень шляхом знесення самочинно збудованих об’єктів 

містобудування. Так, дії органу державного архітектурно-будівельного 

контролю здійснюються ним як суб’єктом владних повноважень 

послідовно в чітко визначеному порядку. Такий орган наділений 

контрольними функціями, видає припис, який є обов’язковим до 

виконання і може бути оскаржений до суду. Оскільки дії щодо видання 

припису є публічно-правовими, то і подальше звернення до суду з 

позовом про знесення самочинно збудованого об’єкта зумовлено 

правовідносинами публічно-правового характеру й повинно розглядатись 

у порядку адміністративного судочинства. Звертаючись до суду з позовом 

про знесення об’єкту самочинного будівництва і мотивуючи такий позов 

порушеннями архітектурних, містобудівних, пожежних, санітарних або 

інших подібних норм і правил, суб’єкт владних повноважень діє не з 

метою захисту своїх приватних прав та інтересів, а з метою захисту прав 

та інтересів громади або невизначеного кола осіб від можливих порушень 

їхніх прав та з метою запобігти можливим суспільно значущим 

несприятливим наслідкам порушення відповідних норм і правил [307]; 

– щодо дій Державної архітектурно-будівельної інспекції України 

стосовно реєстрації спірної декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації з порушенням норм законодавства, що регламентує 

діяльність відповідача щодо вчинення таких дій. Спір у справі не 

стосується права власності особи на об’єкт нерухомості, оскільки 

дослідженню у цій справі підлягають дії Інспекції як суб’єкта владних 

повноважень щодо надання дозвільного документа, тобто виключно 

владні, управлінські рішення та дії Інспекції.  Оскільки спірні 
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правовідносини виникли у зв’язку з виконанням органом державної влади 

своїх контрольних функцій у сфері містобудівної діяльності, цей спір 

необхідно розглядати в порядку адміністративного судочинства з метою 

з’ясування та надання оцінки правомірності дій такого органу державної 

влади, адже здійснення державного контролю означає обов’язковість 

прийнятих за його результатами рішень для підконтрольного суб’єкта, що 

свідчить про владно-управлінський характер, а отже і публічно-правову 

природу таких правовідносин. Крім того, звертаючись із таким позовом, 

суб’єкт владних повноважень у цьому випадку діє з метою захисту від 

можливих порушень прав та інтересів невизначеного кола осіб і 

запобігання можливим суспільно вагомим несприятливим наслідкам 

порушення відповідних норм і правил, а не з метою захисту приватного 

інтересу [308; 303]; 

– щодо оцінки земель та земельних ділянок стосовно перевірки 

законності дій (бездіяльності), рішень Держгеокадастру та його 

територіальних органів, які здійснюють публічно-владні управлінські 

функції, зокрема, під час формування даних про нормативну грошову 

оцінку окремої земельної ділянки, оформлення таких даних у вигляді 

витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

[305]; 

– з приводу оскарження рішення органу місцевого самоврядування 

про встановлення та зміну меж населених пунктів, коли районна рада 

діяла не у своїх або чиїхось приватних інтересах, а з метою здійснення 

передбачених владно-управлінських функцій, оскільки зміна меж 

населених пунктів у районі не стосується права власності або 

користування земельними ділянками конкретних осіб. Спірне рішення 

органу місцевого самоврядування не може вважатись виконаним актом 

індивідуальної дії, оскільки на підставі цього рішення у фізичних та/або 

юридичних осіб не виникло і не могло виникнути речових прав на 

земельні ділянки [306]; 
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– оскарження рішення органу державної влади чи місцевого 

самоврядування про надання або відмову в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за умови 

відсутності чинного речового права на спірну земельну ділянку. Такі 

справи відносяться до адміністративної юрисдикції як такі, що виникають 

зі спору в публічно-правових відносинах, що стосується цих відносин, 

коли один з його учасників – суб’єкт владних повноважень здійснює 

владні управлінські функції у цьому процесі або за його результатами 

владно впливає на фізичну чи юридичну особу та порушує їх права, 

свободи чи інтереси в межах публічно-правових відносин. Виникнення 

спірних правовідносин обумовлено протиправними діями/рішенням 

відповідача, що в силу законодавчих приписів належить до його 

виключної компетенції. Тому законність таких дій/рішень (бездіяльності) 

органу місцевого самоврядування підлягає перевірці адміністративним 

судом [300]. 

Конфлікти у відносинах щодо публічного майна з огляду на їхню 

комплексну природу можуть характеризуватися юрисдикційною 

неоднорідністю. У відносинах щодо публічного майна нерідко виникають 

юрисдикційні та позаюрисдикційні спори з огляду на нормативну 

невизначеність ознак цих відносин і відсутність чітких меж використання 

майна, встановлених законом. Переважну компетенцію щодо розгляду 

таких справ мають адміністративні суди. Передусім йдеться про 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 
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бюджету на відновлення погіршеного стану природних ресурсів як 

публічного майна; притягнення до юридичної відповідальності за 

порушення законодавства тощо. Звідси, зважаючи на інституціональний 

вимір і режимні характеристики публічного майна, важливо 

забезпечувати єдність судової практики та формулювати уніфіковані 

правові позиції щодо юрисдикції відносин у сфері його використання. 

[137, с. 137]. 

Єдність правових позицій щодо віднесення публічно-правових 

спорів щодо публічного майна до адміністративної юрисдикції може 

забезпечуватися через парадигму судової герменевтики. Так, спочатку 

має відбуватися поєднання історичних, філософських і власне юридичних 

філологічних вимірів вивчення судової практики. Надалі за результатами 

судового тлумачення повинна бути забезпечена єдність правових позицій 

судових органів адміністративної юрисдикції. Прикладом юрисдикційної 

інституціоналізації спорів щодо використання публічного майна можна 

назвати положення рішення Конституційного Суду України від 

01.04.2010 № 10-рп/2010 [391], Постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України «Про окремі питання юрисдикції 

адміністративних судів» [347].  

Разом з тим, нерідко на практиці підходи стосовно віднесення спору 

до адміністративної юрисдикції нерідко залишаються нечіткими. 

Наприклад, селянське (фермерське) господарство «Феміда» звернулося до 

господарського суду з позовом щодо визнання протиправним і 

скасування рішення голови П’ятихатської районної державної 

адміністрації Дніпропетровської області про відмову в затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в 

користування на умовах оренди. Сторона позивача також просила суд 

зобов’язати відповідну районну державну адміністрацію затвердити 

проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель 

державного запасу на території Саївської сільської Ради та надати її в 
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користування на умовах оренди. Суд установив, що оскаржувалися дії 

суб’єкта владних повноважень, а приписами Господарського 

процесуального кодексу України не передбачено право позивача 

звертатися з визначеними ним позовними вимогами до господарських 

судів, тому за таких обставин спір не може вирішуватися в господарських 

судах України [524]. Водночас, коли управління майном міста 

Ужгородської міської ради звернулося до господарського суду 

Закарпатської області з позовом до Ужгородської міської ради, до ТОВ 

«Майдан-Ужгород» про визнання неправомірним та скасування рішення 

Ужгородської міської ради про погодження місця розташування для 

будівництва торговельно-розважального комплексу, а також про надання 

та приватизацію земельних ділянок, визнання недійсним договору оренди 

земельної ділянки, при аналізі правової природи та характеру цього 

конфлікту суд на підставі ст.ст. 13, 14 Конституції України, 

ст.ст. 177, 181, 324, гл. 30 Цивільного кодексу України, ст. 148 

Господарського кодексу України вказав на підвідомчість цього спору 

господарському суду, оскільки у вказаних вище правовідносинах 

органами місцевого самоврядування реалізуються повноваження 

власників землі, а також з огляду на склад сторін у процесі [385]. 

Доволі неоднозначною залишається практика загальних судів 

цивільної юрисдикції. Зокрема у п. 7 постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

«Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності 

цивільних справ» зазначено легальний та суб’єктний критерії (хоча б 

однією зі сторін є фізична особа) для розгляду зазначених спорів у 

порядку цивільного судочинства. Окреслено також онтологічний підхід з 

обмежувальною сферою дії: наявність позовів про визнання недійсними 

рішень органів публічної адміністрації про видання дозволу на 

виготовлення (розроблення) проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, про її надання чи передачу у власність або 
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користування чи невирішення цих питань, припинення права власності чи 

користування землею, крім спорів, передбачених частиною першою ст. 16 

Закону 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 цивільну відповідальність за порушення земельного законодавства, 

про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок [332]. 

Для ідентифікації адміністративної юрисдикційної складової 

судового тлумачення при розгляді та вирішенні спорів у сфері 

використання публічного майна доцільно звернутися до критерію, яким 

виступає публічний інтерес. На підставі наявності або відсутності 

публічного інтересу можна в належний спосіб розмежувати юрисдикцію 

відповідних судів [137, с. 139]. Висловлюючись з приводу наведених 

позицій, підтримаємо доктринальний підхід, що публічність передбачає 

здійснення різних видів діяльності для досягнення суспільних цілей: 

суб’єктом (носієм) є соціум як органічне ціле, де найбільшою мірою 

спільності володіють інтереси всього суспільства (суспільні інтереси); 

відбувається врахування базових потреб людей, переважно зумовлених 

необхідністю соціального розвитку; поєднальним моментом є наявні, 

ззовні життєво важливі для всього суспільства потреби [279, c. 114]. 

Обсяг поняття публічного інтересу на різних історичних етапах був 

неоднаковим. У докласичних науках публічне тлумачилося як загальний 

інтерес, що є ширшим за приватний, пов’язаний із конкретною особою 

(Стародавній Рим). У новий період досліджувалося існування публічного 

інтересу в публічному праві або в системі права в цілому (Р. Ієринг, 

К. Неволін). Наразі публічне право спрямовано на врегулювання 

відносин, що виникають між державою й окремими особами щодо 

здійснення повноважень суб’єктами публічної адміністрації [22, c. 74]. 

Тому в новітній період на теренах країн пострадянського простору 

публічний інтерес, насамперед, ототожнюється з державним, але охоплює 
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також спільні інтереси людей як інтереси різного виду товариств, 

об’єднань (у тому числі територіальних), інтереси колективної 

самоорганізації та саморегулювання й самоуправління [482, с. 32].  

Публічний інтерес як критерій віднесення спорів у сфері реалізації 

правового режиму публічного майна до судової адміністративної 

юрисдикції постає як мотиваційне становище й об’єктивне вольове 

ставлення особи, групи індивідів, суспільства в цілому (соціальних 

суб’єктів, які беруть участь у різних суспільних відносинах і взаємодіють 

з іншими особам) до явищ і предметів навколишньої дійсності, що не 

залежать від волі суб’єкта (-ів), джерелом яких є об’єктивно присутні 

соціальні потреби та шляхи їх задоволення, так, щоб зробити можливим 

реальне використання предмета [148, с. 152].  

У різних науках, зокрема в правовій, можна класифікувати це 

поняття на види відповідно до різних підстав. Зокрема за сферою дії 

інтереси поділяють на матеріальні (економічні), політичні та духовні. 

Такий поділ можна застосувати й до поняття публічного інтересу. 

Матеріальні інтереси пов’язані з виробництвом, розподілом і 

використанням матеріальних благ, політичні лежать у сфері державної 

влади, а духовні пов’язані з духовними цінностями, продуктами 

духовного мистецтва [214, c. 96]. Публічний інтерес у державно-

суспільному та територіальному вимірах стосовно реалізації правового 

режиму публічного майна, насамперед, стосується політичних і 

матеріальних інтересів.  

Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо 

визначення юрисдикційних меж засновані, передусім, на територіальному 

та змістовному критеріях. Зокрема, за територіальним критерієм у справі 

«Yonghong v. Portugal» встановлено можливість поширення юрисдикції 

на території, де держава несе відповідальність, зокрема, у зовнішніх 

відносинах [456]. У справі «Ilaşcu and others v. Moldova and Russia» 

Європейський суд з прав людини додатково конкретизував наведений 
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підхід, що юрисдикція може виникати у зв’язку з діями влади, має 

наслідки й поза межами національної території. Зобов’язання щодо 

забезпечення прав і свобод ґрунтується на факті контролю над 

територією, незалежно від форм здійснення: безпосередньо, з 

використанням збройних сил або через підлеглу місцеву адміністрацію 

[434]. 

Разом з тим, територіальна прив’язка не можлива без урахування 

меж дії принципів ratione personae, materiae et loci, сфери дії нормативних 

актів. Наприклад, у справі «Affaire Parti Communiste Unifié de Turquie et 

autres c. Turquie» визначено, що юридична норма встановлює межі дії 

ratione personae, materiae et loci без встановлення жодної відмінності між 

видом норм чи конкретних заходів. Держави відповідають за дотримання 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у межах 

«юрисдикції» в цілому, яка часто здійснюється, насамперед, через 

Конституцію [419] (§ 29). У § 30 цього ж рішення Європейського суду з 

прав людини уточнено, що мало важливо, у цьому відношенні, що 

підлягає застосуванню: конституційні норми або прості норми закону 

[419]). Правові позиції Європейського суду з прав людини стосовно 

«динамічних» меж юрисдикції виявляються, зокрема, у справі «Ilaşcu and 

others v. Moldova and Russia», у якій йдеться про доцільність визначити 

сутність і зміст відносин [434]. 

Таким чином, можна стверджувати, що чітке окреслення меж 

адміністративної юрисдикції відносин щодо публічного майна дозволяє в 

належний спосіб здійснювати публічне управління публічним майном. 

Якщо йдеться про адміністративну юрисдикцію, то застосовуються 

відповідні інструменти діяльності публічної адміністрації та засоби 

реалізації соціального діалогу. У разі вчинення деліктів, невиконання чи 

неналежного виконання повноважень публічної адміністрації, 

неправомірного використання публічного майна іншими суб’єктами 

публічного та приватного права має застосовуватися відповідна модель 
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адміністративної юстиції. З огляду на світові глобалізаційні тенденції 

така модель має дозволити максимально швидко та якісно розв’язати всі 

(принаймні, переважну більшість) публічно-правових спорів. 

Підтримуємо думку Д. Лученка, що право на оскарження є суттєвою 

гарантією захисту прав особи і демократичним механізмом контролю за 

діяльністю органів публічної адміністрації [235, с. 132]. 

Раціональним вбачається запровадження обов’язкового 

адміністративного порядку оскарження рішень, дій і бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації щодо публічного майна, пов’язаних з 

відшкодуванням шкоди. Це дозволить оперативно відновлювати 

правомірне правове становище суб’єктів і публічного майна з 

урахуванням публічного інтересу та з позицій необхідності підтримання 

соціального добробуту. Можливим є також наділення органів 

адміністративної юстиції в Україні компетенцією з консультування 

Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої 

влади стосовно прийняття управлінських рішень щодо публічного майна. 

Пропонуємо запровадити інститут вирішення конфліктів щодо віднесення 

публічно-правового спору до компетенції відповідного судового органу; 

створити механізм обов’язкового досудового (адміністративного) 

оскарження рішень, дій і бездіяльності суб’єктів владних повноважень за 

окремими (найбільш численними) категоріями публічно-правових спорів. 

 

2.2 Методологічні засади реалізації публічного інтересу щодо 

використання публічного майна 

 

Прагматизм обумовлює раціональне й ефективне використання 

публічного майна. Під час реалізації інструментів діяльності публічної 

адміністрації доцільно орієнтуватися на логічний формат теорії значень, 

демократичні принципи та прагматичну психологію суб’єктів публічної 
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адміністрації та інших учасників відносин щодо публічного майна [130, 

с. 153]. 

Об’єднуючим у класичному прагматизмі є незавершений стан зміни 

та перетворення людських цінностей та преференцій [205, c. 470–471]. 

Закріплений у ст.ст. 1, 3, 13, 14 Конституції України соціальний вимір 

життєдіяльності держави та суспільства, зокрема, при використанні 

публічного майна [194] може бути практично впровадженим з огляду на 

прагматичну теорію поводження й оцінки. Це стає можливим за умови 

динамічної взаємодії суспільно-державного сектора щодо використання 

публічного майна з урахуванням минулого досвіду. Уточнимо, що такий 

досвід змінюється в теперішніх техногенних реаліях розвитку суспільства 

та здатний прогнозувати, формувати тенденції розвитку майбутньої 

соціальної реальності. 

Об’єктом відносин при використанні публічного майна є дані та 

пов’язані з ними об’єкти (бази даних, інформаційні ресурси, засоби 

забезпечення автоматизованих систем даних) [149, c. 108–109]. 

Прагматика таких відносин виявляється у забезпеченні розвитку 

електронного урядування при застосуванні альтернативних способів 

використання публічного майна, інструментів моніторингу та 

громадського контролю за результатами використання суб’єктами 

публічної адміністрації такого майна тощо. 

Важливо брати до уваги, що у теорії прагматизму категорію 

«корисний результат» В. Джеймс розглядає як «стан розуму» [568, с. 29]. 

Пропонуємо тлумачити цей підхід як орієнтир для становлення та 

розвитку відносин щодо використання публічного майна, зважаючи на 

етичні та моральні принципи таких відносин, ставлення публічної 

адміністрації та суб’єктів приватного права до соціальної реальності. 

Запропонований варіант реалізації відносин щодо публічного майна 

впроваджується задля забезпечення соціального добробуту. Як зазначає 

С.С. Кравченко, можна виокремити такі теоретичні засади пріоритетів 
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філософського руху правового реалізму, заснованого на ідеях класичного 

прагматизму: влада та економіка в суспільстві (Power and Economics in 

Society); добробут суспільства (Society’s Welfare); практичний підхід до 

триваючих результатів (A Practical Approach to a Durable Result); синтез 

правових філософій (A Synthesis of Legal Philosophies) [205, c. 475]. 

При формулюванні критеріїв інституціоналізації публічного майна 

необхідно зважати на врахування соціальних життєвих реалій у сфері 

використання публічного майна, на основі чого робиться інтерпретація 

ефективності управління таким майном. Реалізм же 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. 

Йдеться про врахування категорій об’єктивності, фактологічної певності 

та причинно-наслідкові зв’язки відносин щодо правомірного 

використання публічного майна під час встановлення повноважень 

суб’єктів публічної адміністрації та користувачів публічного майна, 

автономності правового статусу учасників адміністративних 

правовідносин щодо використання публічного майна й адміністративно-

правових способів захисту в цій сфері. Такі системно-структурні зв’язки 

дозволяють гарантувати ефективність діяльності публічної адміністрації 

при реалізації своїх повноважень з урахуванням правового режиму 

публічного майна на основі уніфікованих стандартизаційних норм і 

правил поведінки. 

Доцільно обирати оптимальний спосіб використання майна з усіх 

наявних альтернатив. Під час використання публічного майна поведінка 

має бути зорієнтована на довгострокову перспективу відносин з 

урахуванням публічного інтересу, а також на попередній досвід 

здійснення публічного управління. На цей процес впливає історичний 

контекст, об’єктивні обставини відносин щодо публічного майна, 

суб’єктивні переконання осіб з легітимною компетенцією 
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використовувати таке майно, існування інституту відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у відносинах щодо 

публічного майна [128, с.63.]. 

Проекти рішень використання публічного майна міститимуть 

оптимальну модель використання майна з огляду на потенційні практичні 

наслідки та безпосередні фактичні поточні результати. Доцільним буле 

застосування методологічного інструменту за Ч. Пірсом щодо 

«мисленнєвих прийомів» для обґрунтування первинності соціальних 

вимірів досвіду [30, с. 107-108]. Як пояснює Дж. Дьюї, прагматична 

концепція інструментального методу заснована на ціннісних постулатах 

за умови врахування практичної зацікавленості та суб’єктивного вибору 

задля перетворення небажаної, несприятливої, невизначеної, проблемної 

ситуації в зрозумілу та бажану для людини [410, c. 250]. Зокрема, 

стандарт обґрунтованості та легітимності використання публічного майна 

має бути заснованим на критерії ефективності. Варто підтримати позицію 

В. Джеймса, що у прагматизмі поєднуються емпіризм і раціоналізм за 

умови, що досвід матиме практичні наслідки (критерієм істини є те, що 

найкраще «працює» та поєднано із всією сукупністю досвіду) [93, с. 44].  

Відповідно, щодо використання публічного майна доцільно 

застосовувати прагматичну теорію щодо принципу організації на основі 

«плюралістичних» установок [156, с. 470-471]. У такий спосіб 

формуються відносно самостійні моделі предметної сфери використання 

публічного майна з метою координації об’єктивно раціональних підходів 

до діяльності публічної адміністрації, інших уповноважених суб’єктів 

публічного та приватного права. Як правило, у цих відносинах 

поєднуються предметний, процедурний і психологічний динамічні виміри 

використання публічного майна.  

Для визначення оптимальних і найбільш сприятливих напрямків 

застосування інструментів діяльності публічної адміністрації при 

використанні публічного майна доречним буде зважати на категорію 
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корисності. Погоджуємося з науковою позицією В. Джеймса, що 

практична цінність істинних ідей спочатку витікає з практичної цінності 

їх об’єктів [93, с. 101]. Пропонуємо брати до уваги можливість 

досягнення публічного інтересу, задоволення суспільних життєвих 

потреб у раціональному та ефективному використанні публічного майна. 

Це можливо у спосіб цілеспрямованої, з користю для держави та 

суспільства реалізації відносин щодо публічного майна за умови адаптації 

до поточної національної економічної ситуації. 

Актуальним для імплементації в Україні може бути досвід ФРН 

щодо вдосконалення порядку використання публічних фінансів. Йдеться 

про можливість застосування інструменту приватизації для збільшення 

доходів і зменшення витрат державного та місцевих бюджетів. Так, 

німецька практика правозастосування керується загальноекономічним 

постулатом, що кошти мають більш продуктивний потенціал, коли 

використовуються суб’єктом приватного права [610, c. 245]. Додатково 

потрібно забезпечити оновлення організаційного механізму використання 

публічного майна, постійно та своєчасно оновлювати матеріально-

технічну базу, застосовувати технологічні ноу-хау.  

Водночас небезпека полягає в тому, що нерідко замість 

приватизації застосовується інший механізм. Йдеться про формування 

нових місцевих комунальних підприємств (Stadtwerke), уповноважених 

використовувати публічне майно. У Німеччині такі суб’єкти публічної 

адміністрації створюються в секторі енергетики [592]. Разом з тим, новий 

Stadtwerke може перетворитися на корпоратизовані комунальні 

підприємства, які конкурують з приватними корпораціями за частину 

енергетичного ринку.  

Ключові нововведення мають створити умови для розвитку 

корпоративної прозорості при використанні публічного майна. З 

урахуванням досвіду Німеччини для України корисно створити 

державний реєстр, який висвітлюватиме дані міжнародного рівня 
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охоплення [562]. Безумовно, потрібно забезпечити повний доступ до 

даних про державні витрати та витрати органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів приватного права та делегованої компетенції, 

які використовують публічне майно. Відповідним інструментом 

забезпечення прозорості може виступати Глобальний реєстр власників та 

інших уповноважених осіб щодо публічного майна. 

Підтвердженням реалізації прагматичного виміру відносин щодо 

публічного майна є судова практика. Йдеться про виправлення 

негативних наслідків неправомірного використання публічного майна та 

відновлення соціального добробуту щодо раціонального й ефективного 

використання цього майна. Зокрема, такий стан справ стає можливим, 

якщо функції з публічного управління реалізує належний суб’єкт. 

Наприклад, у постанові Верховного Суду від 14 серпня 2018 року у справі 

№ 826/15748/16 встановлено право Київради передавати земельні ділянки 

комунальної власності у власність громадян. При розгляді та вирішенні 

вказаного спору колегія суддів Верховного Суду підтримала висновки 

суду апеляційної інстанції щодо помилковості висновків суду першої 

інстанції про віднесення розгляду заяв (клопотань) на безоплатне 

отримання земельної ділянки до Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) [317]. З урахуванням положень статті 19 Конституції 

України та статті 118 Земельного кодексу України закріплено право 

Київради передавати земельні ділянки комунальної власності у власність 

громадян і відповідний обов’язок розглянути клопотання у місячний 

строк щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на 

відведення земельної ділянки або надати мотивовану відмову [194; 153].  

Зауважимо, що з позицій прагматизму важливо, щоб у таких 

справах суд контролював рішення, прийняті на підставі реалізації 

дискреційних повноважень, максимально ефективно [430] (рішення у 

справі «Hasan and Chaush v. Bulgaria»). Зокрема, встановлювати обов’язок 
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здійснювати повноваження публічної адміністрації вчасно, у належний та 

послідовний спосіб під час реалізації майнових прав (рішення у справах 

«Beyeler v. Italy» [423], «Oneryildiz v. Turkey» [445], «Moskal 

v. Poland» [443]). Аналогічна правова позиція наведена в постанові колегії 

суддів судової палати в адміністративних справах Верховного Суду 

України від 10 грудня 2013 року у справі № 21-358а13 [317], а також у 

постанові Верховного Суду від 27 березня 2018 року у справі 

№ 463/3375/15-а [315]. 

Іншим прикладом можуть бути спори щодо визнання 

протиправними дій департаментів міського благоустрою та збереження 

природного середовища виконавчих органів міських рад, комунальних 

підприємств із благоустрою з приводу включення до переліку елементів 

благоустрою, щодо яких мають бути вжиті заходи шляхом демонтажу 

встановлених з порушенням автомобільних газозаправних пунктів та 

елементів благоустрою; визнання протиправним та скасування доручень 

суб’єктів публічної адміністрації стосовно демонтажу встановлених з 

порушенням автомобільних газозаправних пунктів та елементів 

благоустрою [318]. Орієнтирами для належної практики 

правозастосування є положення частини другої статті 19 Конституції 

України [194]; пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» [345]; пункту 2 частини першої 

статті 10, частин першої, третьої статті 34, частини першої статті 40 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів» [325]; пункту 3 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870, 

якою було затверджено Типовий порядок видачі дозволів на порушення 

об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі 

дублікатів, анулювання дозволів [342]. 

Відповідно, виключно на пленарних засіданнях ради мають 

встановлюватися особливості благоустрою території населеного пункту, 

зокрема, щодо забезпечення належного використання публічного майна 
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та підтримання правопорядку в громадських місцях. Як зразок згідно з 

пунктом 2 частини першої статті 22 Закону України «Про столицю 

України – місто-герой Київ» у зв’язку зі здійсненням містом Києвом 

функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська 

державна адміністрація, кожна в межах своєї компетенції, встановленої 

законами України, мають право встановлювати порядок утримання та 

експлуатації об’єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них 

території, правила благоустрою, торговельного, побутового, 

транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного 

обслуговування, визначати особливості землекористування та 

використання інших природних ресурсів [365]. По суті, у прагматичному 

вимірі соціально-економічні, екологічні та організаційно-правові засади 

використання публічного майна для забезпечення благоустрою населених 

пунктів зорієнтовані на підтримання сприятливих умов для 

життєдіяльності держави, суспільства, людини. Важливо, щоб для 

проведення регламентованих законом підготовчих або будівельних робіт 

із благоустрою були видані необхідні дозвільні документи стосовно 

підтвердження права на користування земельною ділянкою, у тому числі 

право сервітуту.  

З урахуванням приписів частин першої та другої статті 137 

Господарського кодексу України [82] у постанові Верховного Суду від 

15 травня 2018 року у справі № 826/7888/17 однозначно вказується на 

доцільність залучення до розгляду справи власника публічного майна, 

закріпленого на праві господарського відання, що здійснює контроль за 

використанням та збереженням належного майна безпосередньо або через 

уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську 

діяльність підприємства [318]. У протилежному випадку справа має бути 

направлена на новий розгляд з огляду на пункт четвертий частини третьої 

статті 353 Кодексу адміністративного судочинства України [178]. 
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Зауважимо, що при реалізації відносин щодо публічного майна 

доцільно зважати на раціональний сенс концепції Ч. Пірса щодо способів 

використання публічного майна та «можливих практичних наслідків». 

Застосовуються категорії буття, якості, відношення, уявлення, 

субстанції [285, c. 103]. Наведене означає, що відбувається абстрактне 

зображення ефективної моделі поведінки осіб, уповноважених 

використовувати публічне майно. 

Так, поняття буття формується під час виникнення відносин із 

використання публічного майна, зокрема, при застосуванні інструментів 

діяльності публічної адміністрації. Тобто відносини із використання 

публічного майна виявляються як безпосередньо у взаємодії публічної 

адміністрації з іншими суб’єктами публічного та приватного права, так і 

безвідносно до конкретних обставин щодо інституційних характеристик 

публічного майна. В описаний спосіб практично втілюється фактична 

основа відносин із використання публічного майна. Емпірично якості 

відносин проявляються при порівнянні інституту публічного майна з 

іншими інститутами адміністративного права. 

Насамперед, у такий спосіб можна сформувати індекси 

результативності використання публічного майна уповноваженими 

суб’єктами. 

Разом з тим, зауважимо, що нерідко відбувається недотримання чи 

порушення індексів результативності використання публічного майна. 

Наприклад, делікти можуть мати місце щодо використання публічних 

грошових коштів для фінансування діяльності майна державних і 

комунальних підприємств, установ, організацій. Наведений спір 

пов’язаний з порушенням суб’єктом публічної адміністрації зобов’язання 

щодо забезпечення реалізації встановленого в ст. 53 Конституції України 

права на освіту [194], невіддільним елементом якого є належне 

фінансування закладів освіти. Таке право додатково врегульовано в ч. 3 

ст. 43 Закону України «Про загальну середню освіту» [335], п. «б» ч. 1 
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ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [345]. 

Зокрема, щодо забезпечення належного фінансування закладів освіти, 

коли надходження відповідних цільових коштів є одним з елементів 

доступності освіти. Це здійснюється коштом державного та місцевих 

бюджетів у спосіб передачі такому закладу освіти цільового обсягу 

коштів у розмірі фінансового нормативу (з урахуванням відповідних 

коригувальних коефіцієнтів) бюджетної забезпеченості одного учня, який 

здобуває повну загальну середню освіту [313].  

Тому вкрай важливо детально регламентувати в Кодексі України 

про адміністративні правопорушення та Законі України «Про управління 

об’єктами державної власності» процедуру притягнення суб’єктів 

публічної адміністрації до відповідальності та стягнення за шкоду, 

протиправні дії, недбалість щодо публічного майна. Потрібно зважати на 

той факт, що, як вказує С.Г. Стеценко, йдеться про адміністративну 

деліктологію, яка має входити до предмета адміністративного права 

[469, c. 24–25]. На переконання Т.О. Коломоєць, наразі адміністративно-

деліктні відносини мають належати до предмета адміністративного права, 

оскільки адміністративно-деліктне право не наділене всіма необхідними 

ознаками самостійної галузі права [180, с. 118]. Відповідно, з позицій 

публічного інтересу для належного виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування, інших суб’єктів приватного права щодо 

використання публічного майна потрібно застосування заходів, 

насамперед, адміністративно-правової, а також майнової 

відповідальності.  

Так, підстави відповідальності залежать від сутності правових 

режимів різних видів публічного майна, що зумовлюють особливості його 

адміністративно-правової охорони. Погоджуємося з науковими підходами 

Р.В. Миронюка та В.М. Пищиди щодо таких ознак відповідних публічно-

правових спорів [250, c. 44–46], які можна одночасно тлумачити як 

сутність підстав відповідальності щодо порушення публічного інтересу: 
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– нераціонального та неефективного володіння, користування та 

розпорядження публічним майном з порушенням інтересів суб’єктів 

приватного права, представників громадянського суспільства, 

територіальної громади чи держави; 

– нездійснення чи неналежної реалізації встановленої законом 

компетенції органів державної влади, державних органів, органів 

місцевого самоврядування, інших колективних та індивідуальних 

суб’єктів, включаючи посадових і службових осіб, інших суб'єктів при 

здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, а 

також на виконання делегованих повноважень щодо публічного майна, 

зокрема рухомого та нерухомого, яке перебуває в службовому 

користуванні та має відмінний правовий титул від статусу 

уповноваженого суб’єкта (наприклад, використання органами поліції 

майна, яке перебуває в приватній власності та було надане в оренду); 

– вчинення дій, які перешкоджають використанню та 

розпорядженню публічним майном, насамперед, в інфраструктурно-

організаційному вимірі на національному рівні; 

– настання подій без помилки/проступку щодо мимовільного вияву 

шкідливих властивостей публічного майна, які використовуються в 

діяльності уповноважених суб’єктів, або відповідно до особливого ризику 

при використанні небезпечних речей з публічно-правовим режимом 

експлуатації (речовин, агрегатів, споруд тощо); 

– порушення тріади права власності на публічне майно, укладання, 

застосування, виконання, припинення, скасування чи визнання 

нечинними інструментів діяльності публічної адміністрації, зокрема, 

стосовно протиправних рішень і діянь щодо використання та 

розпорядження публічним майном, передачі або бездіяльності (пасивного 

перешкоджання передачі) прав на публічне майно у приватну або 

комунальну власність або рішення (дії) з приводу повернення в державну 
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або комунальну власність раніше переданого у приватну власність або 

користування публічного майна. 

Описане комплексне змістовне наповнення підстав відповідальності 

зумовлює застосування неоднорідного масиву юридичних норм щодо 

реалізації порядку притягнення до відповідальності. Як вказує 

Н.Я. Борсук, необхідно створити умови для ефективного відстеження, 

оцінки та тенденцій зміни концепцій правового регулювання у 

відповідній сфері [39, с. 21–22]. З метою здійснення ефективного впливу 

та забезпечення правопорядку доцільне поєднання норм конституційного, 

адміністративного, фінансового, земельного, цивільного і господарського, 

кримінального права щодо реалізації контрольно-наглядової, карної та 

превентивної публічно-приватних складових провадження з притягнення 

до відповідальності.  

З урахуванням мети та завдань дослідження, насамперед, 

пропонуємо розкрити процедуру реалізації адміністративно-правової 

відповідальності у відносинах публічного майна. Так, ст. 184-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення встановлено 

відповідальність за неправомірне використання державного майна [179]. 

Одразу наголосимо, що таке однобічне регулювання виключає 

можливість поширення дії відповідної норми права на інші види 

публічного майна, які використовуються на відмінних від державної 

власності правових титулах. З позицій публічного інтересу погоджуємося 

з пропозицією І.В. Паламарчука про оновлення редакції ст. 184-1 щодо 

встановлення відповідальності за неправомірне використання посадовою 

особою публічного майна – використання посадовою особою в особистих 

чи інших неслужбових цілях публічних коштів, наданих їй у службове 

користування приміщень, засобів транспорту чи зв’язку, техніки або 

іншого публічного майна, якщо це завдало суб’єктивно-публічним 

інтересам фізичних (юридичних) осіб, суб’єктів публічної адміністрації, 
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шкоди на суму, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян [272, c. 163]. 

Диспозиції статей Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності у сфері використання публічного 

майна поширюються на суб’єктів публічної адміністрації: органи 

державної влади, державні органи, органи місцевого самоврядування, 

інших колективних та індивідуальних суб’єктів. Правовою основою 

юридичної відповідальності цих суб’єктів є ст. 56 Конституції України, 

яка визначає, що кожен має право на відшкодування коштом держави 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органів державної влади, тобто органів поліції, їх 

посадових і службових осіб при здійсненні своїх повноважень [194]. 

Корисним для імплементації в Україні може бути положення ст. 34 

Конституції ФРН, яке встановлює: «Якщо будь-яка особа при реалізації 

дорученої їй державної посади порушить свої конституційні обов’язки 

щодо третіх осіб, то в принципі відповідальність покладається на державу 

або державний орган, на службі якого знаходиться ця особа» [88, c. 10].  

Супутні орієнтири для правозастосування на національному рівні 

наведено в ст.ст. 2, 21 Кодексу адміністративного судочинства України 

[178], ст.ст. 1166, 1167 та інших Цивільного кодексу України [531]. У 

профільних законах щодо правового статусу цих суб’єктів закріплено 

бланкетне відсилання до спеціальних юридичних норм деліктного 

законодавства як загально-процедурного, так і щодо публічного майна.  

Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства 

України перевірці підлягає, чи прийняті (вчинені) рішення, дії чи 

бездіяльність суб’єктів: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, 

встановлені Конституцією та законами України; з використанням 

компетенції з метою, з якою це повноваження було надано; обґрунтовано, 

тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття 

рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; 
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розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, 

запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема, з 

дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими 

наслідками для прав, свобод та інтересів особи та цілями, на досягнення 

яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у 

процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку 

[178]. Вказані правила потрібно розуміти як орієнтири правомірності 

поведінки уповноважених суб’єктів щодо публічного майна, зокрема, для 

цілей процедури провадження притягнення до відповідальності за 

делікти, інші неправомірні діяння чи рішення, неналежну поведінку 

суб’єктів публічної адміністрації при використанні публічного майна, а 

також за матеріальну чи моральну шкоду [132, с. 109].  

Як зразок у примітці до ст. 163-9 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення з-поміж суб’єктів публічного права, які 

визнаються правопорушниками за делікти щодо незаконного 

використання інсайдерської інформації, згадуються: посадові особи 

емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на 

момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають 

доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними трудових 

(службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від 

відносин з емітентом, зокрема, співробітники професійних учасників 

фондового ринку; державні службовці, яким відома інсайдерська 

інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов'язків; 

особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним 

шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі 

або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження 

[179]. 

Щодо уповноважених використовувати публічне майно суб’єктів 

приватного права та делегованих повноважень, то підтримуємо 

поширений в юридичній доктрині підхід про можливість їх притягнення 
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за аналогією до юридичної відповідальності за правилами процедури 

провадження щодо суб’єктів публічного права за критерієм правомірності 

реалізації компетенції, зокрема, таких обов’язків щодо публічного майна 

[86, c. 150]: використовувати добросовісно, за цільовим призначенням, з 

дотриманням спеціальних правил поводження, якщо дійсні повноваження 

встановлені уповноваженим суб’єктом або закріплені в договірному 

порядку; не перешкоджати діяльності та не створювати перешкод для 

реалізації компетенції інших уповноважених суб’єктів щодо 

використання публічного майна; не порушувати закритий або обмежений 

режим публічного майна; обов’язок нести адміністративну або іншу 

відповідальність за порушення правил поводження із публічним майном 

режиму. 

З позицій публічного інтересу необхідно брати до уваги той факт, 

що обов’язковими суб’єктами деліктних відносин є правопорушники та 

спеціальні суб’єкти, наділені компетенцією щодо вчинення превентивної, 

контрольно-наглядової та карної діяльності. Щодо другої категорії 

уточнимо, що це можуть бути державні, муніципальні та приватні 

охоронні органи, зокрема, на договірних засадах (поліція охорони, 

муніципальна охорона, інші суб’єкти охоронної діяльності). У ч. 1 ст. 1, 

ст. 4 Закону України «Про охоронну діяльність» робиться акцент на 

необхідності отримання суб’єктами господарювання ліценції на 

здійснення охоронної діяльності [349]. Ст. 18 цього Закону передбачає 

можливість взаємодії та взаємодопомоги між суб'єктами охоронної 

діяльності та правоохоронними органами, зокрема, з метою забезпечення 

охорони громадського порядку [349]. 

Водночас істотну роль у процедурі провадження притягнення до 

відповідальності відіграють і треті особи. Йдеться про учасників відносин 

щодо публічного майна, які зазнали матеріальної чи моральної шкоди від 

негативних наслідків юридичних подій, протиправного використання 

публічного майна уповноваженими суб’єктами публічного та приватного 
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права, а також суб’єктами делегованих повноважень. Згадані треті особи 

є заявниками за юрисдикційними процедурами та третіми особами, що 

мають самостійні позовні вимоги на стороні позивача, – за правилами 

адміністративного судочинства. 

Можна помітити, що ключовим елементом для початку перебігу 

процедури провадження притягнення до відповідальності в разі настання 

відповідних підстав є настання негативних наслідків для відносин щодо 

публічного майна. По суті, родовим об’єктом як окремої групи 

однорідних суспільних відносин є власність як така, об’єктом 

правопорушення є публічне майно, а безпосереднім об’єктом – відповідні 

правовідносини, які підпадають під правову охорону юридичних норм. 

Засадничим нормативним актом щодо реалізації процедури 

провадження притягнення до відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації є Закон України «Про охоронну діяльність» [349]. Водночас 

адміністративними нормами в Кодексі України про адміністративні 

правопорушення [179], Кодексі адміністративного судочинства України 

[178], дисциплінарних статутах регламентовано адміністративну  й 

дисциплінарну відповідальність за незаконне використання публічного 

майна чи завдання матеріальної чи моральної шкоди. При відшкодуванні 

шкоди залучаються й цивільно-правові норми Цивільного кодексу 

України [532], оскільки держава несе матеріальну відповідальність за 

діяння та рішення уповноважених суб’єктів щодо публічного майна, які 

притягаються до відповідальності.  

З огляду на нормативні приписи щодо реалізації процедури 

провадження притягнення до відповідальності способами відновлення 

правопорядку у відносинах щодо публічного майна та відшкодування 

шкоди є юрисдикційний позасудовий та судовий. Так, у ст. 1192 

Цивільного кодексу України використовується термін «способи» для 

позначення відповідних процедур і способів відшкодування шкоди [532]. 

Глава 33 «Провадження по виконанню постанови в частині 
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відшкодування майнової шкоди» Кодексу України про адміністративні 

правопорушення закріплює порядок і строк виконання постанови щодо 

відшкодування майнової шкоди, а також можливі наслідки її 

невиконання, зокрема, стягнення збитків у порядку виконавчого 

провадження (ст.ст. 285, 329, 330) [179]. На практиці процедурний спосіб, 

який має здійснюватися добровільно, поки що не широко застосовується 

уповноваженими суб’єктами публічного права щодо використання 

публічного майна.  

Легальними орієнтирами для реалізації такої процедури є 

положення ст. 40 Основного Закону України [194] і ч. 1 ст. 1, ст. 3 Закону 

України «Про звернення громадян» [343] щодо здійснення права на 

індивідуальні чи колективні письмові або особисті звернення до суб’єктів 

публічного права зі скаргами для відновлення прав і захисту законних 

інтересів, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями цих суб’єктів. 

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. Разом з тим, потрібно усвідомлювати, що у 

сфері використання публічного майна не лише громадяни, але й усі 

фізичні чи юридичні особи – користувачі публічного майна повинні мати 

можливість реалізувати вказане право на звернення до суб’єктів 

публічної влади. Тому пропонуємо викласти Закон України «Про 

звернення громадян» в оновленій редакції, яка передбачатиме можливість 

для негромадян застосовувати встановлені цим законом інструменти для 

взаємодії з публічною владою, зокрема, щодо відносин із використання 

публічного майна. 

Раціональним є також запровадження нового різновиду санкцій до 

уповноважених осіб: заборона обіймати посади публічної служби, до 

функціональних обов’язків за якими належить використання публічного 
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майна, чи інші посади, пов’язані зі значними економічними ризиками та 

матеріальною відповідальністю особи. 

Пропонуємо встановити методологічні засади та характеристики 

процедури притягнення до відповідальності та стягнення за шкоду, 

протиправні дії, недбалість щодо публічного майна з боку суб’єктів 

публічної адміністрації, інших суб’єктів публічного та приватного права 

[132, с. 110.]. Підтримуємо позицію Н.Я. Борсук, що йдеться про 

застосування організаційних та організаційно-розпорядчих, 

адміністративних, економічних та економіко-математичних, соціально-

психологічних і правових методів управління [39, с. 24–25]. Комплексне 

впровадження цих правових засобів впливу на відносини щодо 

публічного майна дозволить реалізувати публічний інтерес щодо 

економічно раціонального та юридично правомірного використання 

національного надбання України, державних ресурсів і капіталу 

територіальних громад залежно від цільового призначення такого майна. 

Відповідно, стане можливим орієнтуватися саме на результат публічно-

управлінської діяльності стосовно підтримання добробуту та 

національного правопорядку, вдосконалення та посилення ефективності 

суспільного виробництва, забезпечення соціального діалогу та 

підвищення інвестиційної привабливості діяльності щодо публічного 

майна. Важливою умовою ефективності таких змін у прагматичному 

вимірі є цифровізація публічного управління у спосіб поєднання 

економіко-управлінської діяльності посадових (службових) осіб та 

відповідного програмного забезпечення у вигляді автоматизованих 

систем. 

Можна стверджувати, що прагматизм обумовлює раціональне й 

ефективне використання публічного майна. У такий спосіб посадові 

(службові) особи суб’єктів публічної адміністрації зобов’язані 

забезпечувати охорону, добросовісне та ефективне використання 

публічного майна тільки для реалізації встановленої законом компетенції, 
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уникати завдання шкоди. Тобто поведінка суб’єктів публічної 

адміністрації щодо публічного майна має бути зорієнтована на 

дотриманні передбачуваної ефективності від використання майна, 

прийняття раціональних рішень, недопущення надмірних витрат чи 

упущеної вигоди для широкої громадськості. Йдеться про необхідність 

враховувати публічний інтерес та приватні цілі людині як користувача 

публічного майна з одночасним забезпеченням соціального добробуту. 

Разом з тим, імовірні результати запропонованого вибору реалізуються за 

нових соціальних обставин. Під час реалізації інструментів діяльності 

публічної адміністрації йдеться про застосування підходів прагматизму 

щодо логічного формату теорії значень, демократичних принципів і 

прагматичної психології суб’єктів публічної адміністрації та інших 

учасників відносин щодо публічного майна. 

Отже, пропонуємо такий формат використання публічного майна у 

прагматичному вимірі:  

– гарантування недискримінаційності використання публічного 

майна всіма уповноваженими учасниками відносин: публічною 

адміністрацією, іншими суб’єктами публічного та приватного права;  

– встановлення межі розсуду публічної адміністрації щодо 

публічного майна та винятків в реалізації правових режимів такого майна 

з огляду на соціальні обставини, категорію корисності та оптимальні 

моделі проектів рішень при використанні публічного майна;  

– гарантування ефективних засобів захисту порушених, невизнаних 

чи заперечуваних прав і законних інтересів, зокрема, через право на 

доступ до правосуддя; підтримання єдності правових позицій у справах 

щодо публічного майна, які перебувають на судовому розгляді. 

Для становлення та розвитку відносин щодо використання 

публічного майна, в аспекті максимізації корисності такого використання, 

необхідно зважати на ставлення публічної адміністрації та суб’єктів 

приватного права до соціальної реальності. А саме про раціоналізацію 
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способів та «можливих практичних наслідків» здійснення функцій 

публічної адміністрації, зокрема, практичне втілення проектів рішень. 

Прагматизм дозволяє забезпечити багатовимірність і гнучкість відносин 

щодо використання публічного майна. Як наслідок, створюються умови 

для вироблення взаємоприйнятних і несуперечливих рішень, 

застосування відповідних інструментів діяльності публічної адміністрації. 

 

2.3 Особливості реалізації «триступеневого тесту» при використанні 

публічного майна 

 

«Триступеневий тест» щодо використання публічного майна 

реалізується згідно з принципами законності, легітимної мети в інтересах 

демократичного суспільства та пропорційності (справедливого балансу 

інтересів). Публічний інтерес щодо майна наявний, насамперед, в 

економічних заходах та спрямований на досягнення більшої соціальної 

справедливості. 

Наразі практика реалізації відносин щодо використання публічного 

майна вказує на вичерпність ресурсів, можливість функціонування 

системи «за інерцією», без системного підходу та належного правового 

регулювання, недостатнє фінансування (а вірніше неефективний 

перерозподіл фінансових коштів) [468, c. 107]. Тому потрібно створити 

умови для правомірного, ефективного та раціонального використання 

публічного майна з урахуванням публічного інтересу. Цього можна 

досягти через належно запроваджений правовий режим публічного 

майна. Як пояснює Н.В. Коваленко, такий режим постає як основні 

засоби, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правове 

регулювання, що репрезентує форму впливу держави на окремі сфери 

суспільних відносин, у тому числі економіку, з метою координації, 

співвідношення та усунення розбіжностей публічних і приватних 

інтересів [175, c. 174]. Важливо, що публічний вимір відносин щодо 



152 

публічного майна має «вертикальну» природу, спрямований на захист, 

насамперед, сфери публічних інтересів [467, c. 157]. 

Залежно від режимних характеристик під дію триступеневого тесту 

підпадають такі різновиди публічного майна міжнародного, 

національного та місцевого призначення, яке має природне або штучне 

походження [250, c. 18–20]: 

1) закритого режиму використання: зброя, військова техніка та 

боєприпаси;  

2) обмеженого режиму використання: газотранспортна та 

трубопровідна інфраструктура, засоби спеціального зв’язку;  

3) загального режиму використання: 

– майно міжнародного значення природного (наприклад, Гори 

Карпат, Чорне море та його акваторія) або штучного походження (об’єкти 

всесвітнього спадку ЮНЕСКО, встановлені Конвенцією про охорону 

всесвітнього культурного і природного спадку [189]); 

– майно національного значення природного (як зразок ландшафтні 

парки, заповідники) або штучного походження (музейні, меморіальні 

комплекси) досягнення публічного інтересу, задоволення законних 

потреб інтересів осіб, які на законних підставах проживають в межах 

конкретної країни;  

– майно загального користування місцевого призначення:  

повітряні, водні, залізничні, автомобільні шляхи; 

землі у власності територіальних громад (дороги, проїзди, 

набережні, бульвари, вулиці, провулки, майдани, площі, парки, сквери, 

під’їзди, тротуари); 

майно державних і комунальних підприємств, установ, організацій; 

майно, яке забезпечує функціонування суб’єктів публічної адміністрації; 

публічні грошові кошти (зокрема, доходи та видатки бюджетів, 

міжбюджетні трансфери, власні надходження бюджетних установ, 

грошові кошти фондів публічного права, державний борг та інші); 
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будинки та приміщення громадського призначення (зокрема, 

навчальні, фізкультурно-оздоровчі, культурно-видовищні, культові та 

спортивні заклади, заклади охорони здоров’я та відпочинку, харчування 

та побутового обслуговування, соціального захисту населення тощо). 

З позицій публічного інтересу принцип легітимної мети пов’язаний 

з необхідністю врахування інтересів, зокрема, щодо контролю за 

використанням майна відповідно до загальних інтересів [129, с. 125]. 

Легітимна мета може вимагати менше, ніж відшкодування повної 

ринкової вартості майна [436] (рішення у справі «James та інші проти 

Великобританії»). У § 111 рішення Європейського суду з прав людини у 

справі «Beyeler проти Італії» закріплено правову позицію про межі 

втручання у права на підставі законної мети та цілей обмежень, для яких 

вони встановлені [423].  

Тобто легітимна мета відносин щодо публічного майна за 

«триступеневим тестом» обумовлює потребу в установленні переважно 

змішаної, державно-корпоративної економіки, основною ланкою якої має 

бути велика міжгалузева корпорація [373, c. 33]. Такий розвиток 

можливий за допомогою категорії публічних функцій, яка, на 

переконання Є.В. Петрова, є продовженням ланцюга логічно пов’язаних 

між собою термінів: публічне право – публічний інтерес – публічне 

управління – публічна адміністрація – публічні функції [283, c. 6–7]. 

У разі відсутності такої мети відносин не виключені випадки 

виникнення конфліктів щодо прав на публічне майно, знищення 

суспільного надбання. Як приклад незаконне привласнення державою 

будівлі науково-технічної пропаганди в м. Києві, що належав суспільству 

«Знання» України [373, c. 33].  

Таким чином, існування легітимної мети дозволяє досягти 

пріоритетних цілей публічного управління публічним майном. Як вказує 

О.В. Кузьменко, причини, умови та результат такої діяльності 

проявляються в системі координаційного механізму контролю, 
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узагальненні ресурсів посадових позицій та організаційних одиниць, 

встановленні узагальнених показників результативності та у відповідному 

взаємному узгодженні [218, c. 23]. У такий спосіб публічна адміністрація 

у відносинах щодо публічного майна одержує можливість задовольнити 

публічний інтерес з урахуванням загального інтересу соціуму. 

Категорія «публічний інтерес» є засадничим орієнтиром 

встановлення легітимності мети використання публічного майна. 

Наприклад, у справі «Former King of Greece та інші проти Греції» 

Європейський суд з прав людини встановив такі обставини справи. 

Заявники, члени королівської сім'ї, стверджували, що законодавчий захід 

позбавив їх власності на деякі землі в Греції. Уряд стверджував, що 

законні інтереси держави полягають у необхідності захисту лісів і 

археологічних об'єктів у межах зазначених маєтків. Додатковим 

аргументом було те, що оскаржуване законодавство пов'язане з великим 

суспільним інтересом у збереженні конституційного статусу країни як 

республіки. Європейський суд з прав людини зазначив, що не було 

жодних доказів, які підтверджують аргумент Уряду щодо необхідності 

захисту лісів або археологічних об'єктів. З іншого боку, з огляду на те, що 

спірний закон був прийнятий майже через 20 років після того, як Греція 

стала республікою, державі необхідно регламентувати чіткий набір 

перешкод для її статусу [428]. 

Як наслідок, реалізується публічно-сервісна модель держави, яка 

спирається на організаційно-правові координаційні методи механізму 

публічного управління, що визначають цілі діяльності та структуру 

публічної адміністрації, а також встановлюють права, повноваження та 

забезпечують втілення заходів відповідальності [227, c. 20]. Уточнимо, 

що описаний процес впливає на розвиток механізму публічного 

управління у прагматичному вимірі. 

Як пояснює Г. Кельзен, держава як нормативна система може бути 

лише позитивним правопорядком [573, с. 17]. Ефективність є умовою 
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чинності права за умови припущення, що «позаду» права повинна бути 

сила, яка його втілює [575, с. 467]. Тому поняття «право» і «закон» є 

тотожними для встановлення змісту юридичних норм як норм повинності 

згідно з критеріями чинності та дієвості [177, с. 29–30]. Дієвість 

характеризує правовий режим публічного майна за умови застосування 

відповідних юридичних норм щодо фактичного використання публічного 

майна, яке цим нормам відповідає. Чинність пов’язана з фактичною 

реалізацією правового режиму. Водночас цей правовий режим є 

об’єктивно чинним, коли використання публічного майна, яке він 

встановлює, фактично хоча б частково відповідає режимним 

характеристикам публічного майна. 

Йдеться про встановлення та забезпечення реалізації права на 

загальну публічну власність щодо публічного майна [585, c. 195; 

598, c. 711]. Важливо, щоб відповідні майнові права не набули ознак 

вторинних. Зокрема, кваліфіковані (обмежені) права на публічне майно є 

правами людини. Тому варто підтримати наукову думку Л. Серме, що не 

слід забувати центральне значення цих прав у демократичному 

суспільстві, не зважаючи, що органи можуть бути обережні в реалізації 

заходів захисту, який вони надають такому праву [600, с. 45]. 

Уточнимо, що в статті 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод закріплено три окремі правила щодо 

використання майна [188]. Ці правила були проаналізовані, зокрема, у 

справі «Sporrong і Lönnroth проти Швеції» [451]. Так, перше правило, яке 

має загальний характер, вказує на принцип мирного використання майна. 

Вказане правило викладене в першому реченні першого абзацу статті 1 

Протоколу № 1. Друге правило врегульовує порядок позбавлення 

власності за встановлених умов. Зазначений підхід викладений у другому 

реченні цього ж параграфа. Третє правило визначає, що держави мають 

право, серед іншого, контролювати використання власності відповідно до 
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загальних інтересів, виконуючи такі закони, які вони вважають 

необхідними для цієї мети. Згадане правило міститься у другому пункті. 

Підхід Європейського суду з прав людини при розгляді справ, що 

стосуються права на власність, не завжди однаковий. Наприклад, суд 

вправі встановити, чи конкретний захід позбавлення власності потрапляє 

у сферу контролю використання [453] (рішення у справі «Suljagic проти 

Боснії та Герцеговини»). В інших випадках Європейський суд з прав 

людини не робить цього розмежування, а стверджує, що він розглядає 

відповідний захід з огляду на приписи статті 1 Протоколу № 1 і 

принципи, що регулюють право власності [425; 426] (рішення у справах 

«Beyeler проти Італії», § 106; «Broniowski проти Польщі», § 136). 

Як зразок у рішенні у справі «Marckx проти Бельгії» Європейський 

суд з прав людини розглянув особливості застосування статті 1 

Протоколу № 1 щодо незаконності використання майна. Суд пояснив, що 

кожен має право на мирне користування своїм майном. Стаття 1 гарантує 

право власності. Цей підхід заснований на змісті категорій «володіння» та 

«використання власності» [441]. Дійсно, право розпоряджатися своїм 

майном є традиційним і фундаментальним аспектом права власності. 

Подальшою ілюстрацією того, що може становити актив, а, отже, 

«власність» є справа «Pressos Compania Naviera SA та інші проти Бельгії» 

[447]. У цьому випадку заявники були власниками суден, чиї кораблі 

брали участь у зіткненнях у територіальних водах Бельгії. Зіткнення 

відбувалися через недбалість бельгійських лоцманів, за яких згідно з 

бельгійським законодавством держава несе відповідальність. Проте, у 

серпні 1988 року бельгійський законодавчий орган прийняв закон, що 

звільняє державу від вказаної відповідальності. Заявники скаржилися за 

статтею 1 Протоколу № 1, що їхнє право на власність було порушено. 

Держава стверджувала, що заявники не мали «власності» у значенні цієї 

статті. Суд зауважив, що за бельгійським деліктним правом пред’явлені 

позови про компенсацію, коли сталася шкода. Таким чином, така вимога 
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була активом і становила «володіння» [447]. На підставі прецедентної 

практики суду до прийняття нового законодавства заявники могли 

стверджувати, що національні суди можуть приймати рішення на свою 

користь. 

Деталізуючи європейську практику щодо особливостей форм 

використання публічного майна за критерієм публічного інтересу, 

зауважимо, що в статті 1 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод закріплено, насамперед, приписи щодо 

«використання власності» [188]. Використання може бути визначено як 

здатність користуватися публічним майном відповідно до його 

призначення. Як зразок у справі «Sporrong і Lönnroth проти Швеції» було 

визнано, що заборони на будівництво заважають використанню власності 

[453]. Водночас перелік принципів використання майна не може бути 

вичерпним. Власник може бути законно зобов’язаний здійснити додаткові 

дії щодо публічного майна. 

Так, заборона на володіння окремими речами є іншим способом 

запровадження принципів реалізації прав власності. Такий підхід був 

прийнятий у справі «Handyside проти Сполученого Королівства», де 

застосовувалася конфіскація, оскільки речі визнавалися забороненими 

законом і становили небезпеку для загального інтересу [429]. За 

загальним правилом, використання публічного майна дає власникові 

виключне право. Цей аспект був викладений у справі «Muller та інші 

проти Швейцарії» [444]. Аналогічно, у справі «Kleine Staarman проти 

Нідерландів» встановлено, що для отримання права на володіння власник 

має подати «виключний» позов. Відсутність зазначеної виключності 

(«ідентифікованої та претензійної частки») може бути підставою для 

відмови в задоволенні позовних вимог [437]. 

Тому зберігається можливість власника публічного майна вступати 

у правові відносини з іншими особами, незалежно від форми цих 

відносини: продаж, оренда, узуфрукт. З позицій економічної ефективності 
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та справедливості таке майно є активом. Критерій економічної цінності 

може застосовуватися для встановлення наявності володіння. Зокрема, у 

справі «Bramelid і Malmström проти Швеції» було розглянуто, чи є 

власністю частка акцій компанії. Було встановлено, що частка компанії є 

складною категорією. Власник володіє правом голосу, що є непрямою 

претензією на активи компанії [439]. Тобто акції мають економічну 

цінність, оскільки є майном. 

Публічний інтерес у відносинах щодо публічного майна обумовлює 

правила щодо мирного користування майном. Як приклад у справі 

«Sporrong і Lönnroth проти Швеції» було визнано, що наявність дозволів 

на експропріацію призвела до зниження відпускної ціни розглянутого 

майна. Проте, заявники ніколи не переставали бути власниками, і вони 

могли завжди розпоряджатися майном. Таким чином, було реалізоване 

загальне правило щодо гарантування мирного володіння майном [453]. У 

справі «Stran Greek Rafineries і Stratis Andreadis проти Греції» при 

винесенні судового рішення також було застосоване згадане правило 

[454]. 

При позбавленні особи публічного майна чи прав на нього також 

застосовується категорія публічного інтересу для обґрунтування 

законності та доцільності зазначених дій. Так, у справі 

«Papamichalopoulos та інші проти Греції» цінні землі заявників були 

вилучені державою в 1967 році під час диктаторського періоду та 

передані Військово-морському флоту, який потім створив військово-

морську базу на місці. Оскільки після цього часу заявники не могли 

ефективно використовувати своє майно або відчужувати його, держава 

була притягнута до відповідальності за фактичну експропріацію [446]. У 

справі «Brumărescu проти Румунії» заявник, на підставі рішення суду 

першої інстанції на свою користь, повернув у власність попередньо 

націоналізоване своє майно. Згодом Верховний суд скасував рішення 

суду першої інстанції, внаслідок чого заявник більше не мав права 
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користуватися цим майном. Європейський суд з прав людини при 

розгляді та вирішенні спору щодо правомірності володіння майном у 

значенні статті 1 Протоколу № 1 керувався описаним вище другим 

правилом [425]. 

Публічний інтерес виявляється й у відносинах з контролю за 

використанням публічного майна. У справі «Mellacher та інші проти 

Австрії» було вказано, що контролем за використанням майна може 

вважатися захід щодо зменшення законних виплат власникам майна 

відповідно до нещодавно прийнятого закону [442]. Як зразок справі 

«Handyside проти Сполученого Королівства» було встановлено, що 

тимчасове вилучення майна не передбачає позбавлення власності. Тому 

застосуванню підлягає третє правило [429]. У справі «Svenska 

Managamentgruppen AB проти Швеції» також було застосоване це 

правило щодо спору про вплив на майнові права підвищеним державою 

податком на доходи, а також зобов’язаннями виплачувати додаткові 

пенсійні внески [454]. 

По суті, контроль за використанням публічного майна має 

відбуватися в інтересах суспільства. Стаття 1 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод передбачає, що контроль стосується 

використання майна [188]. На практиці це може стосуватися права 

розпорядження майном. Таким чином, обмеження на свободу вступу в 

договірні відносини може бути контролем за використанням майна. 

Аналогічно, втручання у винятковість є втручанням у користування 

майном, а отже, і у власність.  

Про це свідчить справа «Svenska Managamentgruppen AB проти 

Швеції». Заявник мав власність на березі озера, що дало йому виключне 

право на риболовлю. Потім вказане право було скасоване законом. Було 

визнано, що це право може розглядатися як володіння, і що його 

скасування є втручанням у майнові права [454]. Разом з тим, таке 
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втручання не є позбавленням власності, а становить контроль над 

використанням майна. 

З урахуванням наведених позицій про публічний інтерес у 

відносинах щодо публічного майна має існувати оптимальна модель 

адміністративної юстиції, що узгоджується з публічним інтересом. Як 

пояснюють І. Богомазова та В. Стефанюк, правовий захист з метою 

забезпечення реалізації прав і свобод людини має здійснюватися 

незалежним та авторитетним органом. Як правило, у відносинах із 

владою таким суб’єктом є орган судової влади, оскільки такий суб’єкт 

вправі вплинути на реалізацію відповідальності публічної адміністрації за 

свою діяльність [32, с. 11–12; 466, с. 3].  

Разом з тим, у різних країнах світу моделі адміністративної юстиції 

охоплюють не лише суди, тобто різняться залежно від національних 

особливостей державного устрою, а також форми, організації та порядку 

здійснення контролю за публічною адміністрацією, правовою основою та 

ефективністю заходів тощо [462, с. 131; 52, с. 102]. Порівняння 

відповідного іноземного досвіду показує, що іноземні моделі побудови й 

організації адміністративної юстиції мають типові ознаки з урахуванням 

чинної правової сім’ї. Так, можна виокремити континентальну й англо-

американську базові моделі адміністративної юстиції. Натомість похідні 

поточні моделі адміністративної юстиції впроваджуються переважно в 

кожній конкретній країні, тобто мають специфіку за національним 

критерієм щодо форм життєдіяльності держави та суспільства.  

Як зразок французька модель встановлює адміністративну юстицію 

як самостійну гілку влади правосуддя, метою якої є врегулювання 

конфліктів як виключно між суб’єктами публічної влади, так і з 

суб’єктами приватного права, насамперед, представниками 

громадянського суспільства, окремими фізичними особами; забезпечення 

прийняття рішень публічною адміністрацією, що базуються на нормах 

адміністративного права [158, с. 196]. Необхідно уточнити, що описана 
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модель сформувалась і функціонує всередині виконавчої влади. 

Створення органів адміністративної юстиції з вузько профільною 

компетенцією дозволяє залучати суб’єктів приватного права до участі в 

діяльності публічної адміністрації, а також застосовувати належні 

інструменти діяльності публічної адміністрації, кваліфіковано приймати 

рішення. Таким чином, досягається незалежність адміністративних судів 

у спосіб їх відокремлення від публічної адміністрації. 

Структуру французької моделі адміністративної юстиції становить: 

1) Державна рада (фактично як вищий адміністративний суд для 

вирішення публічно-правових спорів, так і консультаційний орган для 

уряду щодо публічного управління); 2) апеляційні адміністративні суди; 

3) територіальні адміністративні суди (адміністративні суди загального 

права (компетенції), підпорядковані Державній раді в порядку 

апеляційного оскарження) [375, с. 55]; 4) піднаглядні Державній раді 

спеціалізовані установи адміністративної юстиції, які здійснюють 

управлінську діяльність та правосуддя (Рахункова палата; дисциплінарні 

суди усередині адміністративної системи та за її межами; суди з питань 

соціального забезпечення) [396, с. 7].  

Основним призначенням описаної моделі адміністративної юстиції 

є розв’язання публічно-правових спорів. Зокрема, для правильного 

визначення юрисдикції та підсудності ще з 1848 року було засновано 

спеціальний суд із суперечок про підсудність – Трибунал конфліктів 

[375, с. 55]. Як наслідок, адміністративні суди переважно вирішують 

адміністративні спори як компетентні та уповноважені суб’єкти. 

Процесуальні строки не затягуються через юрисдикційні конфлікти. Так, 

органи адміністративної юстиції розглядають малозначні (про пенсії, 

відшкодування збитків тощо) і великі політичні справи, зокрема, 

перевіряють законність адміністративних актів (ордонансів президента, 

що мають силу закону, рядових муніципальних та інших актів) 

[48, с. 341].  
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В українських реаліях компетенція органів адміністративної 

юстиції за французьким зразком також має поширюватися на резонансні 

спори щодо публічного управління у відносинах щодо публічного майна, 

охоплюючи оскарження нормативних чи адміністративних актів, а також 

на малозначні справи щодо відшкодування шкоди. До того ж, корисною 

для України є закріплена у французькій моделі можливість не лише 

розглядати та вирішувати спори, але й надавати консультації щодо 

здійснення публічного управління. Таке поєднання компетенції є 

логічним і виправданим, бо дозволяє надавати ґрунтовну аналітику на 

основі релевантної практики правозастосування під час розгляду та 

вирішення спорів. У такий спосіб відбувається комплексна правова 

охорона суспільних відносин не лише щодо правового захисту в судовому 

порядку, але й з урахуванням превентивних механізмів зменшення 

випадків вчинення деліктів чи неналежної реалізації компетенції, 

протиправної бездіяльності публічної адміністрації. У національних 

реаліях це можна реалізувати на основі спільних консультацій 

представників органів виконавчої та судової влади з приводу відносин 

щодо публічного майна (центральних органів виконавчої влади з 

профільною компетенцією щодо публічного майна та Верховного Суду, 

відповідно). Метою вказаних спільних заходів має бути попередження 

помилок і здійснення правопорушень публічною адміністрацією щодо 

прав, свобод і законних інтересів користувачів публічного майна та 

сприяння єдності судової практики. 

Іншим класичним прикладом дієвої моделі адміністративної 

юстиції є німецька, яка охоплює систему спеціалізованих 

адміністративних судів на основі спеціалізації та територіальності 

[8, с. 45]. Вказана модель повністю утворена зі спеціалізованих органів 

судової влади. Хоча Конституція Німеччини не передбачає інстанційного 

порядку проходження справи, фактично створена триланкова система 

адміністративних судів з розподілом справ залежно від предметної 
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юрисдикції [63, с. 136]. Йдеться про такі органи судової влади в межах 

інстанцій: 1) адміністративний суд землі; 2) Вищий адміністративний суд 

землі; 3) Федеральний адміністративний суд [155, с. 71]. Таким чином, 

німецька модель повністю позбавлена впливу з боку інших органів 

публічної влади [256, с. 24]. Як було уточнено вище, німецька модель 

охоплює винятково спеціалізовані органи судової влади. Уточнимо, що в 

Україні спори щодо публічного майна, хоча й мають переважну публічно-

правову природу та розглядаються спеціалізованими адміністративними 

судами, але в окремих випадках підлягають вирішенню в межах інших 

судових юрисдикцій, зокрема, місцевими загальними судами як 

адміністративними судами за правилами ч. 1 ст. 18 Кодексу 

адміністративного судочинства України [178].  

У Німеччині адміністративні суди розв’язують спори між 

суб’єктами публічного та приватного права, адміністративними органами 

й органами місцевого самоврядування, адміністративні справи про права 

державних службовців [396, с. 12]. За аналогією з німецькою моделлю 

національні адміністративні суди розглядають і вирішують публічно-

правові спори щодо публічного майна як між суб’єктами публічного 

права, так і між останніми та суб’єктами приватного права (і за 

зверненням публічної адміністрації проти суб’єктів приватного права), 

делегованих повноважень тощо.  Для національної практики 

правозастосування може бути корисним, що німецька модель дозволяє 

повно та всебічно реалізувати захист прав індивідууму в судовому 

процесі. Йдеться про широкий перелік інструментів процесуального 

захисту. Водночас позов проти адміністративного акта, якщо закон не 

передбачає нічого іншого, допускається тільки тоді, коли заявник 

стверджує про порушення його прав цим адміністративним актом, його 

відхиленням чи бездіяльністю [63, с. 137].  

Іншою перевагою моделі адміністративної юстиції Німеччини, яка 

може бути практично корисною для України, є чітко визначений порядок 
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обов’язкового позасудового вирішення публічно-правового спору. Так, 

згідно з німецькою моделлю до подання скарги до адміністративного 

суду особа спочатку має використовувати можливість захисту свого права 

в порядку «адміністративної ієрархії» [396, с. 11]. По суті, первинною 

обов’язковою стадією звернення потерпілої особи до адміністративної 

юстиції є подання протесу на рішення адміністративного органу в 

позасудовому порядку. Формально це дозволяє перевірити законність 

діяльності суб’єкта публічної адміністрації, що видав акт. Це може мати 

позитивне значення для розвантаження адміністративних судів від 

розгляду та вирішення публічно-правових спорів щодо оскарження 

очевидно помилкових рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації. 

Окрім цього, у межах адміністративного порядку за німецькою 

моделлю проводиться оцінка доцільності видання вказаного акту чи 

прийняття рішення за результатами публічного управління. Такий 

адміністративний порядок оскарження дозволяє повною мірою 

застосувати юридичні наслідки акту чи рішення та залишити їх в силі, 

зміни чи скасувати повністю або частково. Як пояснює О. Бідей, німецька 

модель передбачає, що подання протесту за загальним правилом 

припиняє дію акта в його опротестованій частині за умови недопущення 

змін в гіршу сторону для особи, яка внесла протест [31, с. 82]. Для 

відносин щодо публічного майна актуальним є той факт, що суб’єкт 

публічної адміністрації вправі в адміністративному порядку самостійно 

забезпечити соціальний добробут щодо правомірного використання 

публічного майна. Така оперативна та економна адміністративна 

процедура допоможе публічній адміністрації виправити помилки при 

здійсненні публічного управління; відновити порушені, невизнані чи 

заперечувані права та законні інтереси особи; встановити та виправити 

інституційні недоліки роботи органу. 
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Разом з тим, окрім континентальної моделі адміністративної 

юстиції, англо-американська (англо-саксонська) рамкова модель дозволяє 

забезпечити максимальну рівність всіх суб’єктів адміністративних чи 

судових процедур щодо розгляду та вирішення спорів. Очевидно, що така 

модель за правовою природою, сутністю та порядком функціонування не 

повною мірою наближена до української моделі. Водночас саме 

реалізація принципу рівності дозволить, на думку Т.О. Коломоєць, 

гарантувати рівність всіх посадових осіб перед судом за умови 

неприпустимості виведення чиновників з-під юрисдикції тих судів, з 

якими мають справу й усі інші громадяни. Існують й органи, які 

виконують судові функції, хоч і мають вторинне, похідне значення 

[12, с. 258].  

Наприклад, у Сполученому Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії діють квазісудові органи адміністративної юстиції 

(адміністративні трибунали). Такі органи створюються при міністерствах 

відповідного профілю задля забезпечення єдності матеріально-правових 

та процедурних вимірів діяльності публічної адміністрації. 

Адміністративні трибунали реалізують повноваження відповідно до 

статутів, які встановлюють кількісний склад органу, процедуру діяльності 

тощо. У юридичній науці порядок функціонування адміністративних 

трибуналів кваліфікується як декларативний, оскільки часто ці органи 

адміністративної юстиції відходять від правила «жорсткого» прецеденту 

[396, с. 17–18]. Вказані суб’єкти мають переважну публічно-управлінську 

компетенцію, хоча здатні виконувати окремі судові функції.  

Адміністративні трибунали зобов’язані діяти на підставі, у спосіб та 

в межах рішень судів загального права та вищих трибуналів, своїх 

попередніх рішень в аналогічних справах. Зокрема, щодо актів чи рішень 

адміністративних трибуналів зберігається можливість подати апеляційну 

скаргу до Відділення королівської лави Високого суду [396, с. 17–18]. 

Тобто незалежність органів адміністративної юстиції забезпечується 
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через принцип стримувань і противаг, коли зберігається право здійснити 

контроль за діяльністю адміністративних трибуналів судами загального 

права. Зауважимо, що кількість відповідних адміністративних трибуналів 

є доволі великою, що є достатнім для оперативного та повного розгляду 

та розв’язання спорів. Звідси система цих органів є дворівневою, тобто 

існує перша та апеляційна багатоступенева інстанції. Окремо 

застосовується двокомпонентна процедура подання апеляції  спочатку в 

спеціальний трибунал, а потім до загальної судової апеляційної інстанції.  

Натомість у США модель адміністративної юстиції відзначається 

більш ускладненою системою та ширшим колом компетенції 

уповноважених органів. Як вказує Т.О. Коломоєць, американська модель 

існує на межі виконавчої та судової гілок влади та є складнішою з огляду 

на ще більшу кількість органів у сфері вирішення публічно-правових 

спорів. У цілому адміністративна юстиція в США гнучка, 

неформалізована, оперативна, економна, характеризується обмеженістю 

підвідомчості справ і підконтрольністю. З одного боку, органи 

адміністративної юстиції взаємодіють з публічною адміністрацією, а з 

іншого – наділені судовими повноваженнями та жорстко контролюються 

загальними судами [12, с. 259]. 

Історіографія відносин зі становлення органів адміністративної 

юстиції та формування інституту публічного майна, а також подібність 

правових систем з країнами континентального права обумовили засадничі 

характеристики функціонування української моделі адміністративної 

юстиції. Відповідно, хоча українська модель адміністративної юстиції 

базується на підходах континентальної моделі, важливо на національному 

рівні встановити оптимальну модель адміністративної юстиції для 

розв’язання юрисдикційних та позаюрисдикційних спорів щодо 

публічного майна з урахуванням глобалізаційних змін у відносинах щодо 

публічного майна. Це важливо, оскільки наразі простежується тенденція 

щодо транскордонного формату використання такого майна. Конфлікти 
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на практиці можуть стосуватися не лише європейського рівня, але й 

охоплювати відносини з країнами англо-американської правової сім’ї. Як 

наслідок, на національному рівні модель адміністративної юстиції має 

відповідати іноземним підходам за двома рамковими моделями 

адміністративної юстиції, що сприятиме уніфікації та стандартизації 

процедур, більш ґрунтовному й оперативному здійсненню проваджень в 

адміністративному чи судовому порядку [121, с. 56]. 

Вважаємо доцільним зробити акцент на національних реаліях 

конфліктів у відносинах щодо публічного майна, які обумовлюють 

необхідність звернення до органів адміністративної юстиції. Такі спори 

стосуються, насамперед, публічно-правових компетенційних 

характеристик і спільних юрисдикційних ознак, зокрема, щодо відносин 

публічної служби, трудових, земельних, господарських правовідносин. З 

цього приводу В.Б. Пчелін вказує на подібність різновидів 

континентальної моделі адміністративної юстиції щодо розв’язання 

публічно-правових спорів, а саме: Трибуналу конфліктів у Франції, 

інституційні характеристики функціонування якого можна запровадити 

на національному рівні в діяльності подібних правових органів 

[375, с. 57]. Очевидно, що в разі відсутності таких інституцій доцільним є 

їх створення. Натомість чинна модель соціального діалогу в Україні 

дозволяє розширити компетенцію Національної тристоронньої соціально-

економічної ради з розв’язання спорів щодо публічного майна в 

адміністративному порядку. 

Тому при функціонуванні національної моделі адміністративної 

юстиції у відносинах щодо публічного майна вкрай важливо зважати на 

легітимність і пропорційність обмежень при реалізації правового режиму 

публічного майна як з позицій наднаціонального, так і національного 

права [131, с. 89.].  

Супутнім правозастосовним і методологічним орієнтиром є 

положення «чистої теорії» Г. Кельзена. Зокрема, йдеться про сприйняття 
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національних правових систем і міжнародного права як ієрархічної 

системи, яка сходить до так званої Grundnorm [574]. Засадничим 

фактором легітимності є категорія демократії [552, c. 45]. Тобто йдеться 

про доцільність встановлення та забезпечення демократичного виміру 

реалізації правового режиму публічного майна за аналогією до концепції 

coup d’etat. Так, Озан О. Варол сформулював критерії, що стосуються 

легітимності влади загалом, а також компромісного характеру взаємодії 

між учасниками відносин, «трансферу» влади [608, c. 297].  

Згідно з «триступеневим тестом» демократичний вимір реалізації 

правового режиму публічного майна неможливий без чіткого 

встановлення меж діяльності публічної адміністрації. Варто підтримати 

позицію Т.С. Голоднової, що це вимагає зміни правосвідомості посадових 

осіб та публічної адміністрації, громадських об’єднань, окремих фізичних 

осіб щодо дотримання законності та демократичних цінностей 

[79, c. 181]. Таким чином, за допомогою організаційно-управлінських та 

контрольно-наглядових інструментів діяльності публічної адміністрації 

можна посилити соціальний діалог і партнерство.  

Йдеться про застосування категорій, які впливають на ефективність 

розвитку економіки залежно від співвідношення активів (коштів) і часу: 

1) роз- / балансовність; 2) конструювання інвестицій; 3) сталий розвиток у 

глобалізованому світі; 4) мобілізація власного інноваційно-

інформаційного простору та ресурсного потенціалу [174, c. 84]. 

Відповідно, при використанні публічного майна потрібно забезпечити 

взаємодію внутрішнього та зовнішнього ринків з метою формування 

основи для економічної та соціальної стабільності, використання 

публічного майна для підтримання сталого розвитку, техніко-

технологічної модернізації, конкурентного розвитку, залучення іноземних 

інвестицій, усунення передумов для виведення коштів до офшорних зон 

тощо. Це дозволить раціонально використовувати публічне майно, 

покращити якість життя, гарантувати національну безпеку та 
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правопорядок, функціонування національної економіки на засадах 

соціального партнерства. 

Як пояснює Є.В. Петров, у країнах ЄС фінансові способи 

державного впливу найбільш вдало вписуються у концепцію сучасного 

державного управління економікою (господарюванням), оскільки цілком і 

повністю «вкладаються» в економічні закони, не порушуючи 

нормального ходу економічного життя країни. Фінансова допомога з боку 

держави може доволі суттєво змінити ситуацію на ринку. У даному 

випадку йдеться про виникнення ситуації керованої конкуренції 

[282, c. 208–209]. З-поміж відповідних економічних дієвих засобів впливу 

вважаємо доцільним у ст. 6 Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» закріпити право суб’єктів публічної адміністрації 

застосовувати фінансові інструменти стимулювання: заохочувальні та 

пільгові субсидії. Уточнимо, що в Податковому та Митному кодексах 

Україні можна встановити порядок проведення економічного 

експерименту щодо вільного розвитку економіки територіальних громад 

щодо звільнення від фінансово-матеріальних обтяжень та податкових 

зобов’язань при використанні публічного майна. 

Що ж до організаційних меж діяльності публічної адміністрації, то 

вони мають охоплювати [66, c. 100]: 1) порядок обрання/відкликання, 

укладення/розірвання контракту з керівними особами; 2) встановлення та 

реалізацію компетенції уповноважених, зокрема, керівних осіб; 

3) порядок заміщення керівних осіб і функціонування альтернативного 

органу за форс-мажорних обставин; делегування повноважень, здійснення 

правочинів щодо управління публічним майном, видача довіреностей чи 

доручень; 4) притягнення до відповідальності. 

Окремої уваги потребує здійснення дозвільно-ліцензійної діяльності 

у відносинах щодо публічного майна. Так, вказане провадження означає 

регламентовану адміністративно-процесуальним законодавством 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації, у межах якої реалізуються 
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повноваження суб’єктів приватного права на виконання дій чи зайняття 

відповідним видом діяльності на основі дозвільних документів (дозволів, 

ліцензій, квитків, сертифікатів тощо) [226, c. 35]. Як правило, йдеться як 

про загальні дозволи на використання публічного майна (наприклад, 

конкретного виду природного ресурсу),  так і про спеціальні ліцензії чи 

дозволи щодо здійснення визначеного виду діяльності. У дозвільних 

документах, які підтверджують право на використання публічного майна, 

мають встановлюватися відповідний вид публічного майна, сутність і 

призначення діяльності, у разі потреби зміст та інші характеристики 

суб’єктно-об’єктного складу відносин. 

Ключовим обмежувальним чинником здійснення публічного 

управління при реалізації правового режиму публічного майна має бути 

принцип справедливого балансу. Так, інтереси особи, яка постраждала 

внаслідок втручання в права на майно, повинні зважати на інтереси 

широкої громадськості. Втручання не повинно накладати надмірне або 

непропорційне навантаження на особу [455]. По суті, має існувати баланс 

між публічними та приватними інтересами для унеможливлення 

довільного втручання, що не відповідає закону. У справі «Jahn та інші 

проти Німеччини» Європейський суд з прав людини однозначно 

роз’яснив, що виняткові обставини, як, наприклад, унікальний контекст 

возз’єднання Німеччини, може виправдати відсутність будь-якої 

компенсації суб’єктам приватного права внаслідок втручання в їхні права 

на майно [435]. 

Пропорційність обмежень для здійснення публічного управління 

при реалізації правового режиму публічного майна виявляється в 

дотриманні вимог статті 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод [450].  

Прикладом може бути справа «Pressos Compania Naviera SA проти 

Бельгії», згідно з фактичними обставинами якої ряд судновласників, чиї 

кораблі брали участь у зіткненнях у територіальних водах Бельгії, подали 
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позови про відшкодування з приводу недбалості держави. Згодом держава 

ухвалила законодавство про відмову від права на компенсацію такого 

збитку і зворотним чином «послабила» вимоги судновласників. 

Відповідно, вилучення майна (у цьому випадку вимоги) без будь-якої 

компенсації може бути виправданим лише за визначених обставин. У цій 

справі законодавство з ретроспективним ефектом за метою та наслідком 

позбавлення заявників своїх вимог було визнано невідповідним принципу 

справедливого балансу [447]. 

Іншим прикладом може бути справа «Hentrich проти Франції», у 

якій заявник придбав землю, на якій згодом державна влада захотіла 

здійснити своє переважне право. Держава стверджувала, що суспільний 

інтерес у цій справі полягає в запобіганні ухиленню від сплати податків 

[430]. Європейський суд з прав людини зробив висновок, що вилучення 

державою може бути передбачуваним. За наведених обставин справи 

заявник зазнав індивідуальний та надмірний тягар. Тому був порушений 

справедливий баланс між захистом права власності та вимогами 

публічного інтересу [431]. 

Відповідно, публічний інтерес у відносинах щодо публічного майна 

обумовлює негативні та позитивні зобов'язання держави. Згідно з § 37 

рішення Європейського суду з прав людини у справі «Carmel Saliba v. 

Malta» будь-яке втручання суб’єкта публічної адміністрації в право на 

мирне володіння майном має бути законним [426]. Тобто абсолютно 

неприпустимим є незаконне втручання в майнові права власника [433].  

З позицій соціальної справедливості цього можна досягти через 

забезпечення належної реалізації правового режиму публічного майна та 

здійснення захисту порушених, невизнаних чи заперечуваних прав, 

свобод і законних інтересів. Пропонуємо застосувати такі провідні 

концепції адміністративно-процесуального права як управлінську, 

юрисдикційну та судочинську [217]. 
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Наприклад, у справі «Belvedere Alberghiera проти Італії» 

Європейський суд з прав людини встановив незаконність відмови у 

поверненні землі за обставин справи. Так, земля заявника була 

експропрійована з метою будівництва дороги. Згодом суд скасував 

рішення про експропріацію, оголосивши його незаконним. Однак, як 

тільки заявник звернувся з вимогою про повернення землі, запит було 

відхилено. Таким чином, національні органи судової влади дійшли 

протиправного висновку, що передача власності органу влади стала 

незворотною [422]. 

Відповідно, з позицій публічного інтересу необхідно створити 

умови для зменшення можливих негативних проявів неправомірного 

використання публічного майна чи протиправної бездіяльності 

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації. Пропонуємо, 

насамперед, персоналізувати заходи відповідальності, що застосовуються 

до правопорушників. Таке поєднання примусової сили приписів закону із 

суспільною моральною думкою дозволить підтримувати публічний 

правопорядок і дисципліну у відносинах щодо публічного майна. 

Важливо також детально врегулювати санкції за делікти щодо 

корпоративних прав, які належать державі в статутних капіталах 

господарських організацій [616, с. 129-130].  

Тому повністю погоджуємося з підходом Т.О. Коломоєць щодо 

доцільності істотного розширення сфери накладення таких санкцій, як 

попередження (як реакція на вчинення численних, різноманітних 

адміністративних проступків із незначним ступенем суспільної 

шкідливості, малозначних адміністративних проступків), громадські 

роботи [181, c. 106, 108]. Разом з тим, щодо корпоративних прав, які 

належать державі в статутних капіталах господарських організацій, 

доречним вбачається застосування дискваліфікації як виду 

адміністративного стягнення, що передбачає заборону на здійснення: 

1) організаційно-розпорядницьких або адміністративно-господарських 
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функцій в органі юридичної особи; 2) повноважень члена ради 

директорів; 3) діяльності з керування юридичною особою [66, c. 101]. 

Що ж до наднаціональної судової практики, що у справі «Öneryıldız 

проти Туреччини» було визнано, що держава зобов'язана вживати 

практичних кроків, щоб уникнути знищення майна внаслідок 

небезпечних умов [445]. У справі «Pressos Compania Naviera SA та інші 

проти Бельгії» держава була притягнута до відповідальності за 

анулювання очікуваних претензій заявника шляхом запровадження 

закону про зворотну силу [447]. Європейський суд з прав людини 

дотримується загального принципу, що не існує права на компенсацію 

повної ринкової вартості, якщо цілі публічного інтересу, включаючи 

соціальну справедливість та економічні реформи, призводять до іншого 

висновку. 

Отже, можна констатувати, що «триступеневий тест» дозволяє 

досягти балансу між публічним інтересом і приватними інтересами осіб, 

які використовуються публічне майно. Цього можна досягти згідно з 

принципами законності, легітимної мети в інтересах демократичного 

суспільства та пропорційності у відносинах щодо публічного майна. Не 

менш важливо забезпечити превентивний і каральний вплив механізму 

реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 

щодо використання публічного майна. Як наслідок, стає можливим 

посилення законності діяльності публічної адміністрації, підтримання 

публічного ефекту від накладення санкцій з урахуванням пропорційного 

реагування на вчинення фізичними особами делікти, протиправну 

бездіяльність тощо.  

 

Висновки до 2 Розділу 

 
Встановлено, що інституціональний вимір діяльності публічної 

адміністрації при використанні публічного майна спирається на правовий 
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режим публічних інтересів, що охоплює: 1) нормативно-правове 

забезпечення соціальних процесів при використанні публічного майна; 

2) соціальний механізм формування та реалізації публічного управління 

(забезпечення публічних інтересів через адміністративно-процедурну 

функцію інструментів діяльності публічної адміністрації; легальні межі 

використання публічного майна). 

Доведено, що соціальний діалог може та має впроваджуватися у 

відносинах щодо використання публічного майна. Як наслідок, 

досягається соціальна рівновага, створюються передумови для належного 

використання публічного майна та розвитку потенціалу суспільства, 

зважаючи на публічний інтерес та інтереси суб’єктів відповідних 

соціально-економічних відносин. Деталізовано процес встановлення 

формату соціального діалогу між наділеними соціально-економічними 

інтересами учасниками відносин щодо використання публічного майна 

через: 

– визначення ключових віх соціально-економічної політики щодо 

використання публічного майна; 

– спільне використання публічного майна суб’єктами відповідних 

відносин як органами соціального партнерства, участь суб’єктів 

приватного права в управлінні таким майном для розширення предмета 

соціального діалогу; 

– використання інструментів діяльності публічної адміністрації, 

спрямованих на підтримання колективної форми взаємодії щодо 

використання публічного майна на міждержавному, національному, 

галузевому, регіональному та локальному рівнях; 

– проведення спільних консультацій, здійснення інформаційної 

взаємодії та контролю над виконанням спільних домовленостей з метою 

запобігання чи розв’язання спорів, реалізації примирних процедур, 

зокрема, із застосуванням медіації, інших моделей співробітництва. 
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Продемонстровано, що в прагматичному вимірі при формулюванні 

критеріїв інституціоналізації публічного майна необхідно зважати на 

соціальні життєві реалії відносин щодо публічного майна, на основі чого 

робиться інтерпретація ефективності управління таким майном. 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. Розкрито категорії об’єктивності, фактологічної певності та 

причинно-наслідкові зв’язки відносин щодо правомірного використання 

публічного майна під час встановлення повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації та користувачів публічного майна, автономності правового 

статусу учасників адміністративних правовідносин щодо використання 

публічного майна й адміністративно-правових способів захисту в цій 

сфері. З’ясовано, що такі системно-структурні зв’язки дозволяють 

гарантувати ефективність діяльності публічної адміністрації при 

реалізації своїх повноважень з урахуванням правового режиму 

публічного майна на основі уніфікованих стандартизаційних норм і 

правил поведінки. 

Уточнено, що в інструментальному вимірі функції публічної 

адміністрації щодо публічного майна мають оптимально-альтернативну 

природу. Йдеться про доцільність обрання оптимального способу 

використання майна з усіх наявних альтернатив. Під час використання 

публічного майна поведінка має бути зорієнтована на довгострокову 

перспективу відносин з урахуванням публічного інтересу, а також 

попередній досвід здійснення публічного управління. Зроблено акцент, 

що на цей процес впливає історичний контекст, об’єктивні обставини 

відносин щодо публічного майна, суб’єктивні переконання осіб з 

легітимною компетенцією використовувати таке майно, існування 

інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

відносинах щодо публічного майна. 
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Визначено, що «триступеневий тест» щодо використання 

публічного майна реалізується згідно з принципами законності, 

легітимної мети в інтересах демократичного суспільства та 

пропорційності (справедливого балансу інтересів). Публічний інтерес 

щодо майна наявний, насамперед, в економічних заходах та спрямований 

на досягнення більшої соціальної справедливості. 

Доведено, що при функціонуванні національної моделі 

адміністративної юстиції у відносинах щодо публічного майна вкрай 

важливо зважати на легітимність і пропорційність обмежень при 

реалізації правового режиму публічного майна як з позицій 

наднаціонального, так і національного права. Запропоновано враховувати 

як супутній правозастосовний та методологічний орієнтир положення 

«чистої теорії» Г. Кельзена. 
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РОЗДІЛ 3 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА 

 

3.1 Поняття, сутність та особливості правового режиму публічного 

майна 

 

Категорія правового режиму характеризується багатоаспектністю в 

політичному, економічному соціальному та правовому вимірах, зокрема, 

охоплює різні прошарки правової матерії. Правовий режим публічного 

майна має публічну (адміністративно-правову) природу, що 

зумовлюється особливостями цього правового інституту, а також 

суміжних інститутів інших галузей – права власності, підприємницького 

права і т.п. Це встановлює основоположний характер правового режиму 

публічного майна для формування належної практики реалізації 

відповідного інституту адміністративного права. Водночас на 

доктринальному рівні не достатньо розроблено сутнісні характеристики 

зазначеного явища як юридичної категорії, зокрема, в об’єктному вимірі. 

За етимологією термін «режим» у перекладі з латинської означає 

управління, командування, керівництво, керування. Онтологічним описом 

терміну «режим» є: державний лад, поєднання засобів і методів 

здійснення влади; чітко встановлений порядок життя (праці, відпочинку, 

лікування, сну тощо); система обов’язкових правил, вимог, норм, 

принципів, встановлених для будь-якої діяльності; стан, положення, 

статус кого-небудь чи чого-небудь [252, c. 124]. Правовий режим 

публічного майна на доктринальному рівні найчастіше тлумачиться за 

двома напрямками: загальнотеоретичний підхід (С.С. Алексєєв, 

В.М. Баранов, Д.Д. Коссе, М.І. Матузов, В.Д. Перевалов, А.С. Спаський, 

Е.М. Шамсумова та інші); спеціальногалузевий рівень (Д.М. Бахрах, 

Ю.П. Битяк, Д.С. Денисюк, С.Ф. Константінов, В.К. Колпаков, 

Ю.О. Тихомиров та інші). 
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Істотний вплив на сутність та параметри функціонування правового 

режиму публічного майна здійснюють політичний та державний режими 

як, відповідно, функціональний прояв політичної системи соціуму та 

множина методів реалізації публічної влади. Потрібно наголосити на 

тому, що саме за допомогою правового режиму публічного майна 

утверджуються та реально здійснюються політичні та державні режими 

[137, с. 141]. Як пояснює Д.Д. Коссе, правовий режим як невід’ємна 

якість влади, її устрою, функціонування, соціальної спрямованості, як 

правило, безпосередньо відображає важливі елементи правової політики 

держави, яка має впливати на модернізацію сучасного права [202]. 

Політичні процеси в державі, а також її політична воля визначають 

соціальну спрямованість правового режиму публічного майна, публічно-

управлінські принципи та заходи під час здійснення правової охорони 

відповідного виду майна. У цьому проявляється органічне поєднання 

правового, політичного та державного режимів щодо публічного майна у 

межах правової системи як на національному, так і на міжнародному 

рівнях.  

На переконання М.А. Баламуш, саме суспільні відносини 

встановлюють специфіку адміністративно-правового регулювання у 

межах правового режиму як штучно створеного державою реального 

правового засобу, зміст якого визначається через об’єкт і предмет 

відповідного режиму [21, c. 16; 297, c. 169-170]. Як вказує Л.О. Головко, 

йдеться про підтримання відповідного суспільного становища й 

економічного зростання, підвищення якості життя, соціальної активності, 

ступеня незалежності людини та довіри до владних інституцій, 

забезпечення належного рівня добробуту, свободи, поваги, економічної 

ініціативи тощо. [77, c. 13]. Власне, щодо використання та правової 

охорони публічного майна об’єктом правового режиму будуть виступати 

предмети матеріального світу, що існують задля задоволення 

національних інтересів держави щодо раціонального й ефективного 
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використання відповідного капіталу, а також публічних інтересів 

суб’єктів приватного права щодо підтримання правопорядку та 

безперешкодного використання майна загального користування. 

Предметом же вказаного режиму мають виступати нормативно 

регламентована модель поведінки публічної адміністрації та згаданих 

суб’єктів приватного права задля мінімізації випадків неправомірного 

використання публічного майна. 

Водночас необхідно розрізняти такі категорії, як «правовий режим» 

і «метод правового регулювання». У сфері здійснення правової охорони 

публічного майна правовий режим і метод правового регулювання 

відображають множину механізмів правового впливу на відповідні 

суспільні відносини. Відповідно, через правові інструменти та процедури 

конкретизуються дозволи та заборони щодо виникнення, зміни та 

припинення правового режиму публічного майна. До того ж, правовий 

режим публічного майна визначається, гарантується, модифікується та 

припиняється винятково на правовій основі, оскільки стосується 

політико-правової регламентації відповідних суспільних відносин [137, с. 

142].  

Важливо додатково зробити акцент на тому, що категорія 

«правовий режим» згадується, хоча не завжди визначається в:  

 Конституції України (п.п. 7, 18, 19 ч. 1 ст. 92; п. 8; ч. 2 ст. 92) 

[194];  

 Митному кодексі України (розділ V; п.п. 9, 25, 57, 62 ч. 1 

ст. 4; ч. 3 ст. 7; п. 3 ч. 4 ст. 23; ч. 5 ст. 23; ч. 3 ст. 51; ч. 2 ст. 66; п. 4 ч. 1 

ст. 91; ч. 1 ст. 201; п. 1 ч. 4 ст. 2014; п. 1 ч. 1 ст. 227; ч.ч. 2-4 ст. 232; ч. 1 

ст. 238; ч. 2 ст. 239; ч. 1 ст. 258; ч.ч. 3-5, 7, 12, 14 ст. 259; ч.ч. 1, 3, 6, 7, 10 

ст. 260; ч. 5 ст. 261; ч. 3 ст. 263; ч. 1 ст. 265; ч.ч. 2, 5, 8 ст. 269; ч. 3 ст. 270; 

ч. 1 ст. 276; ч. 5 ст. 280; ст.ст. 283-286; п. 3 ч. 1 ст. 292; п. 3 ч. 3 ст. 293; 

ч. 4 ст. 296; ч.ч. 2-5 ст. 297; ч. 5 ст. 301; ч. 1 ст. 310; п. 2 ч. 4 ст. 311; 
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п.п. 2, 3 ч. 11 ст. 311; ч.ч. 3, 6 ст. 319; ч.ч. 1, 4, 6 ст. 321; ч. 3 ст. 326; 

ст.ст. 332, 333; ч.ч. 2, 3 ст. 335; п. 3 ч. 2 ст. 344; п. 4 ч. 3 ст. 345; ч. 1 

ст. 347; п. 4 ч. 1 ст. 350; ч. 21 ст. 356; ч.ч. 5, 6 ст. 380; ч. 2 ст. 423; ч. 1 

ст. 427; ч. 2 ст. 429; ч. 1 ст. 437; ч. 2 ст. 441) [251]; 

 Законах України «Про правовий режим воєнного стану» (ч. 1 

ст. 1; ч. 1 ст. 3; ч.ч. 1, 7 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ст. 8; п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 11; 

п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 14; п.п. 1, 24 ч. 2 ст. 15; ч. 3 ст. 15; ч. 1 ст. 16; ч. 1 ст. 17; 

ч. 1 ст. 18; ст.ст. 22, 23; ч. 1 ст. 25) [354], «Про правовий режим майна у 

Збройних Силах України» [355], «Про правовий режим майна, що 

забезпечує діяльність Верховної Ради України» (ст. 3) [356], «Про 

правовий режим надзвичайного стану» (ст. 1; ч. 1 ст. 10; ч. 5 ст. 14; ст. 24; 

ч. 3 ст. 25; розділи IV, VII) [357], «Про правовий режим території, що 

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» (ч. 1 ст. 5; ч. 1 ст. 12; ст.ст. 20, 22) [358], «Про спеціальний 

режим інноваційної діяльності технологічних парків» (п. 7 ч. 1 ст. 1; ч. 1 

ст. 3; ч. 6 ст. 5; ч. 3 ст. 13) [364], «Про структуру, повноваження та 

особливості правового і економічного режиму майнового комплексу 

Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра» (ст. 2) [367] 

тощо;  

 підзаконних нормативно-правових актів, зокрема, постановах 

«Про порядок здійснення Аграрним фондом закупівель зерна, переданого 

у заставу за надану бюджетну позику у межах режиму державних 

заставних закупівель» (п.п. 1, 5 Порядку) [353], наказах «Про 

затвердження Інструкції із санітарно-епідеміологічного режиму аптечних 

закладів» (підп. 1.1; п. 8 Інструкції) [336], «Про затвердження Положення 

про приймальню Міністерства внутрішніх справ України та Порядку 

особистого прийому громадян у приймальні МВС України» (п. 1.1 

Положення) [340], «Про затвердження режимів рибальства у 2016 році» 

(підп. 1-3 п. 1; п.п. 1-4, 7 Режиму) [341] тощо;  
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 актах органів судової влади, наприклад, «Про режим роботи 

Конституційного Суду України, порядок проведення пленарних засідань, 

засідань Конституційного Суду України та засідань колегії суддів 

Конституційного Суду України» (п. 1) [361]. 

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. Нормативна 

спрямованість правового режиму публічного майна зумовлює при 

регламентації відповідного виду суспільних відносин застосування 

специфічних для інших галузей права правових методів. 

Зокрема, при визначенні поняття правового режиму публічного 

майна та встановлення його специфіки для окремих видів публічного 

майна потрібно спиратися на легістський, інструментальний, 

упорядковуючий, інтерактивний, функціонально-соціальний та 

аксіологічний підходи. Так, легістський вимір розуміння зазначеного 

правового режиму зорієнтований на інтегративний (як на національний, 

так і наднаціональний) формат відносин у сфері використання та 

здійснення правової охорони публічного майна. По суті, йдеться про 

зв’язаність держави правом при встановленні методів, типів і способів 

для забезпечення належного порядку правового регулювання [99, c. 285].  

Починаючи з ХІХ ст., наведений підхід можна вважати праобразом 

для формування наукової думки про поняття правового режиму, зокрема, 
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публічного майна. Тим не менше, істотним недоліком запропонованих 

процедурних характеристик описуваного режиму є значна залежність від 

центру прийняття рішень у межах публічного управління при 

використанні та здійсненні правової охорони публічного майна. Як 

наслідок, в умовах політичних, соціально-економічних криз і перетворень 

може виникати стан правової невизначеності щодо ключових та/або 

виняткових суб’єктів публічної адміністрації, а також їхньої компетенції 

у сфері реалізації правових режимів окремих видів публічного майна. 

По суті, для належної реалізації адміністративних процедур, що 

стосуються правових режимів окремих видів публічного майна, більш 

раціональним вбачається інструментальний підхід щодо їх розуміння. 

Мається на увазі сприйняття відповідної юридичної категорії як 

проміжної ланки між нормативним актом і практикою правозастосування 

[277, c. 3–4]. Тим не менше, не зважаючи на загальну праксеологічну 

зорієнтованість цього підходу, у наведених позиціях не приділено 

достатньої уваги комунікативним і результативним характеристикам 

правового режиму публічного майна. Відповідно, досліджуваний 

інструментальний підхід не повною мірою враховує публічні інтереси 

суб’єктів публічного та приватного права щодо належного й ефективного 

використання публічного майна. Такий ступінь не-/ сприятливості 

задоволення вказаних публічних інтересів істотним чином також впливає 

на неможливість повноцінної реалізації української моделі публічного 

управління у межах правових режимів окремих видів публічного майна 

[137, с. 144].  

Адекватною відповіддю на поставлену проблематику визначення та 

здійснення правового режиму публічного майна вбачаються 

впорядковуючий та інтерактивний підходи тлумачення вказаної дефініції. 

Зокрема, впорядковуючий вимір розуміння правового режиму публічного 

майна пов’язаний з його комплексними, зокрема, міжгалузевими 

регулятивними властивостями, які забезпечені державним примусом і 
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проявляються на рівні правових норм щодо процесу та результату 

правового впливу [201, c. 26–27]. Як вказує В.М. Бевзенко, досліджувана 

юридична категорія постає як інституціоналізовані в конкретній сфері 

людської життєдіяльності правила гри задля забезпечення реалізації 

мотивації вчинків особи й досягнення очікуваних результатів [27, c. 25]. 

Натомість інтерактивний підхід, не зважаючи на свій також комплексний 

формат, більшою мірою спрямований на соціальне регулятивне 

середовище вказаної юридичної категорії, у межах змісту якого 

втілюється взаємозв’язок між об’єктами як носіями режиму (конкретним 

інститутом, явищами, процесами) для досягнення визначених цілей 

[526, c. 23]. 

Тому варто зробити акцент, що для належного розуміння правового 

режиму публічного майна необхідно зважати не лише на формальний, але 

й на змістовний його виміри. На переконання З. Соколюка, це, 

насамперед, вказує на принципову необхідність врахування «власного 

кругу» діяльності публічної адміністрації при здійсненні правової 

охорони публічної безпеки та публічного порядку [478, с. 104]. Мається 

на увазі потреба у системному врахуванні та поєднанні каузальних, 

цільових, часових, просторових, процедурно-організаційних, суб’єктно-

компетенційних і забезпечувальних властивостей правового режиму 

публічного майна. Тобто має братися до уваги порядок взаємовідносин у 

сфері використання публічного майна, а також тріада права власності та 

суміжних правових титулів, обмежень та обтяжень публічного майна. 

З іншого боку, розкриті підходи до розуміння правового режиму 

публічного майна не позбавлені недоліків. Насамперед, йдеться про 

недостатньо чітке окреслення матеріальних і формальних ознак 

правового режиму публічного майна як правової дефініції. Так, ступінь 

не-/ можливості задоволення публічних інтересів учасників відносин у 

сфері використання публічного майна майже повністю проігноровано за 

цими підходами. Як наслідок, стає неперсоніфікованою направленість 
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регламентації правових режимів за окремими видами публічного майна. 

До того ж, досліджувані підходи не повністю розкривають 

інструментальний вимір і нормативність, передумови та вимоги до 

соціальних процесів щодо практики реалізації правових режимів окремих 

видів публічного майна [137, с. 145]. 

У зв’язку з викладеними зауваженнями щодо впорядковуючого та 

інтерактивного підходів потрібно додатково орієнтуватися на той факт, 

що в українських реаліях реформа публічної адміністрації, зокрема, в 

межах децентралізації зумовила виникнення ще функціонально-

соціального й аксіологічного підходів до розуміння правового режиму 

публічного майна. Зокрема, функціонально-соціальний підхід базується 

на тлумаченні відповідного режиму як ефективного використання 

юридичного інструментарію у межах широких загальнозначущих 

соціальних процесів (або станів) для оптимальної нормативної 

регламентації поведінки груп суспільних відносин визначеної ділянки 

соціального життя з метою задоволення їх публічних інтересів і 

створення бажаного соціального ефекту, стану [16, с. 243; 112, c. 32; 147, 

с. 13-15; 201, c. 27; 245, c. 66]. Важливим аспектом вказаного підходу є 

чітко встановлена «рівневість» застосування правового режиму 

публічного майна. Йдеться про практику 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. Важливо також 

усвідомлювати, що функціонально-соціальний підхід максимально повно 

ілюструє динаміку відносин щодо публічного майна. Мається на увазі 

втілена в цьому підході можливість активно впливати на об’єктний вимір 

правового режиму публічного майна з метою встановлення, зміни та 

припинення правил реалізації відповідних соціальних процесів.  

Разом з тим, саме аксіологічний аспект поняття правового режиму 

публічного майна відображає описаний функціонально-соціальний підхід. 
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Ми маємо на увазі тлумачення зазначеного правового щодо правових 

цінностей у зв’язках «держава – право» і «держава – суспільство» за 

напрямком розвитку правової системи як концептуальний базис 

нормотворення, правозастосування та правотлумачної діяльності 

[403, с. 137; 483, с. 116]. Як правило, особлива увага приділяється 

забезпеченню людино- та соціоцентризму, імплементації принципу 

верховенства права, встановленню та забезпеченню реалізації 

правопорядку та правового ладу, формуванню адекватної практики 

правозастосування тощо. Саме соціальні цінності постають «лакмусовим 

папірцем» реального прояву функціонально оформленого правового 

режиму публічного майна щодо задекларованих юридичних норм і 

реальної практики правозастосування. У такий спосіб через стан 

задоволення публічних інтересів суб’єктів відносин у сфері використання 

публічного майна можна забезпечити компетенційну автономію суб’єктів 

публічної адміністрації, що мають повноваження щодо публічного майна; 

цілеспрямоване використання останнього як ресурсу влади держави; 

створення умов для децентралізації та в разі необхідності деконцентрації 

влади; реальну можливість суб’єктів публічного права брати активну 

участь у цих соціальних процесах тощо [137, с. 146]. 

Розкривши підходи щодо розуміння правового режиму публічного 

майна, можемо зробити попередній висновок, що під цим режимом 

необхідно розуміти чітко визначений порядок правового впливу на 

суспільні відносини, який встановлюється щодо публічних матеріальних 

чи нематеріальних активів, виражених у речах чи їхньому поєднанні, а 

також у майнових правах та обов’язках, та який відзначається 

нормативно-ціннісним регулятивним характером інституційно-

функціональної природи, що обумовлений публічним інтересом, який 

втілюється в усіх елементах механізму його адміністративно-правового 

забезпечення. На базі запропонованого поняття додатково потрібно 

зважати на публічну (адміністративно-правову) природу вказаного 
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правового режиму при регламентації компетенції публічної адміністрації 

та її взаємодії з суб’єктами приватного права. 

Правовий режим публічного майна можна представити як 

невід’ємну складову частину функцій держави, що пов’язана з 

управлінням. Такий режим ґрунтується на загальних засадах, методах та 

формах публічного управління щодо діяльності компетентних суб’єктів 

публічної адміністрації та їхніх посадових осіб при взаємодії з суб’єктами 

приватного права, а також між собою при реалізації ними своїх посадових 

обов’язків, регулюванні різноманітних об’єктів і процесів [6, c. 482]. 

Відповідно, особливості правового режиму публічного майна 

зумовлюються змістом завдань, які стоять перед державою та місцевим 

самоврядуванням, особливостями діяльності публічної адміністрації у 

межах своєї компетенції тощо. Ж. Вендель розглядає ці властивості щодо 

режиму загального права публічної влади, що включає в себе чотири 

основні принципи: зв’язаність публічної адміністрації правом; особливий 

порядок створення та імплементації інструментів діяльності публічної 

адміністрації; адміністративну юстицію як форму вирішення спорів і 

конфліктів; відповідальність публічної адміністрації за завдані збитки чи 

інші винні дії [49, c. 65]. 

Як зазначає Д. Бахрах, під таким режимом необхідно розуміти 

множину інструментів діяльності публічної адміністрації, обумовлену 

централізованим порядком, імперативним методом юридичного впливу, 

який виражається в тому, що суб’єкти правовідносин за своїм статусом 

займають юридично нерівні позиції [6]. Дійсно, правовий режим 

публічного майна базується на імперативних началах, зокрема, щодо 

забезпечення суворої підзвітності в діяльності публічної адміністрації. На 

думку С.В. Ківалова, Л.Р. Білої, таке поєднання правових регуляторів 

проявляється в централізованому порядку, імперативному методі 

правового впливу та юридичній нерівності суб’єктів правовідносин 

[170, c. 38]. Враховуючи зазначене, адміністративно-правова природа 
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правового режиму публічного майна постає як взаємодія правових меж і 

належних інституційно-функціональних інструментів, що гарантували би 

можливість здійснення окремими особами своїх прав і обов’язків щодо 

публічного майна, а також специфіку функціонування публічної 

адміністрації в указаній сфері, яка відображала б аксіологічні 

характеристики під час правової охорони публічного майна. До того ж, 

адміністративно-правові характеристики вказаного режиму можна 

розглядати через організаційно-управлінські процедури гарантування 

національної безпеки та правопорядку [137, с. 147].  

Уточнимо, що правовий режим публічного майна становить 

заснований на нормах адміністративного права особливий порядок 

функціонування його суб’єктів, спрямований на подолання негативних 

явищ у відповідній сфері публічного управління [10]. Відтак, йдеться про 

динаміку аксіологічного прояву щодо оптимізації адміністративних 

процедур при реалізації правових режимів окремих видів публічного 

майна. Як пояснює О.О. Крестьянінов, встановлені в централізованому 

порядку інструменти діяльності публічної адміністрації через 

імперативний метод юридичного впливу встановлюють порядок 

реалізації адміністративно-правових відносин, у яких традиційно 

присутній владний суб’єкт і підлегла особа в юридично нерівних позиціях 

[211, c. 91]. Фактично така позиція була панівною та прийнятною до 

моменту інституціоналізації сучасного стану розвитку правничої думки 

про публічне майно та виокремлення критеріїв формування інституту 

публічного майно в системі Загального адміністративного права. Тим не 

менше, наразі варто підтримати ті доктринальні погляди, за якими 

особлива увага приділяється специфіці порядку діяльності суб’єктів права 

в різних сферах державного та суспільного життя, який нормативно 

встановлюється та спрямований на їх суворо цільову та функціональну 

діяльність у тій царині, де необхідні додаткові засоби для підтримки 

державного ладу [480, c. 325]. Відповідна теза вказує на статичний підхід 
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щодо правового режиму публічного майна, який стосується реалізації 

видового регулювання (за окремими видами публічного майна), 

поєднуючи інструменти діяльності публічної адміністрації, зокрема, 

організаційної спрямованості.  

Разом з тим, із урахуванням новітніх тенденцій публічного 

делегування повноважень у сфері публічного управління наразі не 

виключена можливість активного та масштабного залучення суб’єктів 

приватного права до використання публічного майна, насамперед, на 

місцевому рівні. Правовий режим такого публічного майна, відповідно, 

становить нормативно визначені правила поведінки суб’єктів приватного 

права, а також порядок реалізації ними своїх повноважень у конкретних 

умовах (ситуаціях) забезпечення та підтримки суверенітету та оборони 

держави, інтересів безпеки й охорони громадського порядку спеціально 

створеними для цієї мети суб’єктами публічної адміністрації [393, c. 85]. 

Сформульовані положення, насамперед, є актуальними щодо 

реалізації прикордонного режиму діяльності при здійсненні правової 

охорони публічного майна. Найбільш прийнятним можна вважати 

тлумачення правового режиму публічного майна через поєднання 

інструментів діяльності публічної адміністрації, зумовлених імперативно-

диспозитивними методами правового регулювання з урахуванням 

національної специфіки та транскордонного характеру правового статусу 

суб’єктів цих правовідносин. 

Зазначимо, що інструментальні характеристики правового режиму 

публічного майна в наднаціональному вимірі зорієнтовані на врахування 

положень глобального адміністративного права, зокрема, у 

загальноєвропейському масштабі. Йдеться про інтеграцію національних і 

транскордонних проявів реалізації правових режимів публічного майна 

щодо встановлення моделі порядку. Як пояснює М. Келігер, цей принцип 

був сформований ще в стародавній школі китайського права стосовно ідеї 

соціального та політичного порядку для забезпечення цілісності моделі 
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публічного управління, зокрема, при встановленні порядку доступу до 

ресурсів як публічного майна за допомогою обмежувальних та 

уповноважувальних інструментів [572, с. 7, 11].  

З урахуванням проєвропейської спрямованості української 

політики, зокрема, щодо встановлення правового режиму публічного 

майна, насамперед, потрібно враховувати феномен інтеграції публічного 

управління. Г. Гофманн вказує, що вирішальним фактором є фази 

інституціоналізації європейського глобального простору 

адміністративного права, а саме [565, c. 2–15]:  

1) існування територіально більш або менш суверенних держав у 

Європі, що спричинило створення правового порядку спільноти;  

2) «горизонтальне» відкриття правових систем держав-членів ЄС 

(взаємне визнання);  

3) запровадження субсидіарності (через посилення інтеграції 

суб’єктів публічної адміністрації в умовах запровадження глобального 

адміністративного простору через законодавчі процедури, що ведуть до 

зменшення повноважень публічної адміністрації на 

загальноєвропейському рівні та підтримання системи децентралізованого 

публічного управління на національному рівні з боку спільних 

адміністративних структур, здійснення влади держави поза своєю 

територією, зокрема, наднаціональними суб’єктами публічної 

адміністрації чи органами з інших держав-членів ЄС). 

А. Торма визначає такі ключові риси глобального простору 

адміністративного права, які впливають на практику реалізації правового 

режиму публічного майна: політичну стабільність і дотримання 

демократичного принципу верховенства права; сталий та екологічно 

орієнтований економічний розвиток, у якому домінує принцип 

солідарності; зменшення ролі національних парламентів і посилення 

компетенції публічної адміністрації; підтримання та функціонування 

надійної, прозорої та демократичної публічної адміністрації; 
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забезпечення виконання наднаціональних «європейських» принципів, 

принципу «good governance» у межах спільноти, країн-членів і на 

локальному рівні; незалежність і прозорі процедури, гармонізацію 

адміністративних процедур, які враховують інституціональні та 

функціональні особливості європейського адміністративного права; 

законність, політичну нейтральність, надійність і прогнозованість, 

прозорість і відкритість, ефективність і дієвість, врахування інтересів 

суб’єктів приватного права, децентралізацію, субсидіарність і 

солідарність, підзвітність (публічну відповідальність) при здійснені 

публічного управління [605, c. 153–160]. По суті, у сфері реалізації 

правових режимів окремих видів публічного майна глобальний простір 

адміністративного права дозволяє забезпечити зближення та інтеграцію 

процесів здійснення публічного управління демократичними, надійними, 

публічними та прозорими, ефективними та підзвітними суб’єктами 

публічної адміністрації [137, с. 149]. 

Пропонуємо визначити принципи правового режиму публічного 

майна, зорієнтовані на забезпечення належного виконання повноважень і 

взаємодії суб’єктів публічної адміністрації з суб’єктами приватного права 

у відносинах щодо використання публічного майна. До таких принципів 

можна віднести: верховенство права; відкритість і прозорість; 

ефективність; підзвітність. Одразу уточнимо, що такі принципи, хоча і 

виступають частиною acquis communautaire, мають «горизонтальну» 

спрямованість і зорієнтовані на імплементацію у межах національних 

правових систем із метою підтримання максимальної дієвості публічної 

адміністрації. Відповідно, можна спрогнозувати тенденції реалізації 

правових режимів окремих видів публічного майна щодо юридичної 

визначеності та прогнозованості діянь і рішень публічної адміністрації з 

урахуванням очікувань суб’єктів приватного права як учасників відносин 

щодо використання публічного майна. До того ж, у наведеній парадигмі 

принципів чітко простежується можливість проведення глибинної 
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первинної експертизи адміністративних процедур і їх результатів, 

зокрема, для узгодження з попередньо встановленими нормами та 

правилами. Тим не менше, вирішальну роль у системі запроваджених 

ключових характеристик правового режиму публічного майна відіграє 

можливість гарантування та контролю за ефективністю здійснення 

політики у сфері публічного майна та використання вказаних ресурсів 

суб’єктами публічної адміністрації. 

Зауважимо, що щодо зазначених принципів реалізації правового 

режиму публічного майна в доктрині нерідко виокремлюють «класичні» 

виміри його імплементації, такі як дієвість, ефективність, економність, а 

також «E-тріо» (‘equity, excellence, and ethics’), а саме: право 

справедливості, високу якість і етичність [550, c. 291]. Щодо наведених 

переліків вимірів імплементації досліджуваного правового режиму 

необхідно спиратися на той факт, що «класичні» виміри є апріорними та 

встановлюють співвідношення між вхідними та вихідними змінними 

режиму, досягнутим результатом щодо запланованих цілей та мінімально 

необхідним споживанням ресурсів. Натомість «E-тріо» дозволяє 

належним чином розмежувати рівні реалізації правового режиму 

публічного майна, де мікровиконання стосується індивідуальної 

публічно-управлінської ланки, мезовиконання – у цілому політики щодо 

публічного майна, макровиконання – публічного управління щодо 

використання різних видів публічного майна на національному та 

транскордонному рівнях. 

Особливу увагу у цьому сенсі потрібно звернути на позицію 

європейських наукових шкіл з приводу моделей реалізації правового 

режиму публічного майна, що традиційно спираються на мультирівневий 

характер системи публічного управління. Так, як зазначають Дж. Трондал 

і В. Бауер, організаційні характеристики такого правового режиму 

можуть включати організаційний потенціал, організаційну спеціалізацію 

(горизонтальну чи вертикальну), організаційну приналежність (первинну 
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або вторинну), організаційні зчеплення (щільні чи вільні) [606, c. 12]. 

Насамперед йдеться про забезпечення інституційної незалежності, 

інтеграції суб’єктів публічної адміністрації при участі в реалізації 

правових режимів окремих видів публічного майна. Фактично потрібно 

створити умови для посилення незалежності адміністративних 

повноважень суб’єктів публічної адміністрації при реалізації правових 

режимів окремих видів публічного майна, їх взаємну інтеграцію при 

здійсненні своїх повноважень (‘engrenage’), інституціоналізацію спільних 

для Європи правових цінностей та публічних інтересів щодо «підняття» 

над чинними адміністративними процедурами та їх трансформації у 

межах глобального простору адміністративного права. 

Не менш важливо зважати на уніфікацію підзвітності публічної 

адміністрації ex-post і ex-ante в транскордонному вимірі правового 

режиму публічного майна. Так, необхідно запровадити оновлені 

інституційні структури, фази реалізації політики й адміністративні 

процедури у сфері використання публічного майна [565, c. 15–17]. На 

інституційному рівні реалізації правового режиму публічного майна 

важливо інституціоналізувати єдність діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації наднаціонального, національного та локального рівнів щодо 

здійснення контролю, нагляду при використанні публічного майна як 

щодо встановлення порядку денного, так і при розробці нормативних 

актів і правил, імплементації публічної політики в цій сфері. У цьому 

вимірі власне адміністративні процедури мають спиратися на модель 

«good governance» і повинні бути переважно «композиційними», тобто 

охоплювати різних суб’єктів публічної адміністрації та різні рівні 

публічного управління, забезпечувати відповідну партисипативність, 

зокрема, суб’єктів приватного права та задовольняти кореспондуючі 

публічні інтереси. 

Реалізація правових режимів окремих видів публічного майна у 

межах глобального простору адміністративного права має комплексно 
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поєднувати політичні, правові, економіко-фінансові та інші способи 

інтеграції моделей публічного управління, але з обов’язковою 

апроксимацією процедур при інтеграції та/або уніфікації діяльності 

публічної адміністрації в адміністративному вимірі [605, c. 149–151]. Як 

наслідок, пропонуємо розглядати особливості реалізації правового 

режиму публічного майна через такі категорії: 

 вклад – ресурси, бюджети, доходи, витрати, економія; 

 приріст (пропускна спроможність) – організаційні, виробничі 

процеси, діяльність, здібності, діяння (переважно дії), обсяг роботи та 

навантаження, рівень активності та підготовленості експлуатаційних 

характеристик; 

 результат – кінцевий результат процесу виробництва; 

кількість і якість заходів, послуги; 

 наслідки – ефекти, результати, користь, суспільне значення; 

 дієвість – співвідношення «зусилля для виходу», «виходу до 

входу», технічної ефективності, «собівартість одиниці продукції», 

відносна ефективність; 

 ефективність – «як послуги або програми стосуються 

виконання їхніх завдань», «вимірювання результатів, що показує 

результат або вплив послуги», «якою мірою задовольняються вимоги 

замовника», «витрати – результат заходів»; 

 додаткові типи вибірки – продуктивність, співвідношення 

«ціна-якість», економічність, рентабельність інвестицій, «повернення на 

гроші платників податків», одиничні затрати або витрати на душу 

населення; 

 якість – якість службової діяльності, послуг чи заходів, «якою 

мірою характер результату відповідає вимогам або співвідноситься з 

цілями», відповідність, надійність, вчасність; 
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 вимоги – цілі, завдання, стандарти, своєчасність, внески, 

критерії; 

 стейкхолдери (зацікавлені сторони) – «споживач» із оцінкою 

різних об’єктів або аспектів послуг, заснованих на недавньому досвіді 

споживання/користування», задоволення, довіра учасників і зацікавлених 

сторін, задоволення користувача; 

 етичні та ціннісні аспекти – демократичні цінності, 

прозорість, справедливість, «справедливий розподіл благ». 

Щодо наведених особливостей реалізації правового режиму 

публічного майна підтримаємо позицію А. Єлістратова, що важливо 

забезпечити розвиток техніки публічного управління щодо впровадження 

автономії при здійсненні місцевого самоврядування [57, c. 55]. На 

сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства цього стану 

суспільних відносин можна досягти оновленням правового режиму за 

напрямками використання ІТ-систем з метою автоматизації процесів 

використання публічного майна на локальному рівні.  

Зокрема, як вказують Б. Давитковські та А. Павловська-Данева, 

вказані структурно-функціональні зміни мають, насамперед, стосуватися 

спрощення регулювання, запровадження ринково орієнтованих моделей у 

публічному секторі, деконцентрації компетенції суб’єктів публічної 

адміністрації, забезпечення можливості делегування окремих публічно-

управлінських функцій від публічної адміністрації до суб’єктів 

приватного права [553, c. 136–137]. Відповідно щодо запровадження 

електронного урядування при реалізації правового режиму публічного 

майна необхідно спиратися на повідомний принцип і якісно-кількісні 

критерії. По суті, ІТ-системи мають забезпечувати інформування в 

режимі 24/7 щодо процесу реалізації та результатів адміністративних 

процедур і планів використання публічного майна, запроваджувати 

«барометр якості» публічного управління у цій сфері за критерієм 
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ступеня задоволеності користувачів такого майна чи споживачів 

відповідних адміністративних послуг, використання blockchain-

юрисдикції та новітніх технологій платежів щодо спрощення методів 

оплати за адміністративні послуг. 

Необхідно також уточнити, що для правового режиму публічного 

майна, окрім інституціонально-функціональних характеристик із 

публічно-правовою сутністю, характерною рисою є його соціальна 

спрямованість. Тобто адміністративно-правовий аспект правового 

режиму публічного майна визначається через об’єктні характеристики 

такого майна, встановлені на нормативному рівні та реалізовані з 

використанням правового інструментарію. Саме наведені аспекти 

відповідного правового режиму обумовлюють наслідки дії інструментів 

діяльності публічної адміністрації на суспільні відносини з правової 

охорони публічного майна, що характерні для цього інституту 

адміністративного права та визначають його реалізацію.  

Як наслідок, у доктрині сформувався підхід, відповідно до якого 

правовий режим, зокрема, публічного майна розглядають як різновид 

соціального режиму [252, c. 126]. На думку І. Вороніної, правові цінності 

виступають ядром аксіосфери права, перебувають у його основі та 

постають як інструменти інтерпретації правової реальності, відіграючи 

системоутворюючу роль при здійсненні структурованої, логічної, цілісної 

та ефективної моделі публічного управління [58, c. 6, 8]. Це пов’язано з 

тим, що при реалізації правових режимів окремих видів публічного майна 

проявляється їхній зв’язок із масштабними соціальними процесами, що 

дає можливість ефективно виконувати поставлені перед публічною 

адміністрацією завдання при здійсненні публічного управління у сфері 

публічного майна. Додатково потрібно уточнити, що економіко-правові 

та соціальні характеристики правового режиму публічного майна є 

мінливими феноменами та перебувають у стані постійної взаємодії та 

розвитку. Як наслідок, задовольняються публічні інтереси та потреби 
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учасників державного та суспільного життя при використанні публічного 

майна на індивідуальному, груповому та загальносоціальному рівнях 

через механізм адміністративно-правового забезпечення й 

адміністративні процедури [135, с. 39]. 

Тому правовий режим публічного майна можна розглядати у межах 

соціального режиму, втіленого в системі правових заходів і засобів, що 

зумовлюють специфічну взаємодію дозволів, заборон і позитивних 

зобов’язань. Ця юридична категорія є особливим розширеним блоком у 

межах правового інструментарію, який поширює свою дію на всю 

множину правових засобів, раціональне використання яких під час 

розв’язання різноманітних специфічних потреб, насамперед, стосується 

визначення відповідного правового режиму здійснення правової охорони 

публічного майна з урахуванням сутності останнього.  

Поняття «правовий режим публічного майна» також не можна 

ототожнювати з поняттям механізму правового забезпечення, 

регулювання. Правовий режим є здебільшого змістовною 

характеристикою та здійснюється через вказаний механізм як загальний 

порядок, процес дії та реалізації права через правове регулювання 

[252, c. 126]. Тому повною мірою підтримуємо доктринальний підхід, 

відповідно до якого такий механізм може повноцінно функціонувати 

через цілісний спектр його складових елементів, а саме: юридичні норми, 

правовідносини, акти реалізації прав та обов’язків [208, c. 102]. Зважаючи 

на те, що досліджуваний правовий режим реалізується в нормативно 

врегульованих відносинах у сфері використання публічного майна, 

ефективність його функціонування залежить від належної «технології» та 

логічної обґрунтованості відповідних адміністративних процедур. 

Механізм адміністративно-правового забезпечення, регулювання має 

визначати імплементацію регулятивних заходів при проведенні 

публічного управління відносинами щодо публічного майна з 
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використанням належних інструментів діяльності публічної адміністрації 

в межах конкретних адміністративних процедур.  

По суті, правовий режим публічного майна через механізм 

адміністративно-правового забезпечення, регулювання апріорі включає в 

себе кореспондуючі норми права, в основу яких покладено відповідні 

правила поведінки [46, c. 174]. Отже, без юридичних норм цей правовий 

режим не може бути практично імплементованим, що створює умови для 

діалектичної взаємодії вказаних юридичних категорій. Правовий режим 

публічного майна як прояв нормативності права не може спиратися суто 

на об’єктні характеристики окремих видів публічного майна, а має 

встановлювати пов’язану з ними поведінку суб’єктів відносин у сфері 

використання публічного майна. По суті, залежно від своїх цілей і 

завдань такий правовий режим публічного майна визначає імперативно-

диспозитивний характер основоположних для нього правових 

регуляторів, зокрема, юридичних норм. 

Зважаючи на описані характеристики правового режиму публічного 

майна, до таких ознак варто відносити зміст і цільове призначення, а 

також структуру публічного майна; сферу імплементації та вид 

діяльності, зокрема, підстави виникнення та припинення правового 

режиму; форму власності та правові титули, зокрема, межі їх реалізації 

третіми особами; видові характеристики; суб’єктний вимір. Додатково 

уточнимо, що саме такий набір властивостей правового режиму 

публічного майна закладений в основу профільного правового масиву та 

зумовлений світоглядною специфікою публічного управління при його 

використанні.  

Так, як вказує Т.П. Мінка, використання юридичної онтології 

дозволить розкрити науковий та практично орієнтований виміри 

зазначеного правового режиму публічного майна в адміністративному 

праві щодо нових державних станів, суб’єктів та об’єктів права, 

інтенсифікації розвитку форм власності, підприємницької діяльності, 
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переорієнтацією на інші, більш досконалі та вільні методи правового 

регулювання, зміни пріоритетів у системі юридичних цінностей 

[252, c. 123]. Онтологічні характеристики правового режиму публічного 

майна тісно переплітаються з аксіологічними ціннісними 

характеристиками загального блага, реалізацією прав, свобод, обов’язків 

людей тощо. 

Гносеологія в правовому режимі публічного майна представляє 

сферу наукового інтересу та означає осмислення процедури пізнання 

категорії правового режиму, правильну організацію процесу, з’ясування 

методів. У структурі відповідної гносеології потрібно розрізняти суб’єкт 

(соціальну причину – спеціальні завдання діяльності), окрім онтологічної 

(складності явища), об’єкт (і предмет), мету та завдання, процес і 

результат пізнання. Результатом пізнання правового режиму публічного 

майна є суб’єктивний образ об’єктивної дійсності. Елемент 

суб’єктивності проявляється в спеціальних завданнях діяльності 

публічної адміністрації та всіх зацікавлених суб’єктів приватного права 

при здійсненні правової охорони та захисту, а також використання 

публічного майна. 

Необхідно зауважити, що правовий режим публічного майна 

встановлює особливий, закріплений нормами права соціальний порядок, 

який визначається співвідношенням правових засобів, що його 

забезпечують [406, с. 357–358]. 

Водночас Ю.М. Оборотов тлумачить правовий режим ширше, 

звертаючи увагу на можливість розмежування як загального, так і 

спеціального режимів [264, с. 40–41]. Безумовно, адміністративне право в 

цілому, а також окремі його інститути, зокрема, публічного майна, 

відзначаються власними правовими режимами, які мають нормативно-

ціннісний регулятивний характер, специфіку методологічної природи, 

унікальний зміст відносин щодо соціального порядку. Правовий режим 

публічного майна має інституційний і функціональний аспекти щодо ролі 
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суб’єктів відносин у процесі здійснення правової охорони публічного 

майна та відповідно реалізації конкретних складових правового режиму. 

Це зумовлюється існуванням основоположних, вузлових елементів 

правової дійсності. 

Таке поєднання інституційних і функціональних характеристик 

включає у себе основні, якісно особливі види суспільних відносин, які за 

своїм економічним, соціально-політичним змістом потребують 

особливого, притаманного саме відповідній групі суспільних відносин, 

системи регулятивного впливу, яка має специфічні прийоми регулювання, 

особливий порядок виникнення та формування змісту прав та обов’язків, 

їх реалізацію, специфіку санкцій, а також дію єдиних принципів, 

загальних засад, які мають вплив на цю множину норм [253, c. 25]. Що ж 

до публічного майна, то його правовий режим відображає сутність такого 

майна загалом, соціальну спрямованість при здійсненні його правової 

охорони, нерозривну взаємодію, цілісність відповідного комплексу 

правових засобів, їхній вплив на регульовані відносини. 

Нормативний, а також інституційно-функціональний аспекти такого 

правового режиму зумовлюють якісну спрямованість суспільних відносин 

у сфері використання, правової охорони та захисту публічного майна. 

Інструменти діяльності публічної адміністрації щодо застосування 

механізму правового регулювання у взаємозв’язку з галузевими нормами 

та принципами визначають наслідки впливу адміністративно-правових 

норм на відповідну групу суспільних відносин. Як наслідок, відбувається 

досягнення цілей правової охорони публічного майна та відповідного 

правового регулювання. 

Враховуючи викладене, раціональним вважаємо наукове 

дослідження Л.В. Томаша щодо правового режиму публічного майна, яке 

дозволяє [485, c. 25]: 
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 на доктринальному рівні побачити глибину та можливості 

правового регулювання;  

 у законотворчій діяльності – забезпечити каузальне 

поєднання юридичних засобів, що створюють оптимальні умови щодо 

конкретного об’єкта (чи суб’єкта діяльності), специфічну регуляцію 

відносин у сфері використання різних видів публічного майна;  

 у практиці правозастосування – імплементувати правові 

інструменти, чітко знаючи, що покладено в основу будь-якої взаємодії 

юридичних засобів і чи досягаються цілі специфічного регулювання;  

 у правоохоронній діяльності – забезпечити контроль, нагляд 

законної та правильної (на основі принципів пріоритету прав і свобод і 

т.п.) дії механізмів реалізації.  

По суті, розгляд і дослідження правового режиму публічного майна 

потрібно здійснювати щодо впливу механізму права на суспільні 

відносини, а не на управління людською діяльністю та її процесами тощо. 

У зв’язку з цим до вивчення поняття «правовий режим» слід підходити 

системно, враховувати багатогранність, об’ємність, «атмосферу» права, у 

якій функціонують всі елементи правової системи та забезпечується 

єдність всіх її різноманітних елементів, які відображають природу права, 

його онтологічний зв’язок з іншими елементами правової системи 

(правовими принципами, нормами права, правовідносинами тощо) 

[252, c. 126]. Фактично, правовий режим публічного майна є складовою 

державного режиму на підставі суворої впорядкованості та системності 

юридичних норм. Відповідна юридична категорія характеризується 

багатозначністю, а саме: своєрідним «нашаруванням» суміжних правових 

категорій та домінуванням таких елементів як режим верховенства права, 

режим публічно-правового порядку та дисциплінарний режим. Правовий 

режим публічного майна, насамперед, має втілення в легальних підходах, 

правовій регулятивній методології, правотворчих і правозастосовчих 
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процесах, правосвідомості соціуму. Тому одним із важливих показників 

якості такого правового режиму є законність. Індивідуалізація правового 

режиму публічного майна втілюється в його сутнісних характеристиках і 

в суб’єктному складі.   

Деталізується правовий режим за допомогою поняття «порядок 

правового регулювання», який забезпечується особливим поєднанням 

залучених для його здійснення методів. Відповідна категорія тлумачиться 

як сполучений в єдину конструкцію комплекс правових засобів, що 

гарантує ефективне їх використання при вирішенні спеціальних завдань, 

щоб вибрати оптимальний для вирішення відповідного завдання правовий 

режим згідно зі специфікою цього завдання та змістом суспільних 

відносин, що регулюються [265; 16, с. 185 243]. Зважаючи на наведене, 

необхідно враховувати ще й організаційно-правові засоби у межах 

правового режиму публічного майна, оскільки основу такого режиму 

становлять не суто загальні за своєю природою дозволи та заборони, а 

засновані на них види (типи) правового регулювання. Саме тому 

правовий режим публічного майна можна тлумачити як 

загальнодозвільний (щодо загального використання) і власне дозвільний 

(у цілому за процедурою).  

Разом з тим, нинішні політико-правові українські реалії щодо 

проведення Операції об’єднаних сил на тимчасово окупованих територіях 

у Донецькій та Луганській областях спричиняють формування 

додаткового набору особливостей правового режиму публічного майна. 

Так, на думку С.О. Кузніченка, у цьому аспекті йдеться про необхідність 

першочергового врахування найжорсткішого надзвичайного 

адміністративно-правового режиму «воєнного стану» як особливої 

гарантії забезпечення публічних інтересів держави, суспільства, людини 

як на національному рівні, так і в окремих адміністративно-

територіальних утвореннях [215, с. 259]. Визначальним критерієм 

демократичності правового режиму публічного майна можна вважати 



202 

принцип народного суверенітету та юридичне забезпечення народовладдя 

через акти прямого волевиявлення суб’єктів приватного права, 

насамперед, громадян [95, с. 36; 257, с. 159; 594, c. 441–445]. Це 

унеможливлює узурпацію публічної влади та/або її концентрацію у межах 

органу з монопольним або домінуючим становищем на ринку. 

Не менш важливо усвідомлювати неможливість «пом’якшення» 

адміністративно-правового режиму воєнного стану з огляду на 

відсутність відповідної процедури, тому правовий режим публічного 

майна має підпадати під увесь спектр правових приписів у межах 

імплементації цього найжорсткішого правового режиму. Особливості 

виникнення, зміни та припинення зазначених правовідносин 

встановлюють через розсуд суб’єктів публічної адміністрації, 

уповноважених на такі дії на конституційному рівні. Згідно з п. 9 ч. 1 

ст. 85; п.п. 19, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, ст.ст. 4, 11 Закону 

України «Про боротьбу з тероризмом», ст.ст. 3, 5, 8 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» до таких суб’єктів можна віднести: 

Верховну Раду України, Президента України, Раду національної безпеки і 

оборони України, Службу безпеки України, Міністерство внутрішніх 

справ України, Міністерство оборони України, профільні центральні 

органи виконавчої влади, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, 

органи місцевого самоврядування, військові командування, військові 

адміністрації тощо [194; 326; 354]. 

Додатково необхідно уточнити, що регулятивний характер 

правового режиму публічного майна обумовлює складові елементи та 

структуру такого режиму, яка віддзеркалює динамічний бік 

правовідносин із використання та правової охорони публічного майна. Це 

можна реалізувати через модифікацію елементів правового режиму 

публічного майна: правових способів і засобів, явищ тощо (норм права, 

юридичних фактів, правової ідеології, правосвідомості, правових 

принципів тощо) [126, с. 276]. Зазначений правовий режим висвітлює 
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зовнішню форму виникнення, зміни, припинення відповідних суспільних 

відносин за допомогою взаємодії правових інструментів, методів 

правового регулювання. Це забезпечує належну динаміку зазначених 

суспільних відносин та обумовлює цілі регламентації правової охорони 

публічного майна та задоволення публічних інтересів учасників 

суспільних відносин із його використання. 

Як вказує Т.П. Мінка, елементами правового режиму публічного 

майна є: об’єктивована сфера дії права – визначена в соціальному 

просторі множина суспільних відносин, які становлять предмет правового 

регулювання; системний, взаємообумовлений логічними зв’язками набір 

способів, методів і типів регулятивної дії права на визначену множину 

суспільних відносин; конкретний соціально-значущий результат дії права, 

яким є мета юридичного регулювання [253, с. 26].  

У сфері реалізації правових режимів окремих видів публічного 

майна потрібно виділяти такі елементи правового режиму, як об’єкт 

(публічне майно), суб’єкти (публічна адміністрація, суб’єкти приватного 

права – користувачі), методи правового регулювання (імперативно-

диспозитивні), механізм адміністративно-правового забезпечення 

(нормативна регламентація, правовідносини, акти правореалізації та 

правозастосування). Відповідні елементи правового режиму щодо 

публічного майна відображають змістовні аспекти правової охорони 

останнього, а також його інституційні та функціональні характеристики. 

Отже, можна констатувати, що онтологічний, гносеологічний та 

аксіологічний виміри інституціонально-функціональних характеристик 

правового режиму публічного майна дозволяють забезпечити реалізацію 

нормативної складової правового режиму публічного майна. Вказана 

юридична категорія, хоча й має окремі статичні риси, є апріорно 

динамічною та зумовлена поточним станом політичної, економічної, 

соціальної та інші ситуації в країні. Як наслідок, формується відповідна 

регулятивна парадигма використання окремих видів публічного майна з 
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урахуванням транскордонних і національних вимірів імплементації 

такого правового режиму. 

 

3.2 Підстави виникнення та припинення правового режиму 

публічного майна 

 

Правовий режим публічного майна, насамперед, запроваджується з 

огляду на специфіку суб’єкта набуття прав на таке майно. Проведені нами 

початкові дослідження сутності підстав виникнення вказаного правового 

режиму, свідчать про вольовий, як правило, активний, нерідко 

односторонній порядок інституціоналізації правового режиму публічного 

майна з урахуванням публічного інтересу. Йдеться про доцільність 

делегування Українським народом суб’єктам публічної адміністрації 

юридично закріпленої можливості реалізовувати компетенцію, пов’язану 

зі здійсненням правової охорони та захисту, використання публічного 

майна. Для цього має існувати чітко виписана система спеціальних 

правових норм не лише щодо встановлення підстав виникнення, але й 

реалізації та припинення відповідних відносин у сфері публічного майна. 

Висловлюючись з приводу підстав виникнення правового режиму 

публічного майна, зазначимо, що вони ґрунтуються на легальному 

закріпленні правового статусу набувачів прав на таке майно, процедурних 

аспектах визначення процедури набуття та особливостей реалізації цього 

правового режиму з урахуванням інтересів народу України. На 

переконання О.І. Настіної, такі підстави можна класифікувати за такими 

критеріями: за вольовою ознакою – примусові (за відсутності волі 

попереднього власника майна) і непримусові; за способами виникнення – 

первісні, первинні, похідні та окремі; за ознакою способів набуття – 

історичну (захват (зайняття) майна державою), первинну (проголошення 

об’єктом власності Українського народу з подальшим законодавчим 
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закріпленням прав на це майно), загальні (юридичні факти, що вказують 

на перехід прав на майно до держави), спеціальні (юридичні факти, що 

вказують на перехід прав до держави з одночасним припиненням права 

комунальної власності), особливі (націоналізація, експропріація, 

реквізиція, перехід права під викупленою державою пам’яткою 

культурної спадщини), окрему (передачу (повернення) в державну 

власність земельних ділянок колективної власності, які не підлягають 

розпаюванню); за формою власності суб’єкта, право якого на майно 

припиняється, – приватні (у випадках припинення права приватної 

власності), публічні (у випадках припинення права комунальної 

власності) [259, c. 10]. 

Потрібно враховувати, що нерідко підстави набуття прав на публічне 

майно як підстави виникнення відповідного правового режиму є 

примусовими, наприклад, такі юридичні факти, як націоналізація, 

конфіскація, реквізиція майна, викуп державою пам’ятки культурної 

спадщини. Разом з тим, добровільні підстави засновані на добровільних 

паритетних началах, а саме: добровільна відмова попереднього власника 

від своїх прав на вказане майно на користь суб’єктів публічної 

адміністрації, укладення цивільно-правових угод або адміністративних 

договорів, викуп для суспільних потреб, делегування повноважень або 

добровільна передача прав на публічне майно від комунального та 

державного власника, повернення публічного майна з колективної до 

державної форми власності тощо.  

Доречно в цьому сенсі розмежовувати загальні та особливі підстави 

виникнення правового режиму публічного майна. Так, особливі підстави 

пов’язані з виникненням юридичних фактів щодо виняткової можливості 

суб’єктів публічної адміністрації набути права на публічне майно. 

Натомість усі інші підстави мають загальний характер. Як приклад можна 

навести відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності, конфіскацію, договірний порядок набуття прав (за 
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договорами купівлі-продажу, дарування, міни тощо), односторонні 

правочини (набуття прав у порядку спадкування, у разі добровільної 

відмови попереднього власника), штучне створення майна тощо. 

Разом з цим, звернемо увагу на той факт, що управлінські відносини 

у сфері публічного майна можуть мати як публічно-правовий 

(адміністративний), так і приватноправовий характер. Це істотним чином 

впливає на виокремлення потенційних і реально можливих підстав 

набуття прав на таке майно, а також на подальшу ефективність 

імплементації правових режимів окремих видів публічного майна. Так, 

для виникнення правового режиму публічного майна пріоритетну роль 

відіграє об’єктивізація правовідносин із підґрунтям у вигляді публічного 

інтересу, насамперед, через норми адміністративного права переважно в 

ініційованому «втручальному» порядку [92, c. 172, 197], незалежно від 

наявності або відсутності владних повноважень у суб’єкта набуття прав 

на публічне майно. Запропонована позиція зумовлена посиленням ролі 

адміністративних договорів та інституту делегування повноважень, 

дискреції при здійсненні публічно-сервісного управління у сфері 

публічного майна. Тим не менше, нерідко згода суб’єкта приватного 

права, права якого на публічне майно примусово відчужуються, дійсно не 

потрібна для виникнення правового режиму публічного майна з правами 

на нього з боку суб’єктів публічної адміністрації. 

Варто відзначити, що ідентифікуючи природу підстав виникнення 

правового режиму публічного майна, необхідно орієнтуватися, 

насамперед, на адміністративно-правову сутність норм права, які 

регламентують адміністративні процедури. Особливо актуально це щодо 

значного масиву відносин приватноправового змісту при використанні 

публічного майна. По суті, можуть мати місце відносини зі здійснення 

правової охорони та захисту публічного майна, у яких поєднуються 

публічно-правові (адміністративні) і приватноправові елементи. Так, 

суб’єкти публічної адміністрації у межах функціонування правового 
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режиму такого майна можуть діяти в приватноправовій формі при 

імплементації публічно-правових рішень. З цією метою для встановлення 

юридичної природи описаних відносин раціональним вважаємо 

застосування двоступеневої та спеціально-правової теорій. 

Як вказують Р.С. Мельник і В.В. Джарти, у межах двоступеневої 

теорії потрібно орієнтуватися на рівні прийняття рішень: 1) перший 

рівень (відповідає на питання «якщо»): рішення суб’єкта публічної 

адміністрації, якщо він діє, є публічно-правовим; 2) другий рівень 

(відповідає на питання «як»): вид та спосіб того, як діє суб’єкт публічної 

адміністрації, можуть бути публічно-правовими (адміністративними) і 

приватноправовими [1, c. 45–50.; 92, c. 174–177]. Що ж до конкретизації 

юридичної природи норм права при виникненні правового режиму 

публічного майна, то доцільним є використання спеціально-правової 

теорії. Зокрема, публічно-правову (адміністративну) сутність має така 

юридична норма, що у разі її застосування уповноважує або зобов’язує 

винятково суб’єкта публічної адміністрації до відповідної дії чи рішення 

[559, с. 48–51]. 

Повертаючись до характеристики правової природи підстав 

виникнення правового режиму публічного майна, потрібно уточнити, що 

уповноважені особи у сфері використання цього майна набувають 

належну компетенцію щодо застосування як публічно-правових, так і 

приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації. Як 

наслідок, можуть виникати, змінюватися або припинятися 

адміністративно-правові та приватноправові відносини. До того ж, 

яскраво виражена адміністративно-правова природа норм права має прояв 

у межах підготовчої діяльності при використанні публічного майна 

(наприклад, передприватизаційної підготовки), а також при встановленні 

інституціональних і функціональних меж, плануванні, встановленні 

строків і порядку правової охорони, прийнятті адміністративних актів 

щодо вказаного майна. Натомість окремі елементи правового режиму 
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публічного майна доволі часто можуть мати приватноправову сутність у 

межах загального компетентнісного прояву. Наприклад, йдеться про 

продаж публічного майна в загальнодоступний та конкурентний спосіб на 

фондових ринках, зокрема, у вигляді депозитарних розписок, на 

аукціонах, за конкурсом. Таким публічним майном можуть бути акції 

(частки, паї), що належать державі, єдиний майновий комплекс 

державного підприємства, об’єкти приватизації тощо. 

У розвиток сформульованої думки додатково наголосимо на 

імперативності підстав виникнення правового режиму публічного майна 

у межах адміністративно-правових відносин. Сформульована думка 

розкриває виникнення та реалізацію повноважень уповноважених осіб 

щодо використання публічного майна винятково в спосіб, межах і на 

підставі закону з домінуванням публічно-правового інтересу в зазначених 

відносинах [270, с. 103–105]. У разі виникнення правового режиму 

публічного майна інституціоналізуються відповідні засадничі цільові, 

інституціональні, функціональні, інструментальні характеристики 

механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації правових 

режимів окремих видів публічного майна. Відповідно, цей механізм може 

бути реалізованим лише у межах адміністративно-правових відносин за 

наявності всіх перерахованих елементів. 

Важливо зважати також на договірний формат підстав виникнення 

правового режиму публічного майна у поєднанні з нормативними й 

адміністративними актами, актами-діями й актами-планами як 

інструментами діяльності публічної адміністрації [124, с. 40]. На 

переконання С.С. Скворцова, це випливає з таких принципових аспектів: 

існування зобов’язального характеру відносин; формальної рівності, 

взаємності прав і обов’язків суб’єктів таких відносин; добровільності 

взятих зобов’язань; переважання організаційних функцій, програмно-

цільових методів організації управління; взаємного контролю за 

виконанням встановлених управлінських цілей та завдань [408, с. 78–82].  
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Зокрема, при виникненні правового режиму публічного майна 

завдяки формальній рівності суб’єктів відносин створюється простір для 

формування координаційних відносин, коли спільними діями 

забезпечується належний рівень правової охорони публічного майна. У 

зв’язку з цим інституціоналізується взаємна спрямованість і 

зобов’язальний характер таких відносин. Через цільовий характер 

діяльності сторони набувають можливості самостійно реалізовувати 

функції планування та матеріально-технічного забезпечення, 

фінансування при дотриманні договірних зобов’язань щодо використання 

публічного майна. Як наслідок, посилюється рівень добровільності взятих 

на себе суб’єктами публічної адміністрації зобов’язань щодо правової 

охорони та захисту публічного майна, коли зменшується тягар 

бюрократичних процедур і посилюється координаційна складова 

правового режиму публічного майна. 

З викладеного випливає, що держава як політичний суверен в особі 

публічної адміністрації через законодавчі акти може встановлювати межі 

своїх прав на публічне майно, а також те, що окремі підстави виникнення 

правового режиму публічного майна можуть бути застосованими лише 

державою. Тому варто погодитися із думкою А.В. Вінницького, що у 

межах правового режиму публічного майна можлива й зворотна ситуація, 

коли такий режим виникає внаслідок набуття повноважень на 

використання вказаного майна суб’єктами приватного права [51, с. 82–

91].  

Можливі випадки, коли правовий режим публічного майна виникає 

для третіх осіб, які незалежно від власної волі та бажання поліції чи її 

посадових осіб стали учасниками правовідносин з приводу використання 

або застосування ними публічного майна [272, c. 6]. Водночас, основними 

учасниками відносин при виникненні правового режиму публічного 

майна все-таки є суб’єкти публічної адміністрації, а всі інші категорії 

суб’єктів можуть вважатися додатковими учасниками відповідних 
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відносин. Нерідко останні набувають такого статусу задля відшкодування 

матеріальної чи моральної шкоди у межах процедурного або судового 

спору. 

З огляду на викладене, вважаємо, що підстави виникнення правового 

режиму публічного майна повною мірою пов’язані зі встановленням 

адміністративними нормами суспільними правовідносинами, до змісту 

яких належать повноваження їхніх суб’єктів щодо реалізації управління 

та формування організаційно-правових умов для забезпечення належного, 

тобто цільового та функціонального використання такого майна [222, 

c. 128]. З огляду на це, варто виокремлювати на підставі взаємозв’язку з 

юридичними нормами такі форми управління у разі виникнення 

правового режиму публічного майна: правовстановлювальні та 

правореалізаційні (встановлення та застосування норм права); 

зорієнтовані на забезпечення та імплементацію нормативних та 

адміністративних актів (проведення організаційних заходів і здійснення 

матеріально-технічних операцій) [27, c. 57]. Як наслідок, створюється 

підґрунтя для цілеспрямованої послідовно здійснюваної співпраці 

індивідуальних і колективних суб’єктів публічного та приватного права 

щодо забезпечення правової охорони та захисту публічного майна. 

Характеризуючи підстави виникнення правового режиму публічного 

майна, необхідно звернути увагу на той факт, що в добровільному 

порядку набуття прав на це майно відбувається за юридичною категорією 

«суспільні потреби». Натомість для примусового порядку характерним є 

застосування категорії «суспільна необхідність». Обидві з них мають у 

своїй основі необхідність задоволення публічного інтересу щодо 

ефективного та раціонального використання публічного майна. У цьому 

сенсі необхідно звернути увагу на той факт, що для національного права 

іноземних держав характерною тенденцією є посилення ролі суспільної 

складової в зазначеному публічному інтересі при встановленні підстав 

виникнення правового режиму публічного майна. Так, як вказує 
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М.Ю. Галятин, в Іспанії йдеться про «суспільну доцільність або соціальні 

інтереси», в Італії – «спільні інтереси», у Німеччині – «суспільне благо», 

у Швеції – «важливі суспільні інтереси», у Португалії – «суспільні 

інтереси», у США – «суспільно-корисну мету» [69, с. 40]. Фактично ми 

маємо ситуацію, коли підстави виникнення правового режиму публічного 

майна засновані на соціоцентричному колективному вимірі відносин у 

цій сфері, а також на необхідності досягнення суспільного блага як 

поєднання приватних інтересів користувачів публічного майна. Тим не 

менше, наведене не виключає того, що така категорія є оцінювальним 

поняттям і потребує уточнення з урахуванням національних реалій. 

В Німеччині виділяють правовий режим захищеного або 

потенційного фонду публічного майна: вулиці, дороги або площі, 

природні і штучні водні канали, залізниці, наземне і підземне сполучення, 

аеродроми, порти, дамби, зелені насадження, дитячі і спортивні 

майданчики, басейни, пансіонати для дітей та юнацтва, будинки для 

людей похилого віку і лікарні, школи, ВУЗи і спеціальні учбові заклади, 

бібліотеки, дослідницькі лабораторії, казарми і військові полігони, 

відкриті і криті майданчики для паркування, установки для 

радіомовлення, інженерні мережі для постачання води, електрики та газу, 

очисні установки, місця для збирання відходів, сміттєспалювальні 

установки, ратуші та інші адміністративні, урядові або судові будівлі, 

церкви, будівлі мерій і будинки для священників, церковні місця 

поховань, об’єкти, призначені для церковного культового застосування. 

Ці майнові об’єкти завдяки публічному інтересу набувають особливого 

правового статусу, що вирізняє їх своїм правовим становищем серед 

звичайних об’єктів. [557, с. 782-783.] 

Так, в Україні ще з радянських часів категорія суспільного інтересу 

була вживаною як пріоритетна й означала засадничий фундамент для всіх 

інших видів інтересів [214, c. 91]. Можна стверджувати про ототожнення 

публічного інтересу із суспільним, а саме: всенародним. Одразу 
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зауважимо, що з позицій логіки це не зовсім коректно, оскільки 

публічний інтерес охоплює також і загальнодержавний з урахуванням 

інтересів територіальних громад, зважаючи на новітні тенденції до 

децентралізації в національному масштабі. Відповідно, як вдало пояснює 

К. Тот’єв, для досягнення суспільних цілей публічність інтересу означає, 

що його носієм є суспільство як органічне ціле, де найвищий рівень 

спільності представлений інтересами всього суспільства через базові 

потреби людей, зумовлені потребою в соціальному розвитку [486, c. 25]. 

Отже, ключовою характеристикою публічного інтересу при виникненні 

правового режиму публічного майна є його спрямованість на врахування 

суспільних потреб, попри фрагментарні корпоративні чи групові інтереси, 

як і суто державний інтерес [615, c. 289]. 

Що стосується державного інтересу, представленого в діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації щодо виникнення правового режиму 

публічного майна, то залежно від аксіологічного забарвлення не 

виключено реалізацію двох сценаріїв подальшого використання такого 

майна. По-перше, може йтися про охоронну функцію згідно з ідеалом 

«держави як нічного сторожа» [583, c. 26–27]. По-друге, через державний 

апарат, відокремлений від громадянського суспільства, можна лобіювати 

інтереси окремих соціальних груп чи корпорацій. Разом з тим, практика 

свідомого ігнорування законних основ функціонування публічної 

адміністрації не узгоджується з новітніми стандартами концепції «good 

governance». Відтак, відповідно до принципу верховенства права при 

реалізації правового режиму публічного майна раціональним способом 

здійснення публічного управління вбачається реалізація суспільних 

потреб та інтересів у частині становлення та розвитку соціальної 

держави. Як наслідок, відбувається діалектична взаємодія державного та 

суспільних інтересів у межах дії правового режиму публічного майна. 

Таким чином, на національному рівні для виникнення правового 

режиму публічного майна публічний інтерес відіграє вирішальну роль. До 
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того ж, в українських реаліях оновлення адміністративного права 

потрібно орієнтуватися на загальносоціальну спрямованість суспільних 

інтересів користувачів публічного майна. У Конституції України це 

підтверджується положеннями щодо необхідності врахування таких видів 

публічного інтересу: національні інтереси (ст. 18), інтереси держави (ч. 2 

ст. 121); інтереси національної безпеки (ч. 2 ст. 32; ч. 3 ст. 34; ч. 2 ст. 39), 

інтереси громадського порядку (ч. 23 ст. 34; ч. 2 ст. 35; ч. 1 ст. 36; ч. 2 

ст. 39); інтереси територіальної цілісності (ч. 3 ст. 34); інтереси 

суспільства (ч. 7 ст. 41; ч. 4 ст. 89); інтереси всіх співвітчизників (ч. 3 

ст. 79; ч. 3 ст. 104); інтереси прав людини (ч. 2 ст. 32; ч. 1 ст. 36); інтереси 

економічного добробуту (ч. 2 ст. 32); спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ і міст (ч. 4 ст. 140) [18, с. 138; 194]. Простежується 

відповідність зазначених положень із розумінням публічного інтересу в 

загальному праві, що виявляється в спільних закономірностях відносин 

публічної адміністрації та людини не суто через законодавчі межі, але й, 

насамперед, через вплив на відносини, прийняття рішень [394, с. 209]. 

Наступним кроком нашого дослідження має стати з’ясування 

добровільних і примусових підстав виникнення правового режиму 

публічного майна. Зокрема, попередньо було сформульовано думку про 

взаємозв’язок вказаних добровільних підстав із категорією «суспільні 

потреби». У теорії наведене означає встановлену з урахуванням 

публічного інтересу, зокрема, загальнодержавних інтересів або інтересів 

територіальної громади, необхідність у виникненні правового режиму 

публічного майна відповідно до визначених законом процедур [78, c. 92]. 

З урахуванням легального критерію такі підстави можна згрупувати за 

їхнім призначенням на [328]: 

 стратегічні – забезпечення національної безпеки та оборони; 

 композиційні – будівництво лінійних об’єктів та об’єктів 

транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, 
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естакад, нафто-, газо-та водопроводів, ліній електропередачі, 

зв’язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових 

терміналів, електростанцій), нафтових і газових свердловин та 

виробничих споруд, та об’єктів, необхідних для їх 

експлуатації; споруд для підземного зберігання нафти, газу та 

інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і 

відходів виробництва; захисних гідротехнічних споруд; 

дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, 

стадіонів та кладовищ; створення міських парків; 

 локаційні – розміщення іноземних дипломатичних 

представництв і консульських установ, представництв 

міжнародних організацій в Україні згідно з ратифікованими 

міжнародними договорами України; об’єктів, пов’язаних із 

видобуванням корисних копалин; об’єктів природно-

заповідного фонду; 

 сервісні – обслуговування лінійних об’єктів, об’єктів 

транспортної та енергетичної інфраструктури, нафтових і 

газових свердловин та виробничих споруд та об’єктів, 

необхідних для їх експлуатації; споруд для підземного 

зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, 

захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва; 

об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин; 

 реконструктивні – капітальний ремонт, реконструкція лінійних 

об’єктів, об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури 

та об’єктів, необхідних для їх експлуатації. 

Натомість підстави примусового набуття прав на публічне майно, що 

зумовлюють виникнення відповідного правового режиму, засновані на 

категорії «суспільної необхідності». Загальноприйнятною доктринальною 

дефініцією підстав виникнення правового режиму публічного майна з 
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мотивів суспільної необхідності є їх визначення як зумовленої публічним 

інтересом, регламентованої в законі та забезпеченої примусовими 

заходами виняткової потреби у відчуженні майна [78, c. 92]. Одразу 

потрібно уточнити, що вказані підстави мають конституційний рівень 

правової регламентації. 

Так, згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 41 Основного Закону України гарантується 

непорушність права власності суб’єктів приватного права, якого ніхто з 

них не може бути протиправно позбавлений, а примусове відчуження 

може реалізовуватися винятково як виняток із мотивів суспільної 

необхідності, на підставі та в порядку, встановлених законом, та за умови 

попереднього та повного відшкодування вартості [194].  

На законодавчому рівні винятки сформульовані як вичерпний 

перелік, що базується на просторових характеристиках правового режиму 

публічного майна, а саме: під розміщення об’єктів національної безпеки 

та оборони; лінійних об’єктів та об’єктів транспортної та енергетичної 

інфраструктури (доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, 

ліній електропередачі, аеропортів, морських портів, нафтових і газових 

терміналів, електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації; 

об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин 

загальнодержавного значення; об’єктів природно-заповідного фонду; 

кладовищ [328] (за положеннями ч. 1 ст. 15 Закону 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»). 

На сьогодні у літературі можна знайти доволі різні підходи до того, 

яким має бути перелік підстав для примусового виникнення правового 

режиму публічного майна. Так, окремі науковці пропонують не 

встановлювати «вузькі» правові межі для цих підстав, а щорічно 

розвивати інститут вилучення на базі попередньо сформульованих 

загальних характеристик примусового відчуження майна [241, c. 68]. З 
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такою позицію можна погодитися, проте частково. Дійсно, з одного боку, 

ми підтримуємо ідею про те, що доцільно вдосконалювати правовий 

режим публічного майна з урахуванням практики розвитку публічного та 

приватного права. Проте, з іншого, – для зловживань і виходу за межі 

компетенції суб’єктів публічної адміністрації створюють простір власне 

загальні ознаки підстав для відчуження прав на публічне майно з боку 

суб’єктів приватного права, а також відкритий перелік підстав для 

виникнення цього правового режиму. В протилежному випадку 

відбувається порушення відповідних конституційних принципів щодо 

неприпустимості примусового позбавлення прав, зокрема, на публічне 

майно не на підставі закону. 

Безумовно, очевидним є той факт, що суб’єкти публічної 

адміністрації набувають прав на публічне майно [164, с. 109] також у разі 

вчинення протиправних діянь попередньо уповноваженими особами. Як 

правило, у цьому разі підставою виникнення правового режиму 

публічного майна є конфіскація. Як наслідок, слушним є уточнення 

О.В. Єлісєєвої, що така підстава застосовується, коли публічне майно 

було одержане внаслідок та/або є доходом від вчинення делікту; було 

підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засіб чи 

знаряддя вчинення делікту, крім тих, що повертаються власнику 

(законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне 

використання; призначалося (використовувалося) для схиляння особи до 

вчинення, фінансування та/або матеріального забезпечення делікту або є 

винагородою за його вчинення; було предметом делікту, крім тих, що 

повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не 

встановлено, – переходять до суб’єктів публічної адміністрації [109, 

c. 45]. 

Для примусових підстав виникнення правового режиму публічного 

майна потрібно брати до уваги, насамперед, принципи співмірності, 

допустимості та виняткової необхідності. Зокрема, у праві Європейського 
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Союзу, зокрема, в ст. 1 Протоколу № 1 до Європейської Конвенції з прав 

людини, а також практиці Європейського суду з прав людини, 

запропоновано підходи щодо належної інтерпретації принципу 

співмірності при втручанні публічної адміністрації у право власності на 

майно, яке належить суб’єкту приватного права: забезпечення 

безперешкодного користування майном; позбавлення особи майна з 

дотриманням конкретних умов; реальна можливість контролю за 

використанням майна з урахуванням загальних інтересів [100]. З приводу 

допустимості втручання, то Європейський суд з прав людини 

дотримується позиції щодо розумної відповідності між 

використовуваними засобами та метою позбавлення прав на майно, що 

належить суб’єкту приватного права за умов додержання справедливої 

рівноваги [100]. 

Трапляється й проблема, пов’язана з розумінням категорії 

«виняткової необхідності», на підставі якої в примусовому порядку 

виникає правовий режим публічного майна. І.Я. Головня вважає, що мова 

йде про першочергову потребу, без забезпечення якої існування 

суспільства буде неможливим або суттєво ускладнюється [78, c. 92]. 

Фактично передбачається розв’язання проблем суспільного розвитку у 

разі набуття прав на публічне майно суб’єктами публічної адміністрації у 

примусовому порядку для подальшого розміщення суспільно необхідних 

об’єктів, у разі неможливості інших варіантів розміщення об’єкта чи 

відмови або реалізації діяльності за межами конкретної адміністративно-

територіальної одиниці [94, с. 106; 101, c. 45]. Відповідно, для 

примусового виникнення правового режиму публічного майна 

пропонуємо виходити не лише з пріоритету публічного інтересу, але й 

застосовувати триступеневий тест. Вважаємо за доцільне такий алгоритм 

примусового виникнення правового режиму публічного майна: 

1) з’ясувати, чи існує суспільна необхідність у виникненні правового 

режиму публічного майна на конкретній території; 
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2) встановити рівень виняткової необхідності у виникненні вказаного 

правового режиму; 

3) довести, що більш суспільно корисним буде відчуження прав на 

публічне майно від суб’єктів приватного права на користь суб’єктів 

публічної адміністрації чи інших суб’єктів делегованих повноважень.  

Таким чином, ми схиляємося до того, що для виникнення правового 

режиму публічного майна потрібно орієнтуватися на цільові, аксіологічні 

та інфраструктурні аспекти. Необхідно виходити з того, що в 

національних реаліях використання публічного майна починає 

інституціоналізуватися транскордонний вимір діяльності публічної 

адміністрації. Як наслідок, необхідно узгоджувати правові межі, зокрема, 

у частині підстав виникнення правового режиму згаданого майна. Так, у 

європейських країнах континентального права наведені підстави 

пов’язані з такими юридичними фактами, як публічні цілі, що не можуть 

бути досягнуті інакше (Польща); виключні загальнокорисні цілі, способи 

досягнення мети (Чехія); встановлені в законі вагомі цілі, що слугують 

суспільному благу та не можуть бути досягнутими в інший спосіб 

(Німеччина) [70, с. 60-62; 154, с. 184–185, 189].  

Натомість у країнах загального права більший акцент робиться на 

результаті виникнення правового режиму публічного майна згідно з 

нормами прецедентного права. Як правило, йдеться про цілі, що 

сприяють розвитку, перебудові або вдосконаленню життєдіяльності 

держави та суспільства (Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії); зумовлені «розумною необхідністю» «розумно осяжні 

потреби», які створюють умови для розміщення соціально важливих 

об’єктів, надання соціально вагомих послуг, публічного використання 

майна суб’єктами приватного права (Сполучені Штати Америки) [169, 

с. 98, 100]. 

З урахуванням викладених європейських практик виникнення 

правового режиму публічного майна для України особливо актуальним є 
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приведення цих підстав у відповідність до суспільних інтересів з огляду 

на план територіального розвитку щодо: 

 проведення робіт або зведення об’єктів господарської 

інфраструктури загального користування [154, с. 187]: 

будівництва та експлуатації оборонних об’єктів, а також 

об’єктів забезпечення суспільної безпеки, зокрема, тюрем, 

колоній тощо [154, с. 184-185], цільового обмеження у 

військових зонах [154, с. 189], розміщення та передислокації 

частин, підрозділів, різноманітних служб [70, с. 60–62]; 

будівництва споруд для органів правосуддя, армії та поліції 

[154, с. 187]; будівництва та експлуатації публічних доріг та 

публічних засобів зв’язку [154, с. 184–185], зокрема, 

автомобільних та залізничних доріг, енергетичних та 

телекомунікаційних об’єктів, водогосподарських споруд [154, 

с. 187], аеропортів [70, с. 60–62]; будівництва та експлуатації 

будівель для публічних установ [154, с. 184-185], об’єктів 

соціального призначення (будинків старезних, інвалідів, 

дитячих будинків тощо) [70, с. 60–62], медичних установ, 

об’єктів культурного значення [154, с. 187]; будівництва та 

реконструкції установ, які слугують цілям мистецтва, науки чи 

проведення досліджень [70, с. 60–62]; 

 використання природних комплексів, складних антропо-

екологічних об’єктів – об’єктів природно-заповідного фонду: 

створення необхідного доступу до земельних ділянок та 

будівель [154, с. 189], оптимізації меж земельних ділянок з 

метою обміну земельними ділянками як форми вилучення 

землі задля подальшого перерозподілу таким чином, щоб 

створені земельні ділянки відповідали по розміщенню, формі 

та розміру будівничим чи іншим цілям; недопущення вибуття 

землі з господарського обігу, за винятком використання 



220 

відповідно до плану забудови, а також для того, щоб 

незабудовані та незначно забудовані земельні ділянки, 

розташовані всередині забудованої території, використовувати 

відповідно до будівельних приписів або сприяти будівельному 

використанню [70, с. 60–62]; розробки та експлуатації надр 

[154, с. 187]; зберігання вигляду міст та місцевостей, 

забезпечення збереження пам’яток природи та культури, а 

саме: вилучення земельних ділянок для забезпечення 

підтримки у належному стані споруд на територіях, на які 

поширюються вимоги про збереження будівничих споруд і 

своєрідності місцевості, тобто таких споруд, які створюють 

особливий вигляд міста та мають велике містобудівне 

значення, особливо, історичне чи культурне; для забезпечення 

збереження нерухомих пам’яток у їх первинному стані; у 

випадку знахідки (відкриття) пам’ятки для забезпечення 

виконання археологічних розкопок; для забезпечення 

наукового дослідження та вільного доступу громадськості до 

такої пам’ятки [70, с. 60–62]; 

 забезпечення екологічної безпеки: будівництва та експлуатації 

споруд у галузі охорони навколишнього середовища [154, 

с. 184-185]; створення охоронних і санітарно-гігієнічних зон і 

територій, санітарний благоустрій житлових масивів [154, 

с. 189]; уникнення екологічних порушень для реалізації 

проектів з охорони природних ресурсів, проведення заходів з 

охорони природи та догляду за ландшафтом, забезпечення 

землею з метою відпочинку [70, с. 60–62]. 

Потрібно забезпечити дієвий механізм охорони та захисту законних 

прав та інтересів набувачів прав на публічне майно. Для добровільних 

підстав виникнення правового режиму публічного майна важливу роль 

відіграє вольовий характер процесу набуття повноважень на таке майно. 
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Натомість для примусових підстав важливо дотримуватися букви та духу 

закону щодо юрисдикційних та неюрисдикційних процедур захисту 

публічних, публічно-майнових і майнових інтересів уповноваженої особи 

щодо використання публічного майна з акцентом на здійснення 

справедливого судочинства, дієвого виконавчого провадження та 

процесуальні гарантії самозахисту й усунення можливостей для 

зловживання правами. 

Доволі чітко на цьому аспекті наголосив В.Л. Скрипник, зазначаючи 

про відповідні правові межі – існування законних підстав, визначені межі 

застосування рішення; компенсаційні гарантії – своєчасності отримання 

компенсаційних виплат, одержання відшкодування в натурі, а при 

неможливості – отримання повної грошової компенсації за втрату 

наявних або не набутих матеріальних благ; право на судовий захист – 

гарантовану можливість звернення до суду за охороною та захистом своїх 

прав [411, c. 4]. 

Формулюючи власну думку щодо виникнення правового режиму 

публічного майна, зазначимо, що наразі істотного поширення набуло 

публічне правонаступництво в цій сфері. На доктринальному рівні 

згаданий термін розглядається як процес передачі повноважень [3, c. 112], 

набуття адміністративної компетенції від одного суб’єкта публічної 

адміністрації до іншого [26, c. 25] у межах функцій, покладених на них 

державою [28, c. 33]. Це стає можливим з огляду на положення ст.ст. 55, 

56 Конституції України [194]. 

Можна констатувати, що для виникнення правового режиму 

публічного майна на підставі публічного правонаступництва необхідно 

орієнтуватися на такі юридичні факти, як злиття, приєднання, поділ, 

перетворення, ліквідація з подальшою передачею компетенції до іншого 

суб’єкта публічної адміністрації. Такий перехід може відбуватися як у 

межах адміністративних процедур, так і за правилами адміністративної 

юрисдикції при розгляді та вирішенні відповідних справ. За критерієм 
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повноти таке правонаступництво може бути як абсолютним, так і 

вибірковим. Як приклад можна навести повний перехід повноважень до 

новоствореного Верховного Суду щодо публічного управління публічним 

майном, яке належало Верховному Суду України. 

У такому сенсі правонаступництво відбувається не лише у межах 

загальної компетенції, але й у майнових відносинах щодо конкретного 

управлінського (організаційного) змісту прав та обов’язків [291, с. 40–43].  

Як пояснює Пленум Вищого адміністративного суду України в п. 9 

постанови «Про практику застосування адміністративними судами 

окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під 

час розгляду адміністративних справ», подібно до процесуального 

правонаступництва необхідно зважати на перспективні межі («хто є 

правонаступником у правовідносинах»), компетенційні особливості (за 

«обсягом компетенції» суб’єкта публічної адміністрації) [359]. 

Що ж до припинення правового режиму публічного майна, то щодо 

поглиблення аналізу особливостей цієї юридичної категорії необхідно 

виходити з подвійної ролі речових прав, обмежень і обтяжень у цій сфері. 

До того ж, як базовий елемент ми схильні підтримати ідею, що правовий 

режим публічного майна встановлює межі реалізації компетенції як 

публічної адміністрації, так і власників, володільців чи користувачів 

цього майна щодо планування, допуску на ринок і виходу з нього, 

реалізації контрольних процедур тощо [370, c. 115].  

Відповідно, пропонуємо брати до уваги вимоги нормативних актів з 

деталізацією підстав і порядку припинення правового режиму публічного 

майна, які видаються компетентними суб’єктами публічної влади. Тим не 

менше, ці уповноважені особи повинні попередньо одержати належний 

правовий титул на здійснення правової охорони та використання 

публічного майна на підставі, у спосіб та в межах вказаних приписів. 

Для публічного майна загального користування, природних ресурсів, 

публічних грошових коштів тощо доволі часто виникають ситуації, коли 



223 

потрібна взаємодія уповноважених суб’єктів публічного та приватного 

права з публічною адміністрацією, насамперед, за результатами передачі 

публічного майна до третіх осіб задля належного його використання. Як 

наслідок, доцільним вбачається розробка та реалізація правових 

механізмів гарантування охорони, зокрема, юрисдикційного та судового 

захисту прав як зазначених суб’єктів, так і третіх осіб. Особливо 

актуальною ця пропозиція стає щодо припинення правового режиму 

публічного майна, оскільки дозволяє створити умови для його 

збереження та/або цілісності. 

Ведучи мову про подвійну роль речових прав, обмежень і обтяжень у 

сфері використання публічного майна, ми маємо на увазі ще й подвійний 

характер підстав припинення правового режиму такого майна, а також 

змісту прав на нього. У цьому сенсі під час припинення правового 

режиму публічного майна відбувається припинення прав на нього в одних 

суб’єктів з одночасним їх набуттям іншими особами. На думку 

О.І. Настіної, йдеться суто про різні способи переходу прав, на які 

впливають відмінні процедури (порядки) цього переходу, правовий статус 

набувачів майна, обсягу його правосуб’єктності, існування (відсутність) 

конкретних юридичних фактів [259, c. 10].  

Даючи власну оцінку ситуації, яка була описана вище, зазначимо, що 

фактори впливу на процес припинення правового режиму публічного 

майна більш раціонально згрупувати за інституціональним і 

функціональним критеріями, а також на підставі юридичних фактів 

(спеціальний порядок припинення відповідного правового режиму). 

Принциповим аспектом припинення правового режиму публічного 

майна є також врахування нормативності такого порядку [168, с. 92; 536, 

с. 92]. Необхідно визначитися з тим, що держава в особі уповноважених 

суб’єктів публічної адміністрації бере участь у цьому процесі не лише як 

суб’єкт прав на публічне майно, але і як носій політичної влади 

(публічно-правовий суверен), що реалізує територіальне верховенство. Як 
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додатково пояснює О.А. Вівчаренко, компетенція держави як суверена та 

суб’єкта прав є тотожною винятково у разі встановлення загальних засад 

такої діяльності, наприклад, земельної власності, землекористування, 

кадастру тощо [53, с. 88–92]. Саме припинення правового режиму 

публічного майна можна вважати складовим елементом вказаних засад 

діяльності держави в особі її уповноважених органів. Як наслідок, 

припинення цього правового режиму можливе лише за волею держави як 

публічно-правового суверена, що одночасно виступає носієм речових 

прав на публічне майно. По суті, у більшості випадків потрібне видання 

адміністративних актів із владно-розпорядчими приписами у разі 

існування встановлених на рівні закону підстав. Безумовно, можуть бути 

винятки, зокрема, при вчиненні правопорушень суб’єктами публічної 

адміністрації щодо відмови здійснення регламентованих у законі 

обов’язків із передачі прав на публічне майно іншим суб’єктам. 

Так, наприклад, відчуження військового майна здійснюється 

Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ 

України через уповноважені Кабінетом Міністрів України підприємства 

та організації, визначені ним за результатами тендеру, чому передує 

списання цього публічного майна, крім випадків, коли рішення про 

відчуження майна, що є придатним для подальшого використання, але не 

знаходить застосування у повсякденній діяльності військ, надлишкового 

майна, а також цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого 

майна приймає Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства 

оборони України, Міністерства внутрішніх справ України [222, c. 13].  

З огляду на це, схиляємося до думки, що незалежно від суб’єкта 

здійснення державної політики щодо правової охорони та використання 

публічного майна на національному та регіональному рівнях, на підставі 

двоступеневої теорії під час припинення правового режиму цього майна 

доцільно враховувати практику реалізації адміністративних процедур, 
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зокрема, щодо правомірності застосування як публічно-правових, так і 

приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації. 

Разом з тим, на підставі положень ст. 346 Цивільного кодексу 

України [532] у цьому разі мова йде про публічний характер вказаного 

майна, що зумовлює схожість легальних підстав добровільного та 

примусового припинення правового режиму останнього [242, с. 21; 530], 

наприклад, відсутність можливості конфіскації земель таких форм 

власності, примусового відчуження земельних ділянок із мотивів 

суспільної необхідності та для суспільних потреб тощо [168, c. 136].  

Для більш детального огляду добровільних підстав припинення 

правового режиму публічного майна, за вольовим критерієм, їх можна 

класифікувати на: 1) відчуження власного майна суб’єктом публічної 

адміністрації чи іншою особою, яка має право на таке майно; 2) відмову 

від зазначених прав; 3) знищення майна [59, c. 63; 152, с. 86-87; 168, 

c. 136].  

Прикладом відносин із реалізації таких підстав припинення 

правового режиму публічного майна можна навести положення ухвал 

Вищого адміністративного суду України від 10 лютого 2015 року 

№ К/9991/12274/12 [505], від 02.07.2015 № К/800/40973/13 [500], від 

11 червня 2017 року № К/800/45369/15 [506] тощо. Так, між Фондом 

державного майна України та організацією орендарів орендного 

підприємства було укладено договір купівлі-продажу державного майна 

орендного підприємства, за умовами якого організація орендарів 

орендного підприємства придбала державне майно цілісного майнового 

комплексу орендного підприємства [506]. 

Важливо враховувати поєднання вольових характеристик 

функціонування держави в особі органів, уповноважених розпоряджатися 

публічним майном, пов’язаним зі стратегічними ресурсами України. У 

цьому сенсі маються на увазі природні ресурси як публічне майно, а саме: 

земля як основне національне багатство відповідно до ч. 1 ст. 14 
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Основного Закону України [194]. Насамперед, потрібна згода органів 

державної влади на розпорядження землями держави, а також органів 

місцевого самоврядування на розпорядження землями територіальних 

громад. 

Тим не менше, не виключене нелегітимне припинення прав із боку 

суб’єктів публічної адміністрації на належне їм публічне майно. Як 

зразок можна згадати ухвали Вищого адміністративного суду України від 

22 травня  2014 року у справі № 2-а-29/11 [514], від 02 липня 2014 року 

№ К/800/13155/14 [499]. Наприклад, рішенням виконавчого комітету 

Стрийської міської ради було оформлено право власності на нежитлове 

приміщення та будівлі на праві комунальної власності за територіальною 

громадою м. Стрия в особі Стрийської міської ради. Водночас 

Львівською обласною радою не приймались рішення про передачу 

нерухомого майна санітарно-епідеміологічної станції у комунальну 

власність міста обласного підпорядкування – м. Стрия і вказане нерухоме 

майно перебувало у спільній власності територіальних громад Львівської 

області, про що свідчить відсутність реєстрації вказаного нерухомого 

майна щодо права комунальної власності територіальної громади м. 

Стрия в особі Стрийської міської ради до часу, коли таке право власності 

територіальної громади м. Стрия було зареєстроване на підставі 

оскаржуваного рішення виконавчого комітету Львівської міської 

ради [514]. 

Не менш важливо враховувати той факт, що підстави припинення 

правового режиму публічного майна відповідають підставам виникнення 

інших правових режимів на зазначене майно. По суті, у результаті 

припинення в особи прав на публічне, первинно наділеної такими 

правами, одночасно відбувається їх виникнення у нового набувача цих 

прав. Безумовно, з огляду на правовий статус нового набувача прав на 

публічне майно обсяг обов’язків суб’єкта публічної адміністрації буде 
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деякою мірою різнитися залежно від виду правового режиму публічного 

майна.  

Щодо описаних добровільних підстав припинення правового режиму 

публічного майна потрібно також уточнити, що перспективним 

напрямком оптимізації порядку висловлення згоди на розпорядження 

публічним майном можуть стати адміністративні договори [72, 

с. 5, 19, 160]. Зокрема, щодо адміністративних договорів ми схильні 

вважати, що порядок відчуження публічного майна від держави в особі її 

уповноважених органів до суб’єктів приватного права дозволить 

максимально ефективно забезпечити добровільний характер передачі 

компетенції на використання публічного майна із супутнім дотриманням 

принципів верховенства права, відкритості та прозорості, справедливості 

та підзвітності публічної адміністрації. Доцільно також внести відповідні 

зміни на рівні закону щодо встановлення чіткого порядку укладення 

адміністративних договорів і притягнення до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності за правопорушення в цій сфері. 

Іншою формою добровільного порядку припинення правового 

режиму публічного майна є електронний формат добровільного 

відчуження прав. Наприклад, 27 вересня 2017 року Департамент 

комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації 

та ДП «СЕТАМ» (OpenMarket) підписали договір про співробітництво 

задля підготовки та проведення електронних торгів із реалізації майна, 

що перебуває в комунальній власності та буде приватизовано [167]. 

Повертаючись до ідеї електронізації порядку припинення правового 

режиму публічного майна, стає очевидним, що сервісна спрямованість 

таких процедур дозволить належним чином реалізувати легальні підстави 

припинення його правового режиму. Відповідно будуть імплементовані 

засади забезпечення ефективності діяльності публічної адміністрації, 

прозорості супутніх адміністративних процедур і власне прибутковості 

відчуження публічного майна. У цьому сенсі надлишок коштів, 
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одержаних від реалізації публічного майна на електронних майданчиках, 

сформує додаткову матеріально-фінансову базу для реалізації нагальних 

для суб’єктів публічної адміністрації функцій на національному, 

регіональному чи локальному рівнях в інтересах суб’єктів приватного 

права. 

Варто звернути увагу також і на той факт, що правовий режим 

публічного майна може бути припиненим у примусовому порядку. Цей 

висновок заснований на тезі, що ці підстави можуть бути встановлені 

законодавством у спеціальних юридичних нормах. Прикладом є юридичні 

норми щодо невичерпних підстав згідно з положеннями Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» [360]. Потрібно 

зважати на обсяг компетенції власника публічного майна та особливості 

об’єкта (наприклад, обмеження чи вилучення його з обігу). Доцільно 

також спиратися на об’єктивні фактори, які можуть залежати від волі 

особи з правовим титулом на публічне майно та реалізовуватися поза її 

волею. Це можливо, зокрема, при конфіскації об’єкта на підставі рішення 

суду, знищенні публічного майна внаслідок стихійного лиха, втраті 

майна, що було передано особі на виконання умов договору [530]. По 

суті, підстави для припинення правового режиму публічного майна 

можуть як бути, так і не бути позбавленими суб’єктивних властивостей. 

Варто наголосити на тому, що волевиявлення особи, наділеної 

правами на публічне майно, є одним із ключових, але не визначальним 

фактором для реалізації процедури припинення прав на таке майно. 

Зокрема, нерідко правовий режим публічного майна припиняється через 

відсутність підстав для існування прав на нього. Це може бути пов’язано 

з обмеженими режимними характеристиками для обороту публічного 

майна та/або обмеженням компетентностей публічної адміністрації на 

набуття прав на таке майно. Традиційною підставою для припинення 

правового режиму публічного майна в цьому аспекті можна вважати його 

знищення, оскільки, на переконання Н.В. Вороніної, у такому разі стає 
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відсутнім об’єкт, без якого правовідносини не можливі [59, c. 63]. 

Фактично суб’єкти публічної адміністрації, наділені правами на публічне 

майно, не завжди мають достатню кількість і впливовість 

компетентностей для визначення фактичної долі цього майна. Водночас, 

далеко не завжди взагалі існує реальна можливість для знищення 

публічного майна. Так, неможливо знищити земельну ділянку, природні 

властивості якої апріорно можуть зазнавати шкоди в більшому чи 

меншому розмірі. 

Тим не менше, необхідно однозначно та чітко інтерпретувати ще й 

реальність існування та правомірність зазначених обмежень на вчинення 

юридичних дій щодо публічного майна як підстав для припинення його 

правового режиму. Наприклад, землі, які знаходяться під автомобільними 

шляхами та, як правило, перебувають у комунальній власності, не можуть 

передаватися у приватну власність. Об’єкти, що перебувають у межах 

одних населених пунктів, – у власність суб’єктів публічної адміністрації в 

особі територіальних громад інших населених пунктів [168, c. 138–139]. 

Наведений поточний висновок випливає з конституційного 

розуміння права власності Українського народу в особі суб’єктів 

публічної адміністрації (органів державної влади та місцевого 

самоврядування) на всі природні ресурси, зокрема, на землю [194] 

(відповідно до ст. 13 Основного Закону України).  

Важливо, щоб публічне майно максимально повно задовольняло 

публічні інтереси територіальної громади того чи іншого населеного 

пункту визначеної адміністративно-територіальної одиниці. Відповідно, 

правовий режим публічного майна залежить від існування чи припинення 

суб’єкта, Так, припинення правового режиму природних ресурсів, 

зокрема, землі залежить від статусу місцевих рад, які представляють 

публічні інтереси конкретних територіальних громад. В аналогічний 

спосіб при ліквідації населених пунктів правовий режим публічного 

майна державної форми власності, що знаходяться на цій території, зазнає 
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змін. По суті, можна констатувати, що втрата конкретною територією 

статусу самостійної адміністративно-територіальної одиниці, насамперед 

внаслідок її ліквідації, є специфічною підставою припинення правового 

режиму публічного майна комунальної форми власності. 

Додатково слід уточнити, що у разі втрати конкретною територією 

статусу самостійної адміністративно-територіальної одиниці права на 

землі, що належать вказаним суб’єктам публічної адміністрації, мають 

перейти до територіальних громад інших населених пунктів лише у 

випадку об’єднання їх в одну адміністративно-територіальну одиницю. У 

протилежному випадку правовий режим публічно майна зберігається, але 

права переходять до органів державної влади на підставі ст. 84 

Земельного кодексу України [153].  

У законодавстві також встановлено обмеження щодо передачі в 

приватну власність земель історико-культурного призначення. У розвиток 

цього потрібно зазначити також, що відповідно до ст. 7 Закону України 

«Про музеї та музейну справу» право приватної власності на земельну 

ділянку при створенні музею не може виникати [346]. 

Пов’язані юридичні норми наведено в ст.cт. 54, 83-84 Земельного 

кодексу України щодо правового режиму музейних закладів як 

публічного майна [153]. Тому неправомірно застосовувати підставу 

припинення права власності на земельну ділянку як викуп пам’ятки 

історії та культури.  

Разом з тим, у даному разі у більшості випадків мова йде про 

примусові підстави для припинення правового режиму публічного майна, 

яке належить державі в особі уповноважених суб’єктів публічної 

адміністрації, тобто за відсутності їхньої добровільної згоди [168, c. 136; 

377, с. 30]. Зазначимо, що суб’єкти публічної адміністрації, виступаючи 

від імені та в інтересах усього народу України або відповідних 

територіальних громад, уповноважені здійснювати повноваження 

власника. що припинення правового режиму публічного майна. Зміна 
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правового режиму публічного майна переважно має відбуватися в 

судовому порядку у разі протиправної поведінки компетентних органів. 

Зокрема, за рішенням суду публічне майно може бути вилученим, 

зокрема, при визнанні рішень, дій та угод, що лежать в основі набуття 

права на публічне майно недійсними, зокрема, при визнанні 

неправомірним викупу для суспільних потреб [152, с. 86–87]. 

Наразі у практиці правозастосування формується «квазі-підстава» 

для припинення правового режиму публічного майна. Йдеться про свого 

роду «націоналізацію» публічного майна на міждержавному рівні, а, по 

суті, його експропріацію. До уваги не беруться положення міжнародного 

права щодо використання публічного майна за правилами узуфрукту. У 

такий спосіб у Криму було, наприклад, захоплено газову компанію 

«Кримгаз», а також суднобудівний завод «Залив» із подальшим 

введенням адміністрації з Татарстану. Одночасно приймаються відповідні 

нормативні акти з боку країни-експропріатора. Зокрема, йдеться ще й про 

прийняття нормативних актів, зокрема, постанови № 2085-6/14 щодо 

майна держави Україна щодо 111 об’єктів власності, № 505-1/15 зі 

змінами та доповненнями щодо 4618 «націоналізованих» об’єктів 

нерухомості як публічного майна. [477].  

Аналізуючи підстави припинення правового режиму публічного 

майна, необхідно звернути увагу на наукову пропозицію О.І. Настіної 

щодо їх диференціації за ознаками способів припинення на загальні, 

особливі, спеціальні, окрему та проміжну [259, c. 5]. Фактично йдеться 

про підстави припинення правового режиму публічного майна у разі його 

передачі до приватної, комунальної, чи колективної власності. Додатково 

правовий режим публічного майна змінюється під час переходу права 

власності на земельну ділянку, на якій розташовані будівля або споруда, у 

разі їх придбання чи при переході прав іноземним державам та/або 

іноземним юридичним особам.  
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Так, ми орієнтуємося, насамперед, на способи припинення правого 

режиму публічного майна, супутні юридичні факти та діяння суб’єктів 

публічної адміністрації. З огляду на це, особливий інтерес для нас 

представляє наукова позиція Ю.В. Корнєєва щодо необхідності вчинення 

юридично значущих дій у межах реалізації загальних підстав для 

припинення правового режиму вказаного майна, зокрема, укладення угод, 

включаючи міжнародні договори [152, с. 86-87; 199, c. 144–150].  

Мова йде про юридичні акти, які виступають підставою для 

припинення правового режиму публічного майна, наприклад, 

приватизацію або розмежування земель різних форм власності. З огляду 

на пріоритетне значення публічного майна для задоволення національних 

інтересів та/або забезпечення потреб інтересів широкого кола 

користувачів такого майна (наприклад, населення конкретної 

територіальної громади) вкрай важливо, щоб наведені юридичні факти 

були закріплені у законі. 

Виходячи з наведеної тези, необхідно уточнити, що законодавство 

України не передбачає можливості визнання нікчемними або недійсними 

угод, які порушують права держави в особі уповноважених органів, 

наділених правами на публічне майно. Оцінюючи якість угод, слід 

звернути увагу на забезпечення реалізації правового режиму публічного 

майна, закладеного у підході О.В. Вівчаренка щодо доцільності 

доповнення ст. 154 Земельного кодексу України третьою частиною. 

Зокрема, дослідник пропонує встановити відповідальність посадових осіб 

за порушення права власності територіальних громад і держави, а також 

визначити на рівні закону нікчемність угод, що порушують вказані права 

[53, с. 92]. Вказані пропозиції випливають із положень п. «в» ч. 3 ст. 152 

Земельного кодексу України, у яких спосіб захисту прав через визнання 

угоди недійсною встановлено винятково стосовно прав громадян і 

юридичних осіб [152]. Одночасно з імплементацією запропонованого 

способу захисту прав передбачено ще й припинення правового режиму 
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відповідного майна. Концентруючи свою подальшу увагу на змісті та 

особливостях порядку припинення правового режиму публічного майна, 

ми схильні вважати, що, насамперед, необхідно враховувати принцип 

рівності всіх форм власності. Тому у ст. 154 Земельного кодексу України 

доцільно встановити нікчемність угод щодо публічного майна, що 

порушують права суб’єктів публічної адміністрації, наділених правами на 

це майно. 

Не можна не звернути увагу і на той факт, що у разі припинення 

правового режиму публічного майна мають, насамперед, забезпечуватися 

національні інтереси та державні потреби. Особливо актуально це при 

виникненні необхідності будівництва публічного майна на землях, які не 

можуть знаходитись у власності територіальних громад відповідно до 

закону. Фактично в Земельному кодексі України як профільному 

нормативно-правовому акті доцільно не лише встановити підстави та 

особливий порядок набуття, але й припинення правового режиму 

публічного майна та відповідних земельних ділянок. Запропонована теза 

має вирішальне значення при комплексному тлумаченні чинних положень 

ст.ст. 140, 141 Земельного кодексу України [152]. Передбачені у цих 

статтях підстави набуття та припинення правового режиму публічного 

майна стосуються, насамперед, суб’єктів приватного права. Це, зокрема, 

унеможливлює застосування еколого-правової санкції у вигляді 

примусового припинення правового режиму публічного майна при 

вчиненні деліктів уповноваженими особами. Як наслідок, з’являється 

юридична колізія положень Земельного кодексу України з нормами 

прямої дії ст. 13 Конституції України про те, що власність не повинна 

використовуватися на шкоду людині та суспільству та зобов’язує [194], 

зокрема, суб’єктів публічного права. Виходячи з наведеного антропо- та 

соціоцентричного підходу, встановленого в конституційних приписах, 

раціонально, насамперед, у Законі України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» як рамковому природоресурсовому нормативно-
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правовому акті [350], регламентувати підстави та порядок припинення 

правового режиму публічного майна у випадку заподіяння шкоди 

довкіллю та/або порушення прав і законних інтересів осіб, наділених 

правами на публічне майно. 

Разом з тим, розглядаючи підстави виникнення та припинення 

правового режиму публічного майна, не можна залишити поза увагою 

особливості реєстрації речових прав у межах єдиної державної 

геоінформаційної системи [231, c. 145]. Наголосимо, що процедура 

реєстрації прав на публічне майно має ознаки адміністративної та 

стосується обов’язкової державної реєстрації прав, а також обтяжень і 

обмежень на публічне майно за принципами територіальності та «єдиного 

вікна».  

Необхідно зробити поточний висновок, що адміністративні акти, 

видані за результатом здійснення реєстраційних дій, є юридично 

значущими документами, оскільки підтверджують державну реєстрацію 

прав [258]. Відповідно, під адміністративною процедурою державної 

реєстрації прав, обмежень та обтяжень на публічне майно маються на 

увазі полісуб’єктні реєстраційні дії щодо публічного майна, розміщеного 

на території України. Правові титули можуть бути зокрема, закріплені як 

права власності, володіння, користування (зокрема, найму, оренди), 

господарського відання, оперативного або довірчого управління, 

сервітуту, суперфіцію та інші. 

Фактично і юридично правовий режим публічного майна остаточно 

виникає та/або припиняється з моменту державної реєстрації прав на це 

майно. Відповідно, можна повною мірою підтримати позицію такого 

науковця, як Г.В. Мороз, що реєстрація прав є остаточним юридичним 

фактом [254, с. 165]. Додатково необхідно уточнити, що у межах 

реалізації адміністративної процедури виконується низка функцій, 

фундаментальних для адміністративно-правового забезпечення правового 

режиму публічного майна, а саме: гарантування правопорядку та 
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стабільності правовідносин [409, с. 225]; публічне (державне) визнання 

прав на відповідне майно [204, с. 34; 539, с. 10]; надання достовірної 

інформації зацікавленим особам щодо цих прав [290, с. 138]; 

забезпечення законності зазначених прав, зокрема, наданням правової 

охорони [269, с. 47; 383, с. 508]; проведення публічного контролю [409, 

с. 225]. Доцільно орієнтуватися як на забезпечувально-контрольні 

характеристики, так і засвідчувально-інформативні функції. Як наслідок, 

створюються умови для підвищення ефективності проведення 

адміністративної процедури державної реєстрації прав, обмежень та 

обтяжень на публічне майно. 

Зазначимо, що на новітньому етапі сформувалося кілька засадничих 

тенденцій реалізації державної реєстрації прав на публічне майно. До 

останніх, на переконання Х.А. Григор’євої, можна віднести: 

електронізацію документообігу, полісуб’єктність, поступове 

впровадження принципу екстериторіальності, диференціацію строків 

реєстрації прав і розміру адміністративного збору, відсутність суттєвого 

поглиблення спеціалізації реєстрації прав [84, c. 466]. Запропоновані 

тенденції за сутністю та правовою природою можна класифікувати на 

такі групи: гарантування екстериторіальності; процедурні зміни щодо 

диференціації строків реєстрації та пов’язаних витрат; цифровізаційна 

трансформація – запровадження повністю електронного документообігу, 

за винятком форс-мажорних обставин. По суті, ці тенденції створюють 

умови для спрощення адміністративної процедури державної реєстрації 

прав, обмежень та обтяжень на публічне майно, зокрема, мінімізації 

адміністративних бар’єрів. 

На нашу думку, потрібно зробити особливий акцент на 

інституціональних оновленнях і цифровізаційній трансформації. Так, 

розширений перелік суб’єктів реєстрації прав на публічне майно створює 

простір для зменшення бюрократичності такої адміністративної 

процедури, мінімізації адміністративних бар’єрів, посилення 



236 

оперативності та швидкості реєстрації прав обранням належного та 

зручного державного реєстратора, спрощення порядку імплементації 

механізму адміністративно-правового забезпечення у сфері правової 

охорони публічного майна та підвищення рівня залученості суб’єктів 

приватного права до процесу публічного управління при використанні 

такого майна. До того ж, електронізація документообігу на етапах 

подання заяви, прийняття рішення державним реєстратором і отримання 

документів за результатом реєстрації прав дозволяє екстериторіально в 

режимі 24/7 одержати підтвердження прав на публічне майно, що 

зумовлює автоматичне виникнення та/або припинення правового режиму. 

Додатково доцільно зробити уточнення, що практично вся інформація 

повторюється, тобто, окрім паперової форми, додатково представлена в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тому при 

проведенні державної реєстрації не потрібно додатково пред’являти 

та/або відновлювати втрачені чи пошкоджені правовстановлюючі 

документи тощо. 

Тим не менше, вказані інституціональні оновлення можуть зумовити 

«розмивання» спеціалізації уповноважених органів, дублювання 

організаційних структур і компетенції, а щодо електронізації 

документообігу – ще й технічні збої. До інших прогалин у забезпеченні 

виникнення та припинення правового режиму публічного майна щодо 

державної реєстрації прав на нього можна віднести повільне прийняття 

базових законів (наприклад, Адміністративно-процедурного кодексу 

України тощо), нормативну незакріпленість критеріїв оцінювання 

ефективності якості діяльності суб’єктів публічної адміністрації [474, 

c. 175]. Окрім цього, рівень інтероперабельності реєстрів в Україні 

недостатньо забезпечений. Саме тому тимчасово унеможливлюється 

ефективна взаємодія профільного державного реєстру прав, обмежень та 

обтяжень на публічне майно з пов’язаними інформаційними базами 

даних. 
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З цього приводу О.В. Степська наводить приклад, що «технічна» 

інформація про формування земельних ділянок (категорія земель, 

кадастровий номер, місце розташування, опис меж, площа, цільове 

призначення, нормативна грошова оцінка тощо) міститься в Державному 

земельному кадастрі, а відомості щодо оформлення прав – у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень [465, c. 81]. Разом 

з тим, незалежно від визнання державою права власності на земельні 

ділянки, останні можуть досі не мати кадастрового номера [176, c. 441]. 

Такий стан справ випливає з п. 2 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про Державний земельний кадастр», згідно з яким 

земельні ділянки, право власності на які виникло до 2004 року, 

вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового 

номера [330]. Як наслідок, не виключена ситуація, коли таке публічне 

майно використовується за цільовим призначенням, але уповноважений 

власник ним не розпоряджається, поки не буде одержано кадастровий 

номер. Наприклад, у картографічних документах за черговими 

кадастровими планами взагалі може бути відсутнім позначення існування 

описаної ділянки на відповідній території [508; 523; 513; 521].  

Відомості про земельну ділянку не належать до відповідних реєстрів 

або ж відбувається неправомірна зміна таких даних у відповідному 

реєстрі, що спричиняє недоліки правового режиму такого публічного 

майна. Загалом, чинні реалії реалізації правового режиму публічного 

майна в Україні досі не виключають ризик реєстрації похідних прав на 

публічне майно не на встановлених законом підставах. Тому, як слушно 

зауважує Н. Ременчук, формально державний реєстратор не зобов’язаний 

перевіряти законність виникнення прав на відповідне майно, а за 

правдивість даних у поданих документах і їх відповідність законодавчим 

приписам відповідає лише заявник [382, с. 291].  

Найбільш легко реалізувати адміністративну процедуру реєстрації 

прав, обмежень та обтяжень на публічне майно за умови електронізації 
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документообігу при деперсоніфікації переважної більшості реєстраційних 

дій. Причинами існування такої можливості було застосування 

«заявницького принципу» щодо реєстрації речових прав, які виникли до 

2013 року. Саме на етапі запровадження принципово нової 

адміністративної процедури з реєстрації речових прав потрібно було 

перенести всі дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно без подання відповідних заяв суб’єктами прав. Поясненням такої 

пропозиції є фактичний стан справ, коли у момент виникнення правового 

режиму публічного майна волевиявлення сформувалося в момент 

виникнення прав на публічне майно, а держава визнала та гарантувала 

його. 

Отже, підстави виникнення та припинення правового режиму 

публічного майна безпосередньо пов’язані з аксіологічними та 

інституціональними властивостями такого майна. Не менш важливо на 

новітньому історичному етапі розвитку інституту публічного майна 

враховувати посилення ролі суб’єктів приватного права у цих процесах, 

зокрема, враховуючи можливість укладення адміністративних договорів 

чи делегування повноважень. Потрібно також зважати на інститут 

публічного правонаступництва щодо використання публічного майна. 

Окрему забезпечувальну роль у цих процесах відіграє використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, при вчиненні 

реєстраційних дій. 

 

3.3 Специфіка правових режимів окремих видів публічного 

майна 

 

Класифікація правових режимів окремих видів публічного майна за 

різноманітними підставами залежно від його конкретних різновидів 

забезпечує якісне розкриття сутності такого майна. Так, за тривалістю 
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можна виділяти первинні та вторинні підвиди правового режиму 

публічного майна. Первинні правові режими є такими комплексами 

правових засобів, які виражають загальні та вихідні співвідношення 

способів правового регулювання на відповідній ділянці соціального 

життя. Вторинні правові режими є модифікаціями загальних режимів, які 

передбачають або особливі пільги та переваги, що відбиваються в 

додаткових правах, або особливі обмеження, які показані в додаткових 

заборонах чи позитивних зобов’язаннях [265, c. 187].  

До того ж, С.С. Алексєєв виділяв загальнодозвільні та спеціально-

дозвільні правові режими, які утворюються внаслідок сполучення 

дозволів і заборон, є найбільш поширеними та такими, що часто 

використовуються [265; 16]. В основу загальнодозвільного режиму 

покладений принцип: «дозволено все, що прямо не заборонено законом» 

те, що прямо заборонено законом, або «все інше» повинно бути чітко та 

точно регламентоване нормативним актом. Для правового режиму 

дозвільного профілю характерним є те, що суб’єкти володіють тільки 

тими правами, які прямо закріплені в законі. В основі спеціально-

дозвільного режиму покладено принцип: «заборонено все, крім 

дозволеного» [471, c. 516]. У сфері здійснення правової охорони 

публічного майна діють обидва з цих різновидів. 

Враховуючи наведену класифікацію, відповідно до дозвільної 

спрямованості правового режиму публічного майна необхідно 

виокремлювати й техніко-юридичний різновид режиму, який 

побудований на деяких своєрідних юридичних прийомах (С.С. Алексєєв 

пропонує іменувати режимом виключень). Цей вид правового режиму має 

наскрізне значення та є невіддільною частиною загальнодозвільного та 

спеціально-дозвільного режимів. Останні мають у своїй формулі, крім 

складової «все», неодмінний комплекс виключень. Найчастіше їх перелік 

у законодавстві визначають як вичерпний. Техніко-юридичний прийом 

виключення можна розглядати як режим, оскільки він, як і будь-який 
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правовий режим, створює певний «клімат», «настрій» у регулюванні. Він 

вводиться законодавцем як вилучення із загального порядку, отже, 

виключення не можуть припускатися, вони завжди повинні бути точно 

вказані в нормативних актах [14, c. 357]. Тобто довільний характер 

правового режиму публічного майна обумовлює комплекс повноважень 

суб’єктів правовідносин у сфері здійснення правової охорони та захисту 

цього майна. Це пов’язане з тим, що виключний і невиключний характер 

компетенції визначає регулятивну функцію держави, а також специфіку 

публічного управління в цій сфері. 

Залежно від характеру правового режиму публічного майна 

потрібно виділяти ще й загальний та спеціальний його різновиди. 

Загальний різновид цього виду правового режиму полягає у тому, що 

встановлюваний ним порядок регулювання поширюється на всі суб’єкти 

права, які перебувають у сфері правового регулювання. Він охоплює і 

загальнодозвільний, і спеціально-дозвільний режими в цілому. Якщо ж 

нормою права буде встановлено інше, але рівночасно однакове коло 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків різних суб’єктів права 

відносно одного і того ж об’єкта правового регулювання, то виникає та 

реалізується новий вид правового режиму – спеціальний правовий режим 

[65, с. 124-125]. Таким чином, для публічного майна спеціальний 

правовий режим застосовується тоді, коли відбувається нашарування 

інших адміністративно-правових режимів під час здійснення об’єктного 

регулювання.  

Важливо встановити чіткі межі здійснення публічного управління 

при реалізації правового режиму публічного майна. Згідно з практикою 

Європейського суду з прав людини таким обмежувальним чинником є 

«трискладовий тест» згідно з принципами законності, легітимної мети в 

інтересах демократичного суспільства та пропорційності (справедливого 

балансу інтересів). Зокрема, принцип законності встановлює доцільність 

забезпечення якості закону, що вимагає його сумісності з верховенством 
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права [436]. У справі «Herrmann проти Німеччини» передбачено 

обов’язок держави дотримуватися доступності, достатності точності та 

передбачуваності закону (Herrmann проти Німеччини) [432]. 

Розглядаючи особливості правових режимів окремих видів 

публічного майна, насамперед, доцільно орієнтуватися на 

інституціональний вимір діяльності публічної адміністрації, що охоплює 

результати реалізації повноважень державних і недержавних суб’єктів, 

зокрема, органів державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Реформа місцевої влади в Україні з 2014 року дала 

поштовх до передачі повноважень і фінансових ресурсів від органів 

державної влади до органів місцевого самоврядування, а також утворення 

нових виконавчих органів місцевого самоврядування – громад. Наразі в 

Україні влада децентралізована: більшість публічних справ держави та 

суспільства вирішуються органами місцевого самоврядування.  

У Цивільному кодексі України вказано на право власності народу 

України на публічне майно, що знаходиться у межах території України 

[532]. Відповідно до ч. 1 ст. 139 Господарського кодексу України майном 

визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи 

нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються та 

використовуються у діяльності суб’єктів господарських відносин і 

відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених 

законом формах обліку майна цих суб’єктів [82]. До публічного майна, 

яке належить громадянському суспільству, можна віднести не лише 

державне майно, а й майно, яке знаходиться у власності адміністративно-

територіальних одиниць. Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

розмежування державного майна України між загальнодержавною 

(республіканською) власністю і власністю адміністративно-

територіальних одиниць (комунальною) власністю» затверджено перелік 

такого публічного майна України, що включає, наприклад, фізкультурно-

оздоровчі комплекси, театри, музеї тощо [362]. 
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Разом з тим, відповідно до закону органи місцевого самоврядування 

перебирають повноваження щодо надання послуг адміністративного, 

соціального та комунального та інших типів. Така концепція 

застосовується й у Європейських країнах. Наприклад, у Франції 

центральні суб’єкти публічної адміністрації здійснюють розробку та 

координування державних програм на національному рівні. 

Деконцентровані адміністрації реалізують державну політику на 

місцевому рівні [206]. До того ж, посилюються тенденції щодо 

імплементації транскордонних електронних моделей публічного 

управління при використанні публічного майна. 

Що ж до децентралізації публічної адміністрації у сфері правової 

охорони та використання публічного майна в Україні, то саме органи 

місцевого самоврядування повинні мати установчу компетенцію. Це 

узгоджується та забезпечується правом кожного громадянина України на 

відповідний захист прав на користування публічним майном.  

Публічне управління у сфері використання публічного майна, 

зокрема, при застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій, 

насамперед, пов’язане з управлінням суспільством, тобто виробленням і 

здійсненням дій щодо цілеспрямованого свідомого впливу на суспільну 

систему загалом та на її окремі ланки з метою досягнення та підтримки 

соціоекономічної рівноваги у суспільстві. На цей процес окрім 

державного регулювання суттєво впливають діяльність людини як 

активного суб’єкта економічного та суспільного життя та функціонування 

ринкових відносин. Завданням публічної адміністрації є створення умов 

для взаємоузгодженого позитивного впливу цих чинників. По суті, 

йдеться про забезпечення відносної соціоекономічної рівноваги 

суспільства в широкому розумінні, що зумовлюється природою 

суспільних потреб та інтересів, їх постійною зміною, рухомістю [479]. 

Запровадження електронного публічного управління, у свою чергу, 

створює умови для скорочення часу на реєстраційні дії, збільшення 
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гнучкості конкурентоспроможних моделей публічного управління, 

пристосованих до новітніх реалій та потреб громадянського суспільства. 

Отже, запровадження електронного публічного управління при реалізації 

правових режимів окремих видів публічного майна має бути спрямована 

на врахування національних потреб та публічного інтересу на основі 

модернізації організаційних аспектів діяльності публічної адміністрації, 

зокрема, щодо перерозподілу компетенції та використання інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

3.3.1 Правовий режим публічного майна загального 

користування 

 

Надаючи характеристику правовому режиму публічного майна 

загального користування, насамперед, потрібно орієнтуватися на відомий 

ще з часів римського права постулат щодо порядку здійснення 

повноважень, як jura in re aliéna. Йдеться про обмеження правого титулу 

публічного майна щодо встановлення свого роду «боргу» на користь 

держави через персональні або преюдиціальні права загального 

користування. Як наслідок, відбувається не лише встановлення «права в 

чужій речі» щодо виникнення сервітутних прав, суперфіцію чи 

емфітевзису в межах указаного правового режиму, але й спільне 

користування публічним майном разом із власником прав на нього. 

Досить цікавим є бачення правового титулу публічного майна 

німецькими дослідниками, оскільки в адміністративному праві 

Німеччини публічне майно є твердо зафіксованим збірним поняттям для 

дуже розгалуженого кола надзвичайно неоднорідних майнових об’єктів, 

оскільки речами у публічно-правовому розумінні вважаються також 

повітряний простір за межами володіння власника землі, стратосфера, а 

також відкрите море, електричний струм, для яких не існує фізичних 

обмежень і керованості [557, с. 782-783]. Законодавець може на свій 
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розсуд вирішувати питання щодо адміністративно-правового статусу 

речей, призначених для суспільного користування, у розумінні всебічного 

публічно-правового володіння річчю [557, с. 786]. Загальне користування 

означає, що кожен може користуватися публічними речами у рамках 

публічно-правового акту публічної влади, не потребуючи для цього 

особливого дозволу [554, с. 370]. 

Як зазначав О.А. Підопригора, фундамент для реалізації прав на 

чужу річ був сформований на базі відносин землекористування в часи 

інституту общинної власності [287, с. 121, 124]. Зрозуміло, що в 

римському праві розмежування та протиставлення права власності, 

обмежених речових прав, особистих прав ще не було здійснено повною 

мірою [106]. Разом з тим, після обробки римського правового доробку 

німецькими пандектистами, як вказує Є.А. Суханов, сформувалася 

традиційна для континентального права «юриспруденція понять» 

(Begriffs – juris prudenz), зокрема, щодо речових прав [470, с. 43]. До того 

ж, варто уточнити, що в німецькій доктрині було деталізовано базисні 

види таких речових прав. Так, А. Тібо виокремлює в межах концепції 

«dinglichen Rechte» підвиди обмежених речових прав: сервітути, заставу, 

емфітевзис, суперфіцій [604, с. 4, 6]. У матеріальному сенсі мається на 

увазі сутнісне розмежування компетенції у сфері використання 

публічного майна з метою користування, забезпечення (у спосіб 

реалізації чужої речі) чи переважного права (щодо придбання чужої речі). 

Інші німецькі науковці, в межах вищезазначеної концепції, стверджують, 

що адміністративно-правовий аспект права на володіння формується як 

обмежене речове право, тобто як публічно-правовий «сервітут», що 

обтяжує (існуюче) приватне право власності на річ. Законодавець може на 

свій розсуд вирішувати питання щодо адміністративно-правового статусу 

речей, призначених для суспільного користування, у розумінні всебічного 

публічно-правового володіння річчю, якщо можна провести аналогію із 

повним  правом на «власність» [557, с. 785-786.]. 
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Зазначені права не залежать від здійснення обов’язків сторонніми 

уповноваженими особами на використання публічного майна, а 

стосуються створення умов для економічно раціональної участі загальних 

користувачів публічним майном у межах права власності публічної 

адміністрації на таке майно. 

По суті, через «панування» загального користувача над публічним 

майном об’єктивно інституціоналізується комплекс юридичних норм, 

насамперед, адміністративно-правової спрямованості щодо прав та 

обов’язків, які стосуються володіння відповідними матеріальними 

об’єктами. Натомість у суб’єктивному сенсі акцент робиться на 

можливість напряму та без стороннього впливу реалізовувати вказане 

«панування» над публічним майном. Фактично у правовому режимі 

публічного майна загального користування представлено абсолютне 

право власності та похідні від нього обмежені речові права. Також при 

наданні додаткових повноважень загальним користувачам публічного 

майна проявляється обмеження власників цього майна в конструкції 

загальної власності. 

Що ж до деталізації окремих підвидів обмежених речових прав у 

межах реалізації правого режиму публічного майна загального 

користування, то потрібно вказати на пріоритетне значення сервітуту та 

суперфіцію. Так, сервітут як спосіб здійснення вказаних речових прав на 

публічне майно як чужу річ дозволяє здійснювати користування останнім 

широким колом загальних користувачів. Відповідно до ч. 1 ст. 401 

Цивільного кодексу України під сервітутом необхідно розуміти право 

користування чужим майном [532]. У цьому сенсі йдеться як про 

позитивне, так і про негативне користування. Зокрема, у першому 

випадку здійснюється вплив сторонніх користувачів на публічне майно у 

межах, встановлених сервітутом. Переважно, у такий спосіб 

задовольняються їхні особисті немайнові інтереси за невичерпним 

переліком способів реалізації останніх. Публічна адміністрація як 
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власник публічного майна має лише виконувати свій пасивний обов’язок 

щодо неперешкоджання користуванню сервітутом. Разом з тим, 

сервітутні права негативної спрямованості пов’язані з обтяженнями для 

публічної адміністрації як власника публічного майна, а саме: забороною 

вчиняти окремі дії щодо публічного майна, попри збереження за ним 

традиційної «цивілістичної тріади» повноважень. До того ж, у цьому разі 

для власника можуть надаватися компенсації за платними сервітутами та 

у разі необхідності діє інститут публічного правонаступництва.  

Тим не менше, на практиці нерідко трапляються спори щодо 

реалізації сервітутних прав згідно з правовим режимом майна загального 

користування. Як правило, суб’єкти приватного права оскаржують 

адміністративні акти органів публічної адміністрації на місцевому рівні. 

До можливих позовних вимог відноситься, зокрема, визнання незаконним 

та скасування рішення рад про встановлення особистого строкового 

сервітуту для розміщення стаціонарної тимчасової споруди (наприклад, 

тимчасового торговельного павільйону) [491; 495]; про порядок 

визначення плати за земельний сервітут при наданні земельних ділянок у 

платне користування [496]; визнання протиправними дій державних 

комітетів землі, рад та їхніх виконавчих комітетів щодо незбереження 

мереж інженерних комунікацій, що проходять по території земельної 

ділянки, про наявність сервітутів і їх нанесення на кадастровий план 

земельної ділянки, зобов’язання відповідачів їхнім коштом вчинити дії 

щодо внесення у технічну документацію зі складання державного акта на 

право власності на зазначену земельну ділянку, а саме: щодо виключення 

відомостей про наявні сервітути на цій земельній ділянці [494]; 

скасування рішення щодо відмови у встановленні земельного сервітуту на 

земельну ділянку площею для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі; та зобов’язання повторно розглянути проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для подальшого укладення договору про 

встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення 
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тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності [492] 

тощо. 

При характеристиці правового режиму публічного майна загального 

користування зробимо акцент і на суперфіції. Згаданий термін у доктрині 

тлумачиться як речове, довгострокове, відчужуване й успадковуване 

право користування чужою земельною ділянкою чи будівлею на чужій 

земельній ділянці для забудови (за плату) [24, с. 129; 288, с. 5–13]. 

Переважно, ця юридична категорія стосується здійснення загальними 

користувачами обмежених речових прав на земельну ділянку, яка 

належить суб’єктам публічної адміністрації, практично необмеженого 

права користування зведеною (або споруджуваною) чи придбаною 

будівлею або її частиною, а також іншими тісно пов’язаними з землею 

об’єктами, що не мають прямого сільськогосподарського призначення. 

Викладене дозволяє констатувати ототожнення об’єкта та предмета права 

у межах правового режиму такого публічного майна загального 

користування за принципом «superflciem in alieno solo habet». Безумовно, 

юридичну та фактичну долю зазначеного публічного майна може 

встановлювати лише власник в особі уповноваженого суб’єкта публічної 

адміністрації. 

Тим не менше, нерідко трапляються ситуації спірного характеру 

щодо використання майна загального користування на підставі 

суперфіцію. Так, йдеться про незаконні рішення [497], неправомірні дії та 

бездіяльність рад щодо розгляду заяв про передачу в оренду земельної 

ділянки під реконструкцію будівель (наприклад, частини галереї 

торгового центру) за договором суперфіцію відповідно до представленого 

проекту [498]; неправомірні рішення державних підприємств «Центр 

державного земельного кадастру» (в особі регіональних філій) про 

відмову у державній реєстрації речового права на користування чужою 

земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) і нездійснення державної 

реєстрації речового права на зазначену земельну ділянку [492] тощо. 
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З огляду на викладені розбіжності в практиці реалізації правового 

режиму майна загального користування доцільно встановити сутнісні 

особливості, що роблять можливим належне використання такого майна 

на підставі суперфіцію. У цьому сенсі В.О. Кутателадзе виділяє такі риси 

відносин у сфері використання зазначеного публічного майна: речовий 

характер; довгостроковість; відчуженість права користування; 

успадкованість; цільове призначення (для забудови); будівлі та споруди, 

збудовані суперфіціарієм, належать йому на праві власності; 

альтернативна платність [221, с. 319]. Наголосимо, що характер відносин 

у межах правового режиму майна загального користування повинен бути 

стійким, незалежним від суб’єктного складу відповідних відносин, 

включаючи абсолютний захист прав суперфіціарія. Потрібно 

орієнтуватися на концептуальну усталеність і довгостроковість відносин 

у сфері використання майна загального користування. Зазначений 

правовий режим має також відчужуваний характер, тобто суперфіцій 

щодо права користування публічним майном може бути переданий 

суперфіціарієм будь-якій особі – набувачеві. Відносини у сфері 

використання майна загального користування є успадковуваними (як за 

законом, так і на підставі заповіту). Безумовно, важливо зберігати цільове 

призначення правового режиму щодо використання зазначеного 

публічного майна, насамперед, для забудови (будівництва промислових, 

житлових, побутових, соціально-культурних та інших будівель і споруд) 

при одночасному забезпеченні непогіршення екологічного стану 

земельної ділянки, наданої для реалізації суперфіцію. «Тріада 

повноважень» власника щодо зведених (або споруджуваних) чи 

придбаних будівель або їх частин належать суперфіціарію. Тобто 

переважно йдеться про платність правового режиму майна загального 

користування, хоча це не виключний варіант використання вказаного 

майна. 
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Досліджуючи особливості реалізації правового режиму майна 

загального користування, зазначимо, що в цих правовідносинах ключову 

роль відіграє можливість застосування соціального контролю задля 

дотримання правових обмежень діяльності публічної адміністрації у 

межах реалізації відповідної компетенції щодо такого публічного майна. 

Це свого роду зовнішні юридичні умови, що зумовлюють задоволення 

публічних інтересів як суб’єктів публічної адміністрації, так і 

користувачів вказаного майна, якими нерідко виступають суб’єкти 

приватного права. Зазначені обмеження як стримувальний фактор мають 

структурувальну спрямованість щодо суспільних відносин із приводу 

використання майна загального користування. Йдеться, насамперед, про 

засоби негативної сфери дії (заборони, зупинення, примусові чи каральні 

заходи тощо). Разом з тим, важливим є дотримання соціально корисних 

цілей при використанні таких юридичних засобів. 

Тому варто підтримати позицію наукових шкіл, які розглядають 

вказані правові обмеження як встановлені в праві межі утримання 

суб’єкта від деліктів задля задоволення суспільних інтересів, законних 

інтересів контрсуб’єкта щодо охорони та захисту [91, с. 52]. Відповідно, 

правовий режим майна загального користування базується на додержанні 

негативних умов реалізації законних публічних інтересів як суб’єктом 

публічної адміністрації, так і суб’єктів приватного права через негативну 

юридичну мотивацію. Як наслідок, відбувається зменшення обсягу 

компетенції публічної адміністрації щодо публічного майна через 

відповідні заборони, але з метою задоволення суспільних потреб у 

правовій охороні та захисті майна загального користування через 

обов’язки, заборони, покарання та інше. Акцент робиться на 

превентивній зорієнтованості зазначеного правового режиму внаслідок 

прямого чи опосередкованого правового впливу за результатом 

встановлення юридичних фактів – обмежень. Переважно, відбувається 

або застосування владних стримувальних інструментів, або тимчасових 
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заборон для реалізації функціональних обов’язків суб’єктів публічної 

адміністрації з урахуванням галузевої специфіки відносин у сфері 

використання публічного майна загального користування, 

інституціонального та функціонального підґрунтя вказаних відносин, 

змісту обмежувальних заходів і засобів.  

Таким чином, як загальний висновок можна констатувати, що 

правовий режим публічного майна загального користування має у своїй 

основі створення правомірних, легітимних умов для задоволення 

публічного інтересу раціонального, економного й екологічно 

зорієнтованого використання такого майна. Через позитивну та негативну 

правову мотивацію забезпечується дотримання «межового» стану 

режимних характеристик публічного майна загального користування, 

спрямованих на врахування соціального блага як пріоритетного начала 

найбільш бажаної та суспільно корисної взаємодії між публічною 

адміністрацією та суб’єктами приватного права. Цього можна досягти 

через загальновизнані соціальні установки, прийнятні для цивілізованого 

суспільства щодо мінімізації зловживання з боку публічної адміністрації 

власними повноваженнями щодо використання публічного майна 

загального користування. З огляду на це, пропонуємо вести мову про 

гарантійну спрямованість такого правового режиму щодо перешкоджання 

антисуспільним, неправомірним діянням при використанні цього 

різновиду публічного майна.  

 

3.3.2 Правовий режим природних ресурсів як публічного майна 

 

Проведені нами початкові дослідження у напрямку пізнання 

сутності правового режиму природних ресурсів як публічного майна 

свідчать про те, що під останніми потрібно розуміти не власне відповідні 

природні об’єкти, але й ресурси, що паралельно виступають нерухомістю, 

а також відповідні майнові та інші права. Цілком очевидно, що для цього 
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виду правового режиму характерними властивостями є екосистемна 

раціональність використання такого публічного майна, сталість, 

дозвільна цільова спрямованість і компенсаційний вимір, зокрема, 

платність у частині спеціального користування. Важливо забезпечити 

легалізацію компетенції уповноважених суб’єктів публічної адміністрації 

та суб’єктів приватного права на використання такого публічного майна 

щодо конкретизації меж, умов, критеріїв і порядку використання 

природних ресурсів.  

Підтримуємо позицію Н.Р. Кобецької, яка слушно вказує, що 

зазначений правовий режим природних ресурсів постає як особливий 

порядок регулювання експлуатації корисних властивостей природних 

ресурсів, що базується на поєднанні загально-дозвільного та спеціально-

дозвільного типів правового регулювання та включає комплекс правових 

засобів (зокрема, дозволів і договорів), які взаємодіють між собою і 

забезпечують екологічно безпечне раціональне ефективне стале 

природокористування [173, c. 11]. Нерідко у цьому аспекті реалізації 

правового режиму природних ресурсів як публічного майна виявляються 

організаційні виконавчо-розпорядчі дозвільні риси адміністративних 

процедур із метою створення умов для екологічного та раціонального 

використання природних ресурсів, господарсько-промислового освоєння 

довкілля, відтворення й оздоровлення навколишнього природного 

середовища тощо. 

Згідно зі ст. 9 Основного Закону України земля, її надра, повітряний 

простір, водні та інші природні ресурси її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони належать до виняткової власності 

народу України [194]. Аналогічний підхід щодо Українського народу як 

уповноваженого суб’єкта на використання природних ресурсів як 

публічного майна було також закріплено в ст.ст. 4, 9 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» [350]. Тим не 

менше, досі не створено юридичних меж для безпосередньої реалізації 
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такого права народу України. Важливо усвідомлювати публічно-владний 

характер описаної правосуб’єктності Українського народу.  

За аналогією може застосовуватися рішення Конституційного Суду 

України щодо визнання законним порядку делегування «у межах, 

визначених Конституцією України», компетенції від українського народу 

до публічної адміністрації [388] (п. 2 мотивувальної частини рішення). По 

суті, саме через взаємодію суб’єктів публічної адміністрації між собою та 

з суб’єктами приватного права здійснюються повноваження щодо 

комплексного належного використання природних ресурсів як публічного 

майна задля формування нової парадигми суспільного мислення, 

інституціоналізації економічної основи додержання конституційного ладу 

та підтримання національної безпеки, збереження екологічних функцій 

навколишнього природного середовища та забезпечення публічного 

здоров’я, виконання інших завдань, поставлених перед державою з 

дотриманням засад «сталого розвитку». 

Зокрема, у стратегії «Європа – 2020» пріоритети «сталого розвитку» 

щодо розумності зростання, заснованого на знаннях та інноваціях; 

сталості для підвищення ефективності використання ресурсів, розвитку 

більш екологічної та конкурентоспроможної економіки; всеосяжного 

зростання з метою підвищення соціальної та територіальної згуртованості 

[107]. Необхідно забезпечити якість життя за умови врахування не лише 

стійкої економічної користі чи якостей навколишнього середовища, але й 

життєві цінності будь-якої людини [41, с. 130]. Правовий режим 

природних ресурсів як публічного майна має бути заснованим на 

екологізації використання цього різновиду публічного майна. Як 

пояснюють В. Брорейко та Н. Демченко мається на увазі відтворення 

екологічно орієнтованих людських мотивів і факторів стимулювання 

«екологозбалансованої» поведінки [37, c. 33–35]. Тому при реалізації 

правового режиму публічних ресурсів як публічного майна вважаємо 

доцільним, насамперед, запровадити дієві заходи підтримання та правової 
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охорони якості навколишнього середовища. Необхідно зважати на 

публічний інтерес, національні екологічні інтереси з підтримання стану, 

різноманіття та унікальності довкілля, що не створюватиме негативних 

наслідків і загроз для здоров’я та довголіття нації, збереження природи та 

генофонду. 

Як наслідок, створюються умови для «сталого» екологічно 

орієнтованого суспільного розвитку, що не знищує свого духовного, 

природного та культурного фундаменту, не зумовлює масштабні 

деструктивні процеси, не створює потенційних негативних наслідків для 

існування суспільства [584]. У зв’язку з викладеним, при реалізації 

правового режиму природних ресурсів як публічного майна згідно з 

концепцією «сталого розвитку» пропонуємо спиратися на індикатори 

продуктивності та ефективності ресурсоощадження, використання 

інструментів діяльності публічної адміністрації, взаємодії та співпраці 

між суб’єктами публічної адміністрації та іншими зацікавленими 

суб’єктами публічної влади та приватного права при реалізації правових 

титулів на природні ресурси. У добровільному порядку доцільно 

проводити інформативну діяльність представниками міжнародних 

організацій, науки та представниками громадського суспільства, а також 

консультування суб’єктів публічного та приватного права щодо 

підтримання «сталого розвитку» при використанні природних ресурсів як 

публічного майна. У такий спосіб мають бути сформовані стратегічні 

плани, належна інфраструктура та дієва інституційна вертикаль і 

горизонталь суб’єктів публічної адміністрації, уповноважених 

використовувати природні ресурси як публічне майно. 

Відповідні оновлення мають бути внесені до рамкового 

законодавства про навколишнє природне середовище, відповідних 

стратегій та концепцій розвитку, пов’язаних підзаконних нормативних 

актів. У законодавстві необхідно регламентувати національну систему 

індикаторів «сталого розвитку» при використанні природних ресурсів як 
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публічного майна. Не менш важливо деталізувати в законі особливості та 

порядок реалізації державної політики публічних закупівель за 

напрямком заохочення створення екологічної продукції та застосування 

«зелених» технологій у методах виробництва на засадах «сталого 

розвитку». Супутні зміни про соціальний вимір еколого-орієнтованої 

відповідальності потрібно внести до законодавства про відповідальність 

суб’єктів публічної адміністрації, інших суб’єктів приватного права, які 

мають правові титули на природні ресурси 

Інституційно, забезпечення «сталого розвитку» правового режиму 

природних ресурсів як публічного майна, як зазначає Ш.А.О. Омаров, має 

засновуватися на балансі та координації інтересів представників 

громадянських ініціатив населення, органів місцевого самоврядування та 

органів державної влади (суб’єктів публічної адміністрації вищого рівня, 

інших організацій, зокрема, комітетів, комісій) [268, с. 63]. Н.В. Демченко 

також робить акцент на доцільності проведення результативної 

інформативної та виховної діяльності щодо: 1) формування свідомості 

про причетність кожного до збереження глобальної екологічної 

рівноваги, відповідальність за неправомірні діяння та рішення в галузі 

природокористування; 2) забезпечення безперешкодного доступу до 

інформації про стан довкілля з метою застосування оптимальних 

інструментів діяльності публічної адміністрації, поширення знань, умінь і 

навичок для розв’язання проблем навколишнього середовища у 

майбутньому [90, с. 54]. Наведене узгодження публічних інтересів при 

реалізації правового режиму природних ресурсів як публічного майна 

пропонуємо гарантувати у спосіб: 

 мінімізації негативних результатів антропогенного впливу на 

довкілля, підтримання балансу біосфери – особи з правовими 

титулами на природні ресурси як публічне майно мають 
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рівною мірою споживати природні ресурси та компенсувати 

наслідки їх використання; 

 формування політики розвитку соціальної інфраструктури 

використання природних ресурсів як публічного майна; 

 створення економіко-інфраструктурних механізмів 

забезпечення «сталого» соціально-економічного розвитку 

навколишнього природного середовища, зокрема, щодо зміни 

пріоритетних державних чи комунальних видів права 

власності на природні ресурси, пов’язаних організаційних 

форм здійснення господарської діяльності, способів 

фінансування та керування активами; 

 здійснення ефективної природоохоронної діяльності в 

антропогенних і природних територій, зокрема, благоустрій, 

штучне відтворення родючості ґрунтів, створення зон зелених 

насаджень, санітарне очищення тощо; 

 застосування передових «зелених» технологій, узгоджених з 

локальними екосистемами при використанні природних 

ресурсів як публічного майна. 

Таким чином, підсумовуючи, необхідно наголосити на тому, що 

правовий режим природних ресурсів як публічного майна має 

екосистемні риси. Засади використання цього різновиду публічного 

майна одночасно пов’язані з установленням меж охорони довкілля. Тому 

публічно-майнові характеристики режиму використання природних 

ресурсів на засадах додержання суспільного публічного інтересу є 

екологічно зумовленими. Відповідно, формуються юридичні умови 

використання природних ресурсів як публічного майна та обмеження 

правових титулів при реалізації вказаного правового режиму задля 

недопущення чи мінімізації екологічних та економічних ризиків.  
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3.3.3 Правовий режим майна, яке забезпечує функціонування 

суб’єктів публічної адміністрації 

 

Науковий аналіз сутності правового режиму майна, яке забезпечує 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації, пропонуємо розпочати 

з врахування істотної ролі такого публічного майна в розвитку механізму 

адміністративно-правового забезпечення реалізації публічного 

управління. Адміністративно-кадрові, сервісні та культурно-громадські 

аспекти публічного управління при використанні зазначеного різновиду 

публічного майна, зокрема, дозволяють забезпечити створення та 

розвиток адміністративно-ділового сегмента не лише (великих) міст, але 

й сіл, селищ та інших населених пунктів.  

В німецькій практиці публічним майном, що забезпечує 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації є такі публічні речі, які 

на підставі спеціального дозволу (адміністративного акту) можуть 

використовуватися у рамках своїх суверенно визначених цільових 

призначень (цільове призначення, визначене адміністративним актом, 

статутом тощо). Якщо користування виходить за межі мети установи 

(сюди відноситься також визначене адміністративним актом коло 

користувачів та інших осіб) або якщо користування виходить за межі, 

визначені з урахуванням мети установи, то йдеться про спеціальне 

користування [554, с. 377]. 

Використання громадянами публічних установ та інших 

інституційних суспільних речей здійснюється зовсім не на підставі 

прямого, тобто речового, права на річ, а лише після обґрунтування і у 

відповідності до публічно-правових або приватно-правових відносин 

користування. Ці відносини користування, якщо вони підпадають під 

публічне право, зазвичай не є правовими відносинами, які обґрунтовані 

договором. Вони виникають переважно на підставі адміністративного 

акту, а саме на підставі чіткого або конклюдентно висловленого дозволу 
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на використання установи. При цьому виникають не речові або майнові 

права користувача, а адміністративно-зобов’язальні зв’язки публічного 

права [557, с. 789]. 

Як вказують О.В. Голованчук, О.С. Туривненко, забезпечується 

взаємодія як адміністративно-ділової зони, так і громадської зони в 

цілому [74]. Важливо враховувати те, що сервісний вимір використання 

публічного майна, яке забезпечує функціонування суб’єктів публічної 

адміністрації, притаманний для відповідних правових режимів не лише на 

національному чи регіональному, але й на наднаціональному рівні. Це 

стає можливим через впровадження масштабної інфраструктури з 

публічно-майновими та функціонально-транспортними зв’язками.  

Зазначимо, що в ст. 1 Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» відповідне майно, що забезпечує функціонування 

публічної адміністрації, розглядається за напрямком здійснення 

публічного управління при реалізації прав держави як власника таких 

об’єктів. Правові титули пов’язані з володінням, користуванням і 

розпорядженням публічним майном у межах, визначених законодавством 

України, з метою задоволення державних і суспільних потреб [369]. 

Винятковий перелік зазначених суб’єктів, включаючи міністерства та 

господарські структури, встановлено в ч. 1 ст. 4 названого Закону [369]. 

Зауважимо, що ключовим органом, який здійснює повноваження 

щодо реалізації правового режиму майна, яке забезпечує функціонування 

суб’єктів публічної адміністрації, є Державне управління справами. На 

підставі підп. 15 п. 4 Положення про Державне управління справами, 

викладеного в оновленій редакції на підставі Указу Президента України 

«Питання Державного управління справами», цей суб’єкт публічної 

адміністрації відчужує вказане публічне майно, погоджує в 

установленому порядку можливість його приватизації або передачі в 

оренду, зокрема, щодо цілісних майнових комплексів чи відокремленого 

майна [286]. Під управлінням цього органу наразі перебуває до півсотні 
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наявних підприємств, але лише орієнтовно половина з них генерують 

результат [295]. Звернемо увагу на фінансування їхньої діяльності, яке 

мало непрозорий характер. Так, фінансові ресурси надавалися напряму та 

транзитно за різними кодами, у межах різних бюджетних програм, через 

різні суб’єкти публічної адміністрації центрального рівня (переважно, 

міністерства). Щодо неефективного здійснення управління відповідним 

публічним майном йдеться також про об’єкти, які фактично не 

використовуються для забезпечення функціонування публічної 

адміністрації, але за результатами інвентаризації не були відчужені [98]. 

Наприклад, можна зазначити про такі різновиди публічного майна, 

залежно від їхніх публічно-майнових сутнісних характеристик і 

призначення [98]: 

 самостійні статутні організації, засновані на публічній 

власності – державні підприємства «Аптека», «Будівельно-

монтажне управління Державного управління справами», 

«Держінвестконсалтинг», «Держпостачання», «Житомирський 

лікеро-горілчаний завод», «Комунар», «Нові технології», 

«Укржитлосервіс», «Укрінвестбуд», «Укрпромресурс», 

«Центрінвестпроект», «Чайка», приватне акціонерне 

товариство «Готель «Дніпро» тощо; 

 транспортні засоби – автотранспортні засоби Державної 

організації «Автобаза Державного управління справами» 

(усього – 120), Державної організації «Автобаза Державного 

управління справами» (усього – 38, які вже передано на 

баланс Міністерства оборони України, Служби безпеки 

України та інших організацій), гелікоптер МІ-8МТВ у 

комплекті згідно з формуляром (1989 року випуску), літаки 

Ту-134А-3 у комплекті згідно з формуляром (1979 року 

випуску), ТУ-134А-3 у комплекті згідно з формуляром 
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(1981 року випуску), ТУ-134А-3 у комплекті згідно з 

формуляром (1984 року випуску), Як-40 у комплекті згідно з 

формуляром (1978 року випуску), який у ході проведення 

інвентаризації вже передано до Державного музею авіації 

України тощо; 

 мережеві комплекси – державне підприємство «Українські 

інформаційні та телекомунікаційні мережі» тощо; 

 засоби масової інформації – державне видавництво «Преса 

України» Державного управління справами тощо; 

 освітньо-навчальні заклади – дошкільний заклад освіти № 628 

тощо; 

 виставкові установи – Національний комплекс «Експоцентр 

України» тощо; 

 публічне майно культурного призначення – Національний 

камерний ансамбль «Київські солісти» тощо; 

 публічне майно рекреаційно-оздоровчого призначення – бази 

відпочинку Державного підприємства «Укрінвестбуд», 

Національного комплексу «Експоцентр України», державне 

підприємство «Санаторій «Збруч», цілісний майновий 

комплекс Державного лікувально-профілактичного закладу 

«Санаторій ім. М.О. Семашка» тощо. 

Згідно з абз. 2 п. 1 Положення про Міністерство інфраструктури 

України цей суб’єкт публічної адміністрації є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні 

реалізації державної політики, зокрема, у сфері транспорту [339; 352]. Як 

правило, цей суб’єкт публічної адміністрації видає адміністративні акти, 

що супроводжуються у разі потреби оформленням актів прийому-

передачі на свій баланс будівель і споруд на визначених земельних 

ділянках. Право постійного користування є переважним правовим 
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титулом для використання публічного майна зокрема, відокремленого 

структурного підрозділу, експлуатації та обслуговування виробничої 

ділянки [511]. Відповідно, Міністерство інфраструктури України 

здійснює публічне управління, забезпечує ефективне використання майна 

транспортної галузі, зокрема, внаслідок контролю, що забезпечує 

функціонування як цього центрального органу виконавчої влади, так і 

компетенційно пов’язаних суб’єктів публічної адміністрації, а також 

юридичних осіб приватного права, що належать до сфери їх управління, 

зокрема, суб’єктів делегованих повноважень. 

Разом з тим, потрібно усвідомлювати застарілість національного 

законодавства щодо меж функціонування публічної адміністрації при 

використанні публічного майна. Так, переважна кількість юридичних 

норм міститься в урядових декретах. Згідно з положеннями Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про впорядкування управління майном, що 

забезпечує діяльність органів законодавчої та виконавчої влади» суб’єкти 

публічної адміністрації є уповноваженими на публічно-управлінську 

компетенцію щодо використання публічного майна, яке забезпечує 

діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету 

Міністрів України, зокрема, на розпорядження цим майном у порядку, 

встановлюваному відповідно Верховною Радою України, Президентом 

України та Кабінетом Міністрів України [329]. Натомість у п. 2 Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про перелік майнових комплексів 

державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів 

основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не 

допускається» конкретизовано процедурний вимір розпорядження 

зазначеним публічним майном (приватизації, передачі в оренду тощо), а 

саме: одержанням дозволу від цих суб’єктів публічної адміністрації, 

діяльність яких забезпечується відповідним публічним майном [351].  

Необхідно звернути увагу також і на той факт, що при реалізації 

правового режиму майна, яке забезпечує функціонування суб’єктів 
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публічної адміністрації, нерідко мають місце суперечності при набутті 

прав, управлінні, зокрема, розпорядженні таким публічним майном, а 

саме – його відчуженні. Потрібно враховувати індивідуальну сферу дії 

оскаржуваних діянь, актів чи рішень. Наприклад, йдеться про можливість 

визнання недійсними договорів і розпоряджень керівника суб’єктів 

публічної адміністрації (зокрема, Державного управління справами) про 

надання дозволу на відчуження публічного майна (насамперед об’єктів 

нерухомості), прийняті з перевищенням повноважень і не на 

конкурентних засадах, що є підставою для визнання їх недійсними та для 

визнання недійсними договорів, укладених згідно з цими 

адміністративними актами [503].  

Іншим прикладом може бути спір щодо визнання протиправними 

дій суб’єкта публічної адміністрації щодо відмови у підготовці проекту 

рішення про надання дозволу (згоди) на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення державному підприємству «Одеський морський 

торговельний порт» земельної ділянки щодо реалізації спільної 

компетенції останнього з Міністерством інфраструктури України [511]. 

По суті, у цьому та інших подібних випадках для з’ясування специфіки 

реалізації правового режиму зазначеного публічного майна важливо 

встановити чіткі межі та порядок реалізації компетенції ключових 

суб’єктів публічної адміністрації, залучених до здійснення публічного 

управління відповідним майном, яке забезпечує їх функціонування. 

Зокрема, у наведеному спорі згідно з положеннями статуту 

Одеського порту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та 

зв’язку України, встановлено, що це державне підприємство засноване на 

державній формі власності та належить до сфери управління Міністерства 

інфраструктури України. Відповідне публічне майно порту з урахуванням 

мети його створення забезпечує функціонування вказаного суб’єкта 

публічної адміністрації щодо сприяння мореплавству: створення умов, 

необхідних для забезпечення безпечної та зручної стоянки суден в порту, 
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безпечного плавання суден у межах портових вод, здійснення державного 

нагляду за безпекою судноплавства, одержання прибутку та реалізації на 

основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів 

трудового колективу та інтересів власника майна [511]. Важливо 

враховувати інституціональні зв’язки між зазначеним державним 

підприємством і державою в особі уповноваженого органу (у згаданому 

прикладі – Міністерства інфраструктури України). 

Тому для належної реалізації правового режиму різновидів 

публічного майна, яке забезпечує функціонування суб’єктів публічної 

адміністрації, пропонуємо, насамперед, прийняття закону про 

нормативно-правові акти, закону про адміністративні процедури та 

внесення змін до пов’язаних рамкових законодавчих актів. Основними 

індикаторами належності використання публічного майна суб’єктами 

публічної адміністрації пропонуємо вважати категорії прибутковості та 

раціональності розпорядження. Уточнимо, що ключове призначення 

правового режиму такого публічного майна зорієнтоване на задоволення 

публічних потреб для спільного використання публічного майна, 

делегування повноважень суб’єктам приватного права.  

Важливо, щоб відбувалося здійснення публічного управління 

майном, яке забезпечує функціонування суб’єктів публічної адміністрації, 

«відповідно до закону». Слушним є підхід А.А. Пухтецької, що принцип 

верховенства права закріплює, зокрема, приписи, що стосуються якості 

закону (рішення у справах «Крюслен проти Франції», «Amuur проти 

Франції») [374, с. 33–43.]. Тому необхідно забезпечити якість закону: 

змістовні характеристики та можливості задовольнити суспільні потреби 

та приватні інтереси через положення нормативних актів [225, c. 110]. 

Згідно з правовими позиціями Європейського суду з прав людини така 

якісна вимога означає, що потрібно орієнтуватися на передбачуваність 

відповідних заходів [460] (§ 48 рішення у справі «Українська Прес-група 

проти України»). Якісні вимоги доступності та передбачуваності 
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розглядаються Європейським судом з прав людини як частина гарантій 

надійної демократичної законності за умови, що позитивне законодавство 

має відповідати принципу верховенства права. Зокрема, «неможливість 

досягнення абсолютної визначеності при розробці законів та ризик того, 

що визначеність може викликати надмірну жорсткість» (справа 

«Сільвестр та Отбер проти Сполученого Королівства») [273].  

Таким чином, щодо глобалізації адміністративного права у 

транскордонному вимірі діяльності відповідних органів важливо 

застосовувати приписи первинного наднаціонального права щодо майна, 

яка забезпечує функціонування публічної адміністрації. До того ж, 

необхідно забезпечити належний контроль існування достатніх 

повноважень і дотримання процедурного виміру їх реалізації. 

Насамперед, доцільно зважати на додержання дозвільного порядку при 

розпорядженні публічним майном щодо публічно-управлінських функцій 

з приводу майна, яке забезпечує функціонування публічної адміністрації. 

 

3.3.3 Правовий режим майна державних і комунальних 

підприємств, установ, організацій 

 

Найперше, розкриваючи сутність правового режиму майна 

державних і комунальних підприємств, установ, організацій, слід 

проаналізувати його соціально-публічні властивості при використанні 

суб’єктами публічної адміністрації. Відповідне майно державних і 

комунальних підприємств, установ, організацій має задовольняти 

публічні інтереси визначеної територіальної громади внаслідок створення 

умов для економіко-соціального розвитку територій в умовах реформи 

децентралізації. Не меншу цінність представляє розробка форматів 

співробітництва між суб’єктами публічної адміністрації, адекватних до 

поточної економіко-політичної та соціальної ситуації в країні щодо 
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використання майна державних і комунальних підприємств, установ, 

організацій. 

В німецькій практиці право користування комунальним майном є 

лише відносним публічним правом на обґрунтування адміністративно-

зобов’язального спеціального зв’язку або на укладання цивільно-

правового договору про використання [557, с. 789.]. 

Підкреслимо, що в Україні компетенція суб’єктів публічної 

адміністрації щодо майна державних і комунальних підприємств, установ, 

організацій є публічно-приватною. На думку О.М. Вінник, у цьому разі 

йдеться про реалізацію повноважень щодо організації господарського 

життя щодо всіх суб’єктів господарювання [55, c. 75]. Уточнимо, що 

залежно від сутності та цільового призначення вказаного публічного 

майна компетенція суб’єктів публічної адміністрації поширюється на: 

 майно державних і комунальних підприємств, установ, 

організацій з урахуванням профільних публічно-

управлінських функцій суб’єктів публічної адміністрації –

 публічне майно, що забезпечує функціонування суб’єктів 

публічної адміністрації;  

 житлово-комунальне публічне майно – публічне майно, що 

задовольняє локальні публічні інтереси громади, створює 

умови для її належного функціонування;  

 публічне майно соціально-культурної сфери – публічне 

майно, що визначає особливості розвитку соціально-

культурної сфери життєдіяльності держави та суспільства;  

 пам’ятки історії та культури, об’єкти природно-заповідного 

фонду – публічне майно, що створює передумови сталого 

розвитку територій. 

Очевидним є, що в Україні нерідко виникають суперечності при 

набутті прав на майно державних і комунальних підприємств, установ, 
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організацій. Як правило, спори пов’язані з правомірністю видання 

адміністративних актів, виникнення правового режиму майна державних і 

комунальних підприємств, установ, організацій, публічного 

правонаступництва. У рівній мірі описані проблемні аспекти реалізації 

правового режиму майна державних і комунальних підприємств, установ, 

організацій стосуються й недостатньої чіткості та координованості 

поведінки уповноважених суб’єктів публічної адміністрації; можливості 

проведення операцій з цим публічним майном; обмеженості бюджетних 

коштів, що впливає на фінансування відносин у цій сфері; порядку 

здійснення контролю суб’єктами, уповноваженими встановлювати 

ефективність публічного управління майном державних і комунальних 

підприємств, установ, організацій [213].  

Так, переважно, йдеться про оскарження адміністративних актів 

Фонду державного майна України щодо оцінки вказаного публічного 

майна та проведення процедури приватизації, скасування відповідних 

реєстраційних записів і зобов’язання належних суб’єктів публічної 

адміністрації внести зміни до відповідних реєстрів [504]; недодержання 

встановленого законодавством порядку передачі функцій управління 

публічним майном (ухвалення рішення про прийняття функцій 

управління, створення комісії з питань передачі функцій управління) за 

наслідками скасування попереднього акту прийому-передачі функцій 

управління майном, не передбаченого законодавством [515]. 

Іншим прикладом може бути оскарження порядку відчуження 

публічного майна у складі цілісного майнового комплексу або переданого 

до статутного фонду, що перебуває на балансі суб’єкта публічної 

адміністрації, який є публічним правонаступником попереднього органу-

балансоутримувача (об’єктів соціальної сфери, житлового фонду, 

зокрема, незавершеного будівництва, агропромислових комплексів, 

внутрішньогосподарських меліоративних систем і т.п.) [516]. Важливо 

враховувати той факт, що майно державних і комунальних підприємств, 
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установ, організацій набувають юридичного статусу публічного майна у 

результаті, переважно, безоплатної передачі за результатами прийнятого 

рішення суб’єктом публічної адміністрації та у разі виникнення 

відповідного юридичного факту (складу) – з особою-правонаступником. 

До того ж, до моменту передачі на баланс набувача прав важливо, щоб 

було забезпечено збереження інфраструктурних характеристик такого 

публічного майна, а надалі був виданий відповідний акт приймання-

передачі конкретного об’єкта та проведений бухгалтерський облік майна 

(інвентаризаційні картки тощо).  

Відповідно, необхідно виходити з того, що правовий режим майна 

державних і комунальних підприємств, установ, організацій має, 

насамперед, бути зорієнтований на ефективність використання 

останнього. Аналіз наукової літератури свідчить, що потрібно спиратися 

як на розподіл приросту окремих складових між частиною взятого в 

управління майна, так і на частину власного майна підприємства 

[392, с. 52-53]. Мається на увазі, що з огляду на обмеженість фінансових 

ресурсів органів публічної адміністрації щодо створення нових об’єктів 

вказаного різновиду публічного майна потрібно більш раціонально й 

економно використовувати наявний капітал. З цією метою пропонуємо на 

рівні закону закріпити обов’язок суб’єктів публічної адміністрації 

проходити щорічну оцінку ефективності публічного управління через 

моніторингові заходи за кількісно-вартісними, технічними, 

інфраструктурно-господарськими та іншими показниками в профільних 

реєстрах як системах обліку. 

Як пояснює Н.В. Сментина, викладена оцінка не можлива 

винятково за допомогою традиційних ринкових методів (за показниками 

рентабельності, прибутковості), а тому раціонально спиратися на 

максимізацію соціально спрямованого ефекту при розумному рівні витрат 

(соціальний критерій) [413, c. 49]. Відтак, економіко-соціальні критерії 

оцінки ефективності публічного управління при використанні майна 
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державних і комунальних підприємств, установ, організацій 

відзначаються динамікою. Коли йдеться про комерційне публічне майно, 

то домінантними є економічні показники, а для операційного публічного 

майна – соціальні критерії. Надалі залежно від ступеня компетенційних 

можливостей необхідно диференціювати якість управлінського впливу –

 від формування складу цього публічного майна, володіння та 

користування ним до розпорядження, зокрема, щодо обмежень при 

відчуженні внаслідок приватизації. Доцільно також створити належні 

правові межі для нівелювання інституційного конфлікту інтересів між 

уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації на використання 

майна державних і комунальних підприємств, установ, організацій.  

З огляду на це, у літературі, зокрема, і українськими авторами, 

формулювалися теорії та концепції, спрямовані на встановлення 

характеристики системи публічного управління [47, с. 183; 102, с. 133; 

267, с. 175; 397, с. 199]. Зокрема, як вказує Н.В. Сметіна, завдання 

вказаного механізму має бути двоєдиним: як ефективне управління та 

доцільне використання майнового комплексу в умовах розвитку ринкової 

економіки, так і створення умов для реалізації публічних інтересів 

адміністративно-територіальних одиниць як єдиного соціально-

економічного організму, захисту інтересів населення як споживача послуг 

і продукції комунальних організацій та підприємств [413, c. 48]. Як 

наслідок, забезпечується відповідний високо ефективний публічно-

майновий формат впровадження та розвитку описаного правового 

режиму за умов посилення економіко-господарського формату діяльності, 

зорієнтованого на результат здійснення публічного управління щодо 

задоволення публічних інтересів держави та громадянського суспільства. 

Важливо також чітко розмежовувати повноваження державних 

органів та органів місцевого самоврядування за критерієм сутності 

відносин і змістовного наповнення функцій. На переконання 

І.О. Бондаренка, можливі такі моделі взаємодії, як, по-перше, «сильна 



268 

рада – слабка державна адміністрація», де весь спектр компетенції 

відходить до ради, а також належить спеціально створеному органу 

виконавчого апарату ради щодо управління публічним майном; по-друге, 

«слабка рада – сильна державна адміністрація», коли рада делегує 

переважну більшість повноважень державній адміністрації; по-третє, 

паритетна модель, у межах якої лише окрема частина компетенції щодо 

публічного майна делегована державній адміністрації, а рада встановлює 

повноваження голови, структурного підрозділу, профільної комісії та 

процедури їх взаємодії щодо реалізації публічно-управлінських функцій 

[35, c. 12]. 

У розвиток сформульованої думки додатково наголосимо на тому, 

що повноваження державних органів та органів місцевого 

самоврядування при використанні публічного майна державних і 

комунальних підприємств, установ та організацій мають орієнтуватися на 

підвищення відповідальності управлінців різних рівнів за ефективність 

здійснення публічного управління, забезпечення нормальної 

життєдіяльності мешканців територіальної громади. Це можливо, 

зокрема, передачею публічного майна в «зацікавлене управління» 

(оперативне управління, оренду, лізинг тощо) чи відчуження внаслідок 

приватизації [413, c. 49]. Як наслідок, відбуватиметься цілеспрямоване 

публічне управління при використанні вказаного різновиду публічного 

майна. Наведена позиція, у свою чергу, означає, що, насамперед, 

організаційно-економічні інструменти діяльності публічної адміністрації 

мають використовуватися під час здійснення публічного управління. 

Йдеться про владно-майнові відносини з організаційного планування та 

інформаційного забезпечення публічного управління, інвентаризації, 

паспортизації та аудиту при оформленні прав на майно, обліку та 

контролю, ринкової оцінки та оцінки ефективності використання майна 

державних і комунальних підприємств, установ, організацій. Щодо 

фінансово-матеріального виміру використання цього публічного майна 
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пропонуємо зробити акцент на процесах отримання та розподілу 

прибутків, максимізації бюджетних надходжень та оптимізації 

навантаження на витратну частину бюджету, прогнозуванні інших 

бюджетних надходжень. 

Тому з метою мінімізації юридичних конфліктів і гарантування 

ефективності публічного управління при використанні публічного майна 

державних і комунальних підприємств, установ та організацій вважаємо 

доцільними юридико-організаційні, організаційно-економічні та 

фінансово-матеріальні зміни правового режиму цього різновиду 

публічного майна. Так, при встановленні та зміні правового режиму, 

створенні, реорганізації, передачі цього різновиду публічного майна 

потрібно розширити перелік фактично використовуваних правових 

титулів. Пропонуємо частіше використовувати публічне майно 

державних і комунальних підприємств, установ та організацій на правах 

господарського відання або оперативного управління, оренди, довірчого 

управління, делегованих повноважень тощо. За результатами 

використання такого публічного майна необхідно проводити оцінку 

якості публічного управління та змін в структурі публічного майна в 

процесі його модернізації, переоснащення та добудов, зносу та списання, 

приросту складових за результатами делегування повноважень тощо. До 

того ж, за операційними показниками потрібно встановити, наскільки 

повно й ефективно були задоволені публічні інтереси населення, що 

проживає на території конкретної адміністративно-територіальної 

одиниці у сферах, що віднесені до компетенції відповідних суб’єктів 

публічної адміністрації. 

Отже, правовий режим майна державних і комунальних 

підприємств, установ, організацій має орієнтуватися на посилення 

ефективності використання вказаного публічного майна, зокрема, щодо 

делегування повноважень суб’єктам приватного права, застосування 

дієвих інструментів діяльності публічної адміністрації, наприклад, 
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укладення адміністративних договорів. Відповідно, формуються належні 

умови для набуття нових імпульсів розвитку економіки на національному 

рівні, покращення динаміки інфраструктурного розвитку, зростання рівня 

та якості життя населення громади, досягнення соціальних цілей тощо. 

 

3.3.5 Правовий режим корпоративних прав, що належать державі в 

статутних капіталах господарських організацій 

 

Існування правового режиму корпоративних прав, що належать 

державі в статутних капіталах господарських організацій, обумовлене 

макро- та мікроекономічними аспектами публічного управління. Йдеться 

про майнові та немайнові права суб’єктів публічної адміністрації на 

використання часток у статутному фонді як активів, спрямованих на 

одержання дивідендів та інших форм прибутку. У межах цього правового 

режиму відбувається суспільне відтворення, а також максимізація доходу 

кожного конкретного суб’єкта господарювання, частки в статутному 

капіталі яких входять до публічного майна, яке належить державі.  

Говорячи більш докладно про названий правовий режим, зазначимо, 

що нерідко мають місце судові спори пов’язані з вимогами «визнати 

право власності на частку у статутному капіталі», а не суто «визнати 

корпоративні права» [414, c. 91]. Доволі часто також трапляються спори 

щодо компенсаційного виміру реалізації правового режиму 

корпоративних прав, що належать державі в статутних капіталах 

господарських організацій. Прикладом можна навести позов публічного 

акціонерного товариства «Український графіт» з вимогою визнати 

протиправними та скасувати накази Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Запорізькій області «Про затвердження 

акту розрахунку розміру компенсації» [509]. Істотну роль при розгляді та 

вирішенні таких спорів відіграє врахування суб’єктного складу; кількості 
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суб’єктів публічної адміністрації у частині відсотків від статутного 

капіталу відповідного публічного майна; порядку формування органів 

управління конкретною господарською організацією, корпоративні права 

в статутному капіталі якої належать державі.  

З урахуванням викладеного, важливо якомога більшою мірою 

нівелювати описані суперечливі аспекти реалізації правового режиму 

корпоративних прав, що належать державі в статутних капіталах 

господарських організацій. Для цього необхідно орієнтуватися на 

показники ефективності публічного управління щодо обсягу 

безпосередньої участі держави в корпоративних відносинах: частку 

валового внутрішнього продукту в публічному секторі; частку держави у 

частині валового нагромадження основного капіталу; відсоток активів 

суб’єктів публічної адміністрації в матеріально-фінансових активах 

корпорацій; питому вагу державних інвестицій в інноваційну, 

інфраструктурну та інші індустрії. Як наслідок, має сформуватися 

адміністративно-правовий базис з урахуванням тенденцій 

наднаціонального корпоративного права для успішного входження 

України на світовий, європейський ринок як конкурентоспроможного 

учасника. 

З огляду на наведені тези, ми підтримуємо позицію О.М. Вінник, 

що на макрорівні необхідно забезпечити ефективність публічного 

управління задля гарантування суспільного відтворення, збільшення 

податкових надходжень у доходах бюджету дивідендами та іншими 

формами прибутку, а на мікрорівні – створити умови для максимізації 

вартості пакета акцій і збільшення форм прибутку, які отримує держава-

«акціонер» при здійсненні публічного управління у спосіб видання 

адміністративних актів [54, с. 83]. Тому доцільно забезпечити баланс 

інтересів держави та суб’єктів приватного права як учасників 

корпоративних відносин через лібералізацію та посилення 

диспозитивності регуляторних рамок; диференційованість і мобільність 
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публічного управління, гнучкість інструментів діяльності публічної 

адміністрації; збільшення інформаційної прозорості та відкритості, 

інноваційного виміру взаємодій між учасниками відносин із 

використання корпоративних прав, що належать державі в статутних 

капіталах господарських організацій.  

До того ж, важливо деталізувати корпоративну об’єктну 

спрямованість публічного управління у межах реалізації правового 

режиму відповідного публічного майна. Ми повністю підтримуємо 

В.І. Жабського, що ключовими суб’єктами зазначеного публічного 

управління виступають не суто уповноважені особи з використання 

корпоративних прав держави, але також вищий, центральні та спеціально 

уповноважені органи виконавчої влади, зокрема, зі спеціальним статусом: 

Кабінет Міністрів України; Фонд державного майна як центральний 

орган виконавчої влади зі спеціальним статусом; органи виконавчої 

влади, уповноважені Урядом України [110, с. 19]. Тим не менше, із 

наведеного переліку органів наочно простежується недосконалість 

інституційної побудови системи суб’єктів публічного управління 

корпоративними правами, що належать державі в статутних капіталах 

господарських організацій.  

Так, істотним інституційним недоліком правового режиму 

корпоративних прав, що належать державі в статутних капіталах 

господарських організацій, є суміщення функцій суб’єктів публічної 

адміністрації: на центральному рівні суб’єкти публічної адміністрації 

реалізують публічне управління корпоративними правами держави 

додатково до здійснення своєї основної компетенції. Відповідно, вказані 

другорядні повноваження з публічного управління є обтяжливими для 

таких суб’єктів публічної адміністрації, що призводить до погіршення 

якості результатів використання зазначеного публічного майна. Можна 

навести ситуацію, пов’язану з поточним станом здійснення повноважень 

Державним агентством України з управління державними 
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корпоративними правами та майном, коли компетенція переходить до 

інших суб’єктів публічної адміністрації чи суб’єктів приватного права, 

уособлюваних органом управління юридичними особами. Як пояснюють 

В. Борисова, О. Кібенко, І. Спасибо-Фатєєва, значну негативну роль в 

цьому сенсі відіграють невизначеності формулювання понять управління 

корпоративними правами держави, а також передача в управління прав з 

майна, а не прав на майно [200, с. 316-317]. 

По суті, держава бере участь в органах господарських організацій 

(загальних зборах, спостережній раді, правлінні, ревізійній комісії) разом 

з іншими учасниками корпорації як юридичної особи, а в цілому гарантує 

стабільне та прибуткове функціонування останньої [292, с. 142]. Так, 

держава в особі єдиного органу може безпосередньо в належний та дієвий 

спосіб здійснювати публічне управління корпоративними правами 

господарських організацій у межах різних секторів економіки. Водночас 

механізм публічного управління такими корпоративними правами 

держави має бути заснованим і на ефективній взаємодії органів публічної 

адміністрації вищого та центрального рівнів з іншими суб’єктами 

публічного та суб’єктами приватного права з урахуванням специфіки 

їхньої організаційно-правової форми. Цього можна досягти, зокрема, 

внаслідок делегування повноважень на конкурсній основі холдинговим 

компаніям, менеджерам, організаціям управління активами, акціонерними 

товариствами з державною часткою в статутному фонді (капіталі) тощо. 

Важливо, щоб розмір прибутку таких суб’єктів прямо пропорційно 

залежав від якості реалізації делегованих публічно-управлінських 

функцій у сфері використання корпоративних прав держави [144, с. 154-

155]. 

Що ж до сутності корпоративних прав, що належать державі в 

статутних капіталах господарських організацій, то в межах реалізації 

відповідного правового режиму йдеться про участь органів публічної 

адміністрації в розподілі національних економічних активів. Зазначені 
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корпоративні права мають стратегічне значення для забезпечення безпеки 

та розвитку економіки України, а також задоволення публічного інтересу 

держави та суспільства, соціальних потреб широких верств населення. На 

переконання А.Л. Свечкіної та І.В. Кравцової, правовий режим такого 

публічного майна домінує для стратегічних галузей (військово-

промислової, оборонної, у паливно-енергетичних комплексах); 

природних монополій (залізниць, сфери зв’язку, житлово-комунального 

господарства); соціальної сфери (охорони здоров’я, освіти, культури); 

науково-дослідної діяльності [401, c. 62]. До того ж, такий державний 

корпоративний «портфель» наразі починає активно зменшуватися. 

Нерідко скорочення відбувається внаслідок не тільки дрібних чи 

низьколіквідних пакетів корпоративних прав, але й доволі прибуткових 

господарських організацій. З метою збалансування описаного стану справ 

необхідно зважати на пріоритет правової природи корпоративних прав 

держави в господарських організаціях як прямо пойменованих об’єктів 

sui generis, на номінальну вартість яких і порядок публічного управління 

впливають їхні майнові та немайнові властивості, а також відсотково-

дробовий вимір часток відносно загального розміру статутного капіталу. 

До речі, нормативний аспект розуміння корпоративних прав 

держави в статутних капіталах господарських організацій представлений 

не на рівні закону. Так, у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про управління 

об’єктами державної власності» поняття «корпоративні права держави» 

позначає лише «корпоративні права, що належать державі у статутних 

капіталах господарських організацій» [369]. Навряд чи наведене 

формулювання можна вважати прийнятною дефініцією. У розділі ІІ 

Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності 

управління корпоративними правами держави, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 № 155, надається тлумачення 

вказаного терміну як права держави, частка якої визначається в 

статутному капіталі господарського товариства, що включає право на 
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управління цим товариством, отримання частки його прибутку 

(дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно до законодавства, а 

також інші права, передбачені законом та установчими документами 

[337]. 

З огляду на наведене поняття «корпоративні права держави» 

пропонуємо розглядати зазначені корпоративні права не через «участь в 

управлінні», а в аспекті реалізації суб’єктами публічної адміністрації 

права на участь у такому публічному управлінні з урахуванням 

інвестиційної специфіки цього різновиду публічного майна. Фактично 

суб’єкти публічної адміністрації отримують правові титули на «товари-

замінники» корпоративних прав (частку в статутному капіталі 

господарських організацій). Можемо повною мірою погодитися з 

доктринальною позицією про доцільність ідентифікації відповідних 

часток за номерами та реєстрацію прав на них у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [414, c. 92]. 

Відповідно, корпоративні права держави в статутному капіталі 

господарських організацій є комплексом повноважень щодо внесеного 

суб’єктами публічної адміністрації сумарного вкладу щодо похідних від 

статутного капіталу арифметичних показників (номінальної вартості, 

відсотків, дробів). Мається на увазі форма фіксації майнової та 

немайнової участі суб’єктів публічного та приватного права, що 

представлена бухгалтерською величиною щодо часток у межах 

корпоративних прав держави та оборотоздатним статутним капіталом 

господарських організацій як самостійного об’єкта прав sui generis, 

сформованого для задоволення публічного інтересу щодо підвищення 

національної інвестиційної привабливості та для досягнення інших, 

зокрема, облікових цілей. 

Отже, реалізація правового режиму корпоративних прав, що 

належать державі в статутних капіталах господарських організацій, має 

динамічний характер. Простежується домінування «внутрішніх» 
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інструментів діяльності публічної адміністрації, окрім традиційних 

нормативних та адміністративних актів, актів-дій та актів-планів. 

Насамперед, йдеться про симбіоз політико-правових та організаційно-

господарських аспектів використання публічних корпоративних прав 

задля формування сприятливого інвестиційного клімату та підвищення 

оборотоздатності цього різновиду публічного майна на національному 

рівні. 

 

3.3.6 Правовий режим публічних грошових коштів 

 

Науковий аналіз правового режиму публічних грошових коштів 

пропонуємо розпочати з осмислення того факту, що він відзначається 

відкритістю та динамікою організаційно-управлінських та соціально-

економічних зв’язків між його елементами. Такий стан справ 

обумовлений тим, що публічні грошові кошти є юридичною категорією, 

що постійно розвивається за умов мінливості фінансових ресурсів, 

кореляції рівня доходів і витрат, зміни попиту та пропозиції в ринкових 

умовах становлення інноваційної економіки. Така мінливість правового 

режиму публічних грошових коштів визначає також його гнучкість і 

багатоланковість. Зважаючи на національні тенденції перерозподілу 

суспільного продукту, зазначений правовий режим постає як один із 

ключових регуляторів економічного розвитку та задоволення публічного 

інтересу щодо приросту національного доходу. 

Разом з цим, звернемо увагу на той факт, що в країнах Європи 

правовий режим публічних грошових коштів регламентовано на 

конституційному рівні. Зокрема, у Конституції Федеративної Республіки 

Німеччини представлено розділ «Фінанси» щодо доходів і витрат 

бюджетів [196]. При цьому, публічні грошові кошти адміністративно-

територіальної одиниці в Німеччині формуються завдяки доходам 

громади, використовуються з метою одержання прибутку, не мають 
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публічно-правового спеціального статусу і не інкорпоровані в систему 

адміністративного права [557, с. 784]. 

У Конституції Польщі також існує окремий розділ «Публічні 

фінанси» [193]. У ст. 119 Конституції Італії йдеться про публічні грошові 

кошти держави, провінцій та комун [192]. Ст. 70 Конституції Франції 

також визначає порядок використання публічних грошових коштів щодо 

співпраці Уряду, Парламенту й Економічної, соціальної і екологічної 

Ради [197]. 

Натомість хоча у Конституції України й закріплено юридичну 

категорію «фінанси» [194] (ст. 140 Основного Закону), але в законах 

передбачено визначення понять державних фінансів і публічних 

грошових коштів (публічних фінансів). Так, висловлюючись з цього 

приводу, необхідно звернутися до положень п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про відкритість використання публічних коштів» [327], Розділу 2 

Стратегії реформування системи управління державними фінансами 

[368], п.п. 1, 5 Розділу 3 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 

[366] і п.п. 90, 95, 156 Плану заходів з її реалізації [338]. По суті, 

використовувані в наведених положеннях юридичні категорії пов’язані з 

акумульованими в конкретні фонди грошові кошти, права на які має 

держава або територіальна громада. 

Можна констатувати, що публічні грошові кошти пов’язані з 

категоріями публічного управління при використанні фінансових ресурсів 

для задоволення публічного інтересу, суспільних потреб. По суті, йдеться 

про публічний фінансовий капітал: фонди коштів державного бюджету 

України та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, кошти державних 

банків і фондів публічного права, державні цільові кошти, а також 

публічні грошові кошти, одержані за результатами здійснення 

господарської діяльності суб’єктів приватного права. Що ж до 

доктринального тлумачення публічних грошових коштів, то це поняття 

розглядають комплексно: 
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 як предмет правового регулювання – суспільно-економічні 

відносини, які виникають у процесі утворення, розподілу 

(перерозподілу) і використання [23, с. 36] публічних 

централізованих і децентралізованих фондів коштів, 

необхідних для функціонування суб’єктів публічної 

адміністрації [61, c. 7]; 

 як об’єкт правовідносин – інструмент, яким розпоряджається 

публічна адміністрація при здійсненні своєї діяльності 

[113, с. 19]; об’єкт фінансової діяльності, допущений до 

господарського обігу [76, с. 75]; грошові фонди держави, 

державно-територіальних і муніципальних утворень, 

підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів 

господарювання, які використовуються для матеріального 

забезпечення потреб суспільства та розвитку виробництва 

[405, с. 4, 5]. 

Досліджуючи правовий режим публічних грошових коштів, 

зазначимо, що на практиці поки що є доволі значна кількість проблем, 

пов’язаних із використанням цього різновиду публічного майна. Зокрема, 

недостатньо дієвою та якісною є державна політика обмеженості ресурсів 

при публічному управлінні та бюджетному адмініструванні публічних 

грошових коштів; не повною мірою налагоджено внутрішньовідомчий 

обмін інформацією; незавершена автоматизації роботи з великими 

обсягами даних; існують досить високих корупційні ризики. Наведені 

недоліки публічного управління публічними грошовими коштами можна 

помітити при аналізі функціонування інформаційно-аналітичних систем і 

модулів щодо використання публічних грошових коштів, таких як «Е-

data», «Prozorro», електронний кабінет платника податків, Єдиний 

державний веб-портал відкритих даних, Єдиний державний реєстр 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
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місцевого самоврядування, Система електронного адміністрування 

податку на додану вартість тощо. 

Ведучи мову про правовий режим публічних грошових коштів, 

варто також звернути увагу ще й на суперечливі аспекти використання 

відповідних публічних фінансів у судовій практиці. Так, судові справи, 

які розглядаються та вирішуються у межах адміністративної юрисдикції, 

стосуються, переважно, спірних моментів зарахування коштів і 

бездіяльності фондів публічного права. Як приклад можна навести 

касаційні провадження, відкриті Вищим адміністративним судом 

України, щодо: 

 видання протиправного адміністративного акту та 

незарахування публічних грошових коштів за позовами 

суб’єкта приватного права (товариства з додатковою 

відповідальністю «Житлобуд-2») до уповноважених суб’єктів 

публічної адміністрації, юридичних осіб публічного права та 

посадової особи фонду публічного права, зокрема, за участі 

третіх осіб (Відділу державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно Харківського міського управління юстиції, 

Департаменту реєстрації Харківської міської ради, 

державного підприємства «Національні інформаційні 

системи», посадової особи Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб на здійснення ліквідації публічного 

акціонерного товариства «БАНК Національний Кредит», за 

участі третіх осіб – товариства з обмеженою відповідальністю 

«КМ-Холдинг», публічних акціонерних товариств 

«Волиньбакалія», «Компанія «Райз») [512; 518]; 

 протиправної бездіяльності уповноваженої особи фонду 

публічного права щодо незатвердження загального реєстру 

вкладників, які мають право на відшкодування коштів за 
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вкладами, невключення до переліку вкладників особи, що має 

повноваження на відшкодування коштів, а також 

бездіяльності стосовно виплати публічних грошових коштів у 

встановленому розмірі – зокрема, щодо бездіяльності 

посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 

частині відшкодування коштів за вкладами публічного 

акціонерного товариства «Європейський газовий банк» 

коштом вказаного фонду публічного права згідно з договором 

банківського вкладу (рахунку) [501]. 

Даючи свою оцінку викладеному, наголосимо, що для вирішення 

спорів під час використання публічних грошових коштів як публічного 

майна необхідно звернутися до трьох базових теорій, що мають 

економічну природу: теорії суспільного вибору в умовах демократичного 

середовища (Дж. Б’юкенен); теорії суспільного добробуту, визначальний 

зміст якої встановлює, що зміни у фінансовій сфері доцільні винятково 

тоді, коли добробут окремих соціальних груп покращується без 

погіршення інших (В. Парето); теорії фіскального обміну «податки-

блага» (К. Віксель, Е. Ліндаль, Дж. Б’юкенен) [276, c. 32]. Оптимізація 

процесу реалізації правового режиму публічних грошових коштів має 

стосуватися нормативних, інституціонально-організаційних і 

технологічних засад модернізації публічного управління. Це, у свою 

чергу, означає вдосконалення нормативно-правового підґрунтя, зокрема, 

на конституційному рівні щодо положень про публічні фінанси, у сфері 

використання вказаного виду публічного майна щодо розробки 

стратегічно-стандартизаційного та методологічного процедурного виміру, 

макроекономічного прогнозування та середньострокового планування; 

інституціональну оптимізацію щодо посилення співробітництва між 

суб’єктами публічної адміністрації, а також із суб’єктами приватного 

права, що забезпечується, зокрема, через контроль і аудит ефективності 

використання публічних грошових коштів; організаційні зміни щодо 
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проведення інформаційно-освітніх кампаній для відповідних державних 

службовців і представників громадянського суспільства; технологічної 

модернізації інформаційних систем, аналітичних модулів, порталів, 

сервісів управління публічними грошовими коштами, посилення 

програмно-технічної безпеки [613, с. 41; 618, с. 120]. 

Наочно результати описаних напрямків вдосконалення правового 

режиму публічних грошових коштів можна побачити через публічне 

управління використання відповідного різновиду публічного майна. До 

того ж, як вказує П. Шрьодер, потрібно відмежовувати поняття 

публічного управління як регуляційної діяльності публічної адміністрації 

від категорії «адміністрування», яка проявляється власне у сфері 

публічних фінансів [535]. Так, правовий режим публічних грошових 

коштів має базуватися на таких адміністративно-фінансових 

характеристиках: цілеспрямованість діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, що виражається в забезпеченні досягнення мети у сфері 

використання публічних грошових коштів, зокрема, через єдиний веб-

портал (аксіологічна спрямованість); вторинний характер законодавчої 

діяльності, підзаконність на основі та для виконання законодавчих норм 

задля реалізації вимог закону; регламентованість компетенції, вираженої 

в наявності процедурних і процесуальних норм (публічно-процедурний 

регулятивний базис); регулярний, постійний характер діяльності 

(перманентність); існування владних повноважень в суб’єктів публічної 

адміністрації; адміністрування з метою реалізації державної фінансової 

політики та зміцнення дисципліни (управлінський вимір) [171, c. 55]. 

Саме цілі та завдання правового режиму публічних грошових коштів 

обумовлюють вимір конкретних форм публічного управління у сфері 

використання зазначеного різновиду публічного майна. 

Варто відзначити, що вкрай важливо розробити ефективне та дієве 

законодавство для реалізації вказаного правового режиму. Насамперед, 

йдеться про необхідність закріпити процедурну складову нормативно-
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правового забезпечення здійснення державної політики щодо 

використання публічних грошових коштів. Зокрема, основний акцент має 

робитися на публічні фінансові, а також власне адміністративні 

процедури у сфері публічного управління й адміністрування такого 

публічного майна. Відтак, необхідно комплексно регламентувати вказану 

сферу щодо більшості виконуваних діянь із боку суб’єктів публічної 

адміністрації, насамперед, щодо уніфікації регулятивного фундаменту 

реалізації адміністративних процедур щодо публічного управління при 

використанні публічних грошових коштів, бюджетного адміністрування. 

Таким чином, обґрунтованим буде вести мову про уніфіковані правові 

межі ефективної та прозорої реалізації правового режиму публічних 

грошових коштів, насамперед, на основі цифровізації процедурно-

процесуального виміру через єдиний портал використання публічних 

грошових коштів. Не менш важливо в цьому сенсі встановити механізм і 

форми діяльності відповідних суб’єктів публічної адміністрації та 

приватного права з приводу запланованого та фактичного використання 

вказаного різновиду публічного майна [133, с. 129]. 

Необхідно наголосити на тому, що правовий режим публічних 

грошових коштів передбачає відносну самостійність державних і 

муніципальних фінансів за умов єдності системи публічного управління 

національною фінансово-кредитною, грошовою системою. Такі публічні 

грошові кошти мають, насамперед, яскраво виражене соціальне 

призначення у межах бюджетів, позабюджетних і децентралізованих 

фондів. Як наслідок, задовольняються державний та суспільний 

публічний інтереси національного рівня паралельно з територіальним 

публічним інтересом щодо створення умов для забезпечення стабільного 

розвитку громадянського суспільства та держави стосовно врахування 

потреб публічного управління та контролю через узагальнення особистих 

і групових інтересів у межах фінансової системи, зокрема, через такий 
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інструмент електронної демократії, як громадські бюджети (бюджети 

участі).  

 

Висновки до 3 Розділу 

 

Доведено важливість при визначенні поняття правового режиму 

публічного майна та його особливостей спиратися на легістський, 

інструментальний, впорядковуючий, інтерактивний, функціонально-

соціальний та аксіологічний підходи. Під час здійснення правової 

охорони публічного майна правовий режим сутнісно та контекстуально 

охоплює предмет, специфічну взаємодію правових способів та 

інструментів діяльності публічної адміністрації або ж реалізацію 

правових процедур у цілому, а також мету правового регулювання. Такий 

правовий режим є систематизованим, відкритим, багатошаровим і має 

змінну внутрішню побудову. 

Встановлено загальні та особливі підстави виникнення правового 

режиму публічного майна. Особливі підстави пов’язані з виникненням 

юридичних фактів щодо виняткової можливості суб’єктів публічної 

адміністрації набути права на публічне майно. Усі інші підстави мають 

загальний характер. 

Конкретизовано фактори впливу на процес припинення правового 

режиму публічного майна за інституціональним і функціональним 

критеріями в загальному вимірі, а також на підставі юридичних фактів 

(спеціальні підстави для припинення відповідного правового режиму). 

Сформульовано позицію, на підставі якої у правовому режимі 

публічного майна загального користування представлено абсолютне 

право власності та похідні від нього обмежені речові права. При наданні 

додаткових повноважень загальним користувачам публічного майна 

проявляється кореспондуюче обмеження власників цього майна у 

конструкції загальної власності. 
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Вказано на інституціональний вимір і режимні характеристики 

природних ресурсів як публічного майна. З’ясовано, що сервісний вимір 

використання публічного майна, яке забезпечує функціонування органів 

публічної адміністрації, притаманний для відповідних правових режимів 

не суто на національному чи регіональному, але й на наднаціональному 

рівні. Зроблено прогноз щодо масштабного створення публічно-

майнового «концентрованого  ядра» адміністративно-ділових центрів як 

єдиного містобудівного комплексу з урахуванням функціонально-

транспортних зв’язків та інших інфраструктурних характеристик.  

Підкреслено важливість об’єктного виміру використання майна 

державних і комунальних підприємств, установ, організацій. 

Встановлено, що договірні аспекти здійснення повноважень суб’єктів 

публічної адміністрації щодо публічного майна мають публічно-приватну 

природу за критерієм сутності договірних відносин і змістовного 

наповнення функцій уповноважених суб’єктів. Доведено, що в межах 

взаємодії суб’єктів публічної адміністрації залежно від сутності та 

цільового призначення вказаного публічного майна можна виокремити 

таке майно державних і комунальних підприємств, установ, організацій: 

1) що має профільну публічно-управлінське призначення (публічне 

майно, що забезпечує функціонування суб’єктів публічної адміністрації); 

2) задовольняє локальні публічні інтереси громади, створює умови для її 

належної життєдіяльності (житлово-комунальне публічне майно); 

3) визначає соціально-культурну надбудову (публічне майно соціально-

культурної сфери); 4) створює передумови сталого розвитку територій 

(пам’ятки історії та культури, об’єкти природно-заповідного фонду). 

Запропоновано підхід, на підставі якого необхідно орієнтуватися на 

якісно-кількісні показники ефективності публічного управління з 

урахуванням обсягу безпосередньої участі держави в корпоративних 

відносинах: частку валового внутрішнього продукту в публічному 

секторі; частку держави щодо валового нагромадження основного 
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капіталу; відсоток активів суб’єктів публічної адміністрації в 

матеріально-фінансових активах корпорацій; питому вагу державних 

інвестицій в інноваційну, інфраструктурну та інші індустрії. Як наслідок, 

має сформуватися адміністративно-правовий базис із урахуванням 

тенденцій наднаціонального корпоративного права для успішного 

входження України на світовий ринок як конкурентноспроможного 

учасника. 
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РОЗДІЛ 4 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У 

ВІДНОСИНАХ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА 

 

4.1 Зміст відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 

відносинах щодо використання публічного майна 

 

Першим кроком для розкриття змісту відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного 

майна має стати аналіз соціальних аспектів такої відповідальності. 

Загалом, механізм реалізації вказаної відповідальності має функціонувати 

на підставі економічних, правових, етичних та дискреційних очікувань, 

які вимагаються суспільством [548, c. 500]. Саме на державу покладається 

обов’язок дотримуватися різних складових відповідальності  і 

гарантувати реалізацію відповідних юридичних норм. Це означає, що 

відповідальність суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна фактично є різновидом соціальної 

відповідальності. 

Зауважимо, що у доктринальних розробках за морально-етичним 

критерієм передбачається така форма зв’язку та взаємодії суспільства та 

особистості, що виражає відносини між ними (підходи Н. Мінкіна, 

А. Плахотного, Е. Рудковського, П. Симонова, В. Сперанського) 

[281, c. 82] щодо відповідальності суспільства перед людиною внаслідок 

заміни одностороннього зв’язку «суспільство – особистість» на взаємодію 

«суспільство – особистість – суспільство» (позиції К. Гельвеція, 

П. Гольбаха, Д. Дідро, М. Кондорсе, Ж. Ламетри) [80, c. 135]. Тому 

спостерігається формування моральної відповідальності (погляди 

Н. Головко, Г. Голубєвої, Б. Кортуа, Н. Сафарова, Е. Старчевського, 

А. Черменіної) за умови, що феномен відповідальності розглядається як 

здатність особистості підпорядковувати власні інтереси вимогам 
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суспільного розвитку, тип взаємодії людини через форму суспільних 

відносин, якість особистості та особливий стан соціальних суб’єктів 

(переконання Л. Грядунової, С. Дмитрієва, Г. Заболотної, Н. Табунова, 

М. Цвєтаєвої) [281, c. 82]. 

Зазначимо, що інститут відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна є 

неодмінним нагальним проявом об’єктивної реальності, що діє як 

обов’язковий упорядкувальний фактор щодо суспільних відносин, втілює 

потребу узгодження поведінки суб’єктів соціального спілкування через 

вимогу підпорядковувати, координувати та коригувати під час 

колективної діяльності дії кожного з діями інших, приватний інтерес 

погоджувати із публічним [294, с. 7]. До того ж, важливо, що після 

вчинення делікту суб’єкт публічної адміністрації наділяється правом 

самостійно, без втручання держави мінімізувати або ліквідувати 

негативні наслідки, виплатити відшкодування шкоди та збитків як 

додатковий юридичний обов’язок, що є змістовним елементом 

правовідновлювальної юридичної відповідальності [404, с. 31]. 

Важливо зважати на той факт, що раціональна та повноцінна 

імплементація інституту відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна можлива 

за допомогою безперервного продуктивного діалогу та співпраці держави 

в особі суб’єктів публічного права з суб’єктами приватного права. Як 

пояснює М. Фрідман, мається на увазі соціальна відповідальність світу –

 використовувати ресурси та займатися діяльністю, за умови, що залучені 

учасники дотримуються встановлених правил гри, без обману та 

шахрайства [399, с. 155−189]. У цьому виявляється багаторівневий 

характер відповідальності у межах жорстких суспільних вимог у формі 

піраміди, в основі якої перебуває відповідальність, наступний щабель 

утворює обов’язкова юридична відповідальність, надбудовою є очікувана 

суспільством етична відповідальність, а вершиною – бажана дискреційна 
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(філантропічна) відповідальність [549, с. 39-48]. Ми схильні вважати, що 

механізм відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна на базовому рівні концептуально 

втілює стратегічну безальтернативну концепцію практичності, обов’язків, 

сталого розвитку та підзвітності, економічні, матеріально-фінансові 

імплементаційні наслідки [145, с. 154.]. 

Ведучи мову про зміст відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна, варто 

звернути увагу на європейські стандарти. Так, у Рекомендації № R (84) 15 

регламентовано публічно-правовий аспект відповідальності за 

спричинену шкоду особі за результатами відшкодування шкоди у випадку 

неправомірного її заподіяння державою, органом влади чи службовцем 

[380, с. 85–100.]. Рекомендація № R (2001) 9 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам стосовно альтернатив судовому вирішенню 

спорів між адміністративними органами влади та приватними особами, 

врегульовує особливості використання альтернативних засобів як 

загально дозволених, або практику, що застосовується в конкретних 

категоріях справ, у яких такий спосіб вирішення спору є прийнятним 

[379]. У Рекомендації № Rec (2003) 16 Комітету міністрів державам-

членам стосовно виконання адміністративних і судових рішень у сфері 

адміністративного права деталізовано механізм виконання рішень 

адміністративних і судових органів, а також процедурний вимір 

альтернативного вирішення спорів [381, с. 101-104]. З наведених 

положень права Європейського Союзу чітко простежується 

імплементація юрисдикційного позасудового, а не лише судового 

порядку відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 

щодо використання публічного майна. 

Виходячи з цієї тези, національні підходи європейських країн щодо 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах з приводу 

використання публічного майна орієнтуються на безумовний характер 
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відповідальності держави в особі суб’єктів публічної адміністрації за 

порушення конституційних та інших встановлених законом обов’язків.  

Наприклад, згідно зі ст. 34 Конституції ФРН невиконання 

конституційних обов’язків посадовими (службовими) особами суб’єктів 

публічної адміністрації, зокрема, щодо третіх осіб зумовлює настання 

відповідальності держави або вказаного суб’єкта публічної адміністрації 

[196]. Німецька практика зважає на широкий підхід до розуміння «права 

державних відшкодувань» щодо відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за владну діяльність, за результати публічного управління, 

незалежно від правомірності, включаючи відповідальність за делікти на 

підставі вузького підходу [233, с. 59–63]. Забезпечено можливість 

страхування відповідальності суб’єктів публічної адміністрації, їхніх 

посадових (службових) осіб в разі заподіяння шкоди при реалізації 

компетенції. Так, формується пул (об’єднання) неприбуткових страхових 

організацій, які є страховиками на підставі системи солідарної 

відповідальності [88, c. 40]. 

У подібний спосіб законодавство Франції закріплює відносну 

відповідальність суб’єктів публічної адміністрації за заподіяну шкоду в 

разі службової вини (faute de servise) [88, c. 41; 289, с. 64–77]. Можливим 

є відшкодування як матеріальної, так і моральної шкоди [556, с. 1087; 

88, c. 42–43]. Аналогічним є досвід Албанії та Латвії з приводу 

відшкодування не лише матеріальної, але й моральної шкоди 

[556, с. 1087; 88, c. 42–43]. До того ж, в Албанії детально регламентовано 

відповідну адміністративну процедуру, зокрема, заявну з ініціативи 

постраждалої особи та втручальну щодо виконання повноважень 

адміністративного органу [88, c. 42]. 

Важливим є недискримінаційний, універсальний концепт 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна в Європі. Зокрема, відповідно до ст. 28 

Конституції Італії йдеться про відповідальність суб’єктів публічної 
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адміністрації, посадових (службових) осіб при порушенні будь-чиїх прав 

[192]. Національне право Естонії містить положення про право будь-якої 

особи вимагати відшкодування збитків і упущеної вигоди, а окремий 

розділ Закону «Про відповідальність держави» і Закон про публічну 

службу регламентують підстави та юрисдикційний судовий порядок 

регресу до посадової (службової) особи суб’єкта публічної адміністрації, 

із вини якої держава виплатила компенсацію [150, с. 128–142]. Додатково 

в рішенні Конституційного суду Республіки Польща від 23 вересня 

2003 р. визначено, що внаслідок конституціоналізації таких засад шкода 

від незаконної поведінки суб’єкта публічної адміністрації надає 

можливість відшкодування у випадку норм, які мають характер legis 

specialis, що формує систему, яка зорієнтована на цю засаду та способу її 

імплементації з урахуванням розміру шкоди, характеру незаконності, 

процедурних аспектів захисту права на відшкодування тощо [386, с. 160-

184].  

Зауважимо, що в історіографічному сенсі ще в ст. 89 Основ (ст. 447 

Цивільного кодексу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної 

Республіки) під назвою «Відповідальність державних установ за шкоду, 

заподіяну діями їхніх посадових осіб» було закріплено юридичні норми 

щодо діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері публічного 

управління. Із цього приводу В.Т. Нор уточнює, що на республіканському 

рівні описану диференціацію конкретизувало відповідне законодавство, 

бо норми права наводилися в різних статтях цивільних кодексів і під 

різними найменуваннями, що відповідало сферам життєдіяльності 

держави, за наслідком протиправної імплементації яких заподіювалася 

шкода [262, с. 38–46]. Фактично у сфері публічного управління діяв 

загальний принцип, відповідно до якого суб’єкти публічної адміністрації 

підлягали майновій відповідальності за шкоду, заподіяну деліктами їхніх 

посадових (службових) осіб [378, с. 62–70]. Згадані юридичні норми 

насамперед стосувалися прямої компетенції суб’єктів публічної 
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адміністрації, зокрема, при використанні публічного майна, але могли 

охоплювати й «нетипову» діяльність посадових (службових) осіб в 

адміністративно-правовій сфері. 

Наразі з урахуванням положень ст.ст. 1, 3, 56 Основного Закону [194] 

держава Україна, зважаючи на свої демократично-правові та соціально 

спрямовані функції, має орієнтуватися на принципи законності реалізації 

компетенції суб’єктів публічної адміністрації, їхніх посадових 

(службових) осіб. Механізм відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна 

відзначається правовідновлювальними публічно-правовими рисами в 

межах юрисдикційних заявних і втручальних поза-, судових 

адміністративних процедур. Важливо, щоб втручальний формат 

діяльності держави відігравав істотну роль при виконанні 

компенсаційних функцій відшкодування шкоди за правилами 

адміністративних процедур з ініціативи суб’єктів публічної адміністрації 

[140, с. 75–80]. 

Варто звернути увагу на ключові категоріальні характеристики 

інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 

щодо використання публічного майна такі, як «правовідносини», 

«зобов’язання», «обов’язок», «форма державного примусу», «процедура 

застосування засобів державного примусу», «зазнання втрати благ», 

«санкція», «кара», «міра покарання», «відшкодування» тощо [40, с. 315-

317].  

Відповідальність суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 

щодо використання публічного майна є системою, засобом і формою 

публічно-правового впливу [402, с. 24], що відзначаються не лише 

статичними, але й динамічними рисами, на які впливають світоглядні 

основи праворозуміння та множинність методологічних підходів 

[151, с. 10]. Зазначені правоохоронні відносини можуть виникати з факту 

вчинення делікту чи настання негативних подій, появи ризиків і загроз 
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для стану правопорядку у сфері використання публічного майна. 

Важливо, щоб супутньо правопорушник в особі суб’єкта публічної 

адміністрації зазнав заходів юридичного впливу (державного примусу), 

зокрема, позбавленням соціальних благ, майна, правових цінностей тощо. 

Як вказує І.А. Сердюк, такий феномен правової дійсності є 

багатоаспектним і комплексним із позиції правореалізації при 

застосуванні санкцій охоронних норм права для штрафної юридичної 

відповідальності або добровільному виконанні юридичного обов’язку для 

правовідновлювальної юридичної відповідальності [404, с. 34]. 

Інакше кажучи, інститут відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна є 

явищем об’єктивного права, бо регламентовані в санкціях вимоги 

процедурно та процесуально врегульовані в установленому 

законодавством порядку та забезпечені можливістю застосування 

державного примусу у вигляді несприятливих наслідків особистого, 

майнового чи організаційного характеру, яких зазнає конкретний суб’єкт 

за делікт (порушення суб’єктивних прав) [161, с. 36]. Така юридична 

відповідальність проявляється через закріплені в санкціях юридичних 

норм негативні наслідки для суб’єктів публічної адміністрації та 

кореспондуючий обов’язок держави їх застосувати внаслідок державного 

примусу в межах юрисдикційних позасудових заявної або втручальної 

адміністративних процедур, у судовому порядку. Тому варто звернути 

увагу на можливість суб’єктів публічної адміністрації, що виступають 

правопорушниками у сфері використання публічного майна, в заявному 

порядку самостійно визнати та прозвітувати про факт вчинення делікту.  

Зазначимо, що інститут відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна 

зорієнтований на задоволення публічного інтересу, потреб з урахуванням 

комплексної спрямованості адміністративних рішень, багатополюсного 

розташування інтересів при захисті третіх осіб [534, с. 201]. Тому 
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важливо брати до уваги багатоплановість суб’єктного виміру механізму 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації. Тому цілком 

прийнятним видається підхід В.М. Бевзенка про учасників описаного 

процесу в межах п’яти основних груп: 1) особа, якій заподіяно шкоду, її 

представник; 2) суб’єкт публічної адміністрації, який завдав шкоду, його 

представник; 3) суб’єкт публічної адміністрації, який є керівним щодо 

суб’єкта, який винен у завданні фізичній (юридичній) особі шкоди, 

представник керівного суб’єкта публічної адміністрації; 4) розпорядник 

бюджету, з якого буде здійснюватися відшкодування завданої шкоди, 

його представник; 5) свідок заподіяння шкоди, експерт, спеціаліст, 

перекладач, Державна виконавча служба [115, с. 371].  

Підтвердженням наведеної думки є відповідна судова практика. 

Наприклад, у справі про визначення незаконним та скасування 

інструмента діяльності публічної адміністрації (рішення про укладення 

договору оренди земельної ділянки) і визнання відсутнім права 

користування земельною ділянкою такими особами є суб’єкти публічної 

адміністрації, що завдали шкоду (Київська міська рада, товариство з 

обмеженою відповідальністю «Будтехнології»), керівні суб’єкти 

публічної адміністрації (Київське квартирно-експлуатаційне управління, 

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на 

стороні позивачів – Військова частина), а також необхідний суб’єкт для 

реалізації юрисдикційного судового провадження – заступник 

Генерального прокурора України – Головного військового прокурора 

[489]. Подібні підходи щодо застосування інструментів діяльності 

публічної адміністрації можна знайти у судовій практиці щодо відносин 

користування автомобільними дорогами як публічним майном у вигляді 

шляхів загального користування. Так, за суб’єктним критерієм при 

визнанні незаконним та скасуванні інструментів діяльності публічної 

адміністрації, зокрема, про обмеження руху вантажного транспорту 

йдеться про суб’єктів публічної адміністрації, що завдали шкоду 
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(виконавчий комітет Скалатської міської ради, Козелецьку селищну раду 

Козелецького району Чернігівської області), суб’єктів приватного права, 

яким завдано шкоду (товариств з обмеженою відповідальністю «Агро-

Регіон Козелець», «Кар’єр Новосілка») [525; 319; 321; 322], третіх осіб, 

що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (Службу 

автомобільних доріг у Тернопільській області) [321; 322]. 

З цього, як наслідок, випливає, що наріжним каменем інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна має бути імплементація матеріальної 

відповідальності держави за заподіяну шкоду суб’єктами публічної 

адміністрації в межах належного та достатнього рівня самоідентифікації 

держави: врегулювання такої матеріальної відповідальності є 

дзеркальним показом її ставлення до індивідуума та суспільства; таке 

врегулювання може по-різному вирішити конфлікт між особами, яким 

було заподіяно шкоду, і сприяти задоволенню публічного інтересу 

[233, с. 59-63]. Повною мірою підтримуємо панівний в доктрині підхід 

про принцип вини як базовий для реалізації юридичної відповідальності 

[601, с. 297-321], зі збереженням за державою права пред’явити регресний 

позов до посадових (службових) осіб відповідних суб’єктів публічної 

адміністрації [255, с. 57–63]. Це рівнозначно пов’язано з «вузьким» 

підходом до відповідальності за делікти у сфері використання публічного 

майна, а в «широкому» сенсі – за процес чи результати публічно-

управлінської діяльності, зокрема, без застережень щодо правомірності 

поведінки суб’єктів публічної адміністрації [140, с. 76]. 

Важливо усвідомлювати, що юрисдикційний позасудовий 

адміністративний порядок відшкодування не є винятковим [220, с. 71–77]. 

Дійсно, відповідальність суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 

щодо використання публічного майна характеризується позитивно-

ретроспективними рисами. Як слушно уточнює Д.Я. Український, 

процедура притягнення до відповідальності суб’єктів публічної 
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адміністрації має дві форми: активну та пасивну [488, с. 207–211]. 

Вказане демонструє необхідність поєднання в межах механізму 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації морально-правової 

спрямованості як врегульованої законом усвідомленої добровільно 

виконуваної гарантійної компетенції держави в особі суб’єктів публічної 

адміністрації, так і безумовної та безальтернативної юридичної 

відповідальності за наслідками вчинення деліктів, незалежно від надання 

згоди на настання негативних наслідків для винуватих осіб – суб’єктів 

публічної адміністрації. У результаті обов’язково імплементуються 

санкції відповідних юридичних норм, насамперед, карні. 

Значення викладених положень щодо змісту відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації у відносинах з використання публічного 

майна детальніше розкрито в монографії «Інститут публічного майна: 

адміністративно-правовий аспект» [120, с. 247-248]. 

Очевидним і зрозумілим є той факт, що інституціонально-

процедурні аспекти відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 

відносинах щодо використання публічного майна мають спиратися на 

фундамент у вигляді принципу верховенства права. П. Рабінович та 

О. Луців виокремлюють «поелементну» та «інтегральну» змістовні 

інтерпретації [376, с. 4]. Стратегічним орієнтиром реалізації 

інституціонально-процедурного виміру відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації мають стати індивідуальна свобода, гарантована 

додержанням законів і звичаїв, врахування індивідуальних рис і 

схильностей особи [581, с. 10-12]. Супутньо доцільно зважати на 

верховенство розуму (rule of reason) [473, с. 26-35], засади пропорційності 

[593, с. 26]. Важливо брати до уваги демократичний концепт вимог, ознак 

і проявів принципу верховенства права в діяльності публічної 

адміністрації при використанні публічного майна, у разі порушення яких 

неминуче має бути імплементований відповідний механізм 

відповідальності.  
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По суті, у наднаціональному вимірі принцип верховенства права 

щодо інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 

відносинах з використання публічного майна дозволяє забезпечити 

інституційну рівність, справедливість, оперативність, доступність, 

ясність, розумність і результативну прогнозованість механізму 

відповідальності, із суттєвим обмеженням розсуду та дискреції [140, с. 

78]. Підтримуємо європейську наукову думку щодо того, що опубліковані 

закони, ефект від тривалої дії в часі яких має виявлятися після прийняття 

з можливістю бути своєчасно переглянутими в разі зміни соціально-

політичних обставин, задля запобігання несправедливого застосування, 

повинні бути написані з достатньою ясністю, уникати розбіжностей, не 

приписувати неможливе, мати перспективний формальний характер і 

яких повинні дотримуватись всі, включаючи суб’єктів публічної 

адміністрації, офіційні діяння яких мають узгоджуватися з 

регламентованими правилами поведінки [561, с. 39]. Завдяки такому 

підходу вдасться органічно поєднати доктрину з практикою 

правозастосування на основі публічного інтересу, додержання законних 

меж поведінки суб’єктів публічної адміністрації при використанні 

публічного майна. 

Так, Європейський суд з прав людини в § 145 рішення у справі «Al-

Dulimi and Montana Management Inc. проти Швейцарії» встановив, що 

принцип верховенства права є одним із фундаментальних компонентів 

публічного порядку [420]. Необхідно уникати свавільної влади [449]. 

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Броніовські проти 

Польщі» від 22.06.2004 уточнює способи досягнення наведеної 

негативної ситуації, а саме: що принцип верховенства права вимагає щоб 

дотримання та застосовування закону державою було передбачуваним і 

послідовним, а також гарантувало юридичні практичні умови його 

імплементації в межах мета-правового відношення між людиною та 

державою, у якому, по-перше, людина має права, а держава – відповідні 
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юридичні обов’язки щодо забезпечення цих прав; по-друге, природні 

права людини мають пріоритет над правами держави, суспільства, 

соціальних груп [243, с. 19].  

У цьому, зокрема, проявляється якість законодавства з урахуванням 

категорій «передбачений законом» і «відповідно до закону» [440] (§ 30 

рішення Європейського суду з прав людини у справі «Маестрі проти 

Італії»). Як наслідок, інститут відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна 

відзначатиметься справедливістю та гарантійними ознаками на базі 

пропорційності та підзвітності діяльності вказаних осіб. Повною мірою 

підтримуємо позицію судді Конституційного Суду України В.М. Кампо, 

що принцип верховенства права має бути «основним інструментом 

формування правових позицій ... у будь-якій справі, оскільки його 

завданням ... є ... забезпечення верховенства Конституції України» [266]. 

Тобто ключовим є призначення принципу верховенства права при 

імплементації механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна. Хочемо 

наголосити на тому, що в Україні зазначений принцип розглядається в 

правозастосовній практиці щодо панування права в суспільстві, що 

вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну 

діяльність, зокрема, у закони. Останні за своїм змістом мають бути 

пройняті ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо [140, 

с. 78]. Одним із проявів верховенства права є те, що право не 

обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й 

інші соціальні регулятори, зокрема, норми моралі, традиції, звичаї тощо, 

які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим 

культурним рівнем суспільства. Усі ці елементи права об’єднуються 

якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною 

мірою дістала відображення в Конституції України [387] (абз. 2, 3 

підп. 4.1 п. 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду 
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України № 15-рп від 02.11.2004). Конституційний Суд України в рішенні 

від 29.06.2010 у справі № 1-25/2010 також визнав, що одним із елементів 

верховенства права є принцип правової визначеності [389].  

Таким чином, інститут відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна 

виступає упорядкувальним фактором суспільних відносин, сприяє 

задоволенню публічного інтересу, формує простір для належної 

імплементації юридичних норм в юрисдикційному позасудовому чи 

судового порядку реалізації такої відповідальності на засадах 

антропоцентризму та верховенства права. Як наслідок, виконанню 

підлягають нормативи правомірної поведінки суб’єктів публічної 

адміністрації в межах очікувань суспільства з приводу раціонального й 

ефективного використання публічного майна за умови підтримання 

діалогу та співпраці держави з суб’єктами приватного права. 

 

4.2 Механізм відповідальності суб’єктів публічної адміністрації 

за делікти у сфері використання публічного майна 

 

Варто зазначити, що наразі простежується відсутність імплементації 

конституційної вимоги ч. 2 ст. 19 Основного Закону [194] щодо меж і 

способів правомірної діяльності суб’єктів публічної адміністрації при 

використанні публічного майна. Сумнівною вбачається можливість 

притягнення їх до юридичної, зокрема, адміністративної відповідальності, 

що спричиняє істотний негативний ефект на реалізацію публічного 

інтересу у сфері адміністративних правовідносин щодо публічного майна. 

Разом з тим, оновлення систематики адміністративного права 

призводить до нагальної потреби реформувати засадничі інститути цього 

юридичного утворення, а також забезпечити інституціоналізацію новітніх 

правових інститутів, одним із яких є інститут публічного майна. Вказаний 

правовий інститут на практиці відіграє фундаментальну роль як основа 
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реалізації матеріально-технічного забезпечення практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації. Посадові (службові) особи суб’єктів 

публічної адміністрації зобов’язані забезпечувати охорону, добросовісне 

та ефективне використання публічного майна тільки для реалізації 

встановленої законом компетенції, уникати завдання шкоди.  

У західній доктрині запропоновано обмеження участі посадових 

(службових) осіб суб’єктів публічної адміністрації у закупівлі, концесії 

або оренді публічного майна. Посадовим (службовим) особам не 

дозволяється надавати інформацію про публічне майно щодо правочинів 

продажу, оренди чи за інших підстав, за винятком передбачених законом 

[609, c. 275]. 

Тобто поведінка суб’єктів публічної адміністрації щодо публічного 

майна вважається протиправною за умови недотримання передбачуваної 

ефективності [545] від використання майна, прийняття нераціональних 

рішень, наявності негативних наслідків з огляду на надмірні витрати чи 

упущену вигоду для широкої громадськості. Йдеться про можливі 

неврахування приватних цілей людині як користувача публічного майна з 

одночасним порушенням соціального добробуту. У західній доктрині 

описані правила визначаються як «ціна» поведінки [551, c. 1523; 590]. В 

економічному вимірі використовуються напрацювання «Єльської школи» 

щодо нормативного економічного аналізу права з огляду на доцільність 

реалізації соціально бажаних змін правил, якщо ті, хто отримає вигоду від 

змін, можуть «потенційно» компенсувати втрати сторони з гіршим 

становищем [544; 591, c. 259-272]. 

Важливо, що в разі вчинення деліктів, невиконання чи неналежного 

виконання обов’язків порушується концепція «максимізації соціального 

добробуту», розроблена в межах доктрини «нової економіки добробуту». 

Зокрема, за результатами відмови від ідеї міжособистісного порівняння 

корисності було запропоновано можливість «потенційної» компенсації 

втрат (потенційного вдосконалення Парето) щодо соціально бажаної 
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поведінки. Має застосовуватися «критерій Калдора-Хікса» для оцінки 

можливих змін, а також аналіз витрат і вигод [580, c. 14]. Д. Фрідман 

вважає, що критерій ефективності Калдора-Хікса «де-факто» дозволяє на 

підставі критерію корисності компенсувати становище сторони, «кому 

гірше». Використовуючи цей критерій, зміни виправдані, ніколи не 

можуть бути перетворені в поліпшення Парето [560, с. 217-222]. 

Публічна адміністрація не завжди правомірно реалізує свої 

повноваження у сфері використання публічного майна. Тому необхідно 

розробити та деталізувати механізм відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна. Так, 

вказаний механізм функціонує в тріаді нормативних засад, суб’єктно-

об’єктного виміру та змістовної динаміки. Ключовими категоріями 

виступають надійність і гарантування захисту як власне публічного 

майна, так і прав, свобод і законних інтересів осіб, які його 

використовують. Взаємозближення складових вказаного механізму може 

відбутись, коли описані незмінні об’єкти-форми роблять можливою 

імплементацію інституту юридичної відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна. До того 

ж, спостерігається гуманізація кореспондуючого ефекту впливу норм 

права на суспільні відносини, зокрема, в «чистому» захисному вимірі, 

коли відбувається притягнення суб’єктів публічної адміністрації за 

конкретні делікти [139, с. 32–41]. 

Зауважимо, що в італійській юридичній літературі «чистий» 

захисний вимір відповідальності щодо публічного майна розглядається 

стосовно «дихотомії» правил власності – правил відповідальності з 

урахуванням відносин між прецедентним правом і економічним аналізом 

права [555; 578; 579, c. 265-275; 587, c. 1144–1154; 588, c. 463–481; 

589, c. 193–214]. Так, правило чистої суворої відповідальності не має 

ефективних результатів у двосторонній моделі взаємодії публічної 

адміністрації та суб’єктів приватного права щодо публічного майна, 
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оскільки потерпіла сторона не зацікавлена діяти старанно, знаючи, що ій 

буде компенсовано в будь-якому випадку стороною, яка нанесла збитки, 

незалежно від будь-якого судового рішення щодо сумлінності поведінки 

потерпілої сторони («моральна небезпека»).  

У випадку встановлення правил, що регулюють двосторонні делікти 

щодо публічного майна, а також прийняття правил суворої 

відповідальності, необхідно змусити потерпілу сторону прийняти 

ефективний рівень запобіжних заходів, ввести «корективи» щодо 

«захисту неплатоспроможності». Йдеться про ситуації, коли потерпілий 

може бути притягнутий до відповідальності лише за умови, що може бути 

доведено сумлінність поведінки та рішень правопорушника. У цьому 

випадку діє запропоноване в західній доктрині «симетричне» правило, 

засноване на відмовах, оскільки є сторона, яка не зазнає шкоди, якщо 

вона сумлінна (у разі відповідальності за провину – правопорушник; за 

умови захисту від недбалості – потерпіла сторона). Можна стверджувати, 

що за наявності відповідальності за вину відповідальності підлягає 

сторона, яка несе тягар очікуваних збитків (збитків, що виникають, попри 

сумлінну поведінку сторін). Вказана сторона вважається потерпілою за 

правилом суворої відповідальності [544, с. 1–23].  

Постраждала сторона на підставі правил відповідальності за вину не 

несе відповідальності за збитки, коли вона приймає належні запобіжні 

заходи. Таким чином, припускаючи, що поведінка є економічно 

раціональною, потерпіла сторона прагне унеможливити потенційно 

шкідливу поведінку, якщо гранична вигода дорівнює граничній вартості 

запобіжних заходів. Однак у цьому випадку гранична вигода може також 

бути нижчою, ніж граничні витрати, понесені суспільством в цілому. Це 

пов’язано з тим випадком, коли потерпіла сторона в аналізі витрат і вигод 

не розглядає очікуваний збиток, який буде нею понесено. Рівень 

діяльності потерпілої сторони тоді буде надмірним. У західній науковій 

думці поширеним є також підхід до кваліфікації такого надмірного рівня 
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діяльності як елемента, який необхідно враховувати при оцінці 

сумлінності потерпілої сторони [544, c. 137–152].  

Правила відповідальності за вину та сувору відповідальність 

розходяться під час введення іншої змінної у вигляді «рівня діяльності» 

щодо кількості разів або тривалості, з якою відбувається визначена 

поведінка. В економіко-правовій доктрині розвинених країн Європи 

рівень активності тлумачиться як змінна з фундаментальним значенням. 

Передбачається, що кожна зі сторін отримує користь від проведеної 

діяльності: коли рівень активності зростає, гранична корисність, що 

випливає з акту поведінки, зменшується [544, с. 1–23]. Це означає, що 

інтерес до виконання діяння може бути значним спочатку, але потім 

зменшується з плином часу після здійснення повторних діянь особи щодо 

публічного майна. Таким чином, сторона може здійснювати таку 

діяльність доти, доки досягнута корисність буде вищою, ніж понесені 

витрати. Більш детально правила відповідальності за вину та сувору 

відповідальність розкриті у монографії «Інститут публічного майна: 

адміністративно-правовий аспект» [120, с. 256-258]. 

Європейські науковці для наведення відповідних обґрунтувань 

використовують теорію «пасток» щодо доцільності встановлення правила 

про сувору відповідальність публічної адміністрації, зокрема, через 

недбалість, навіть якщо вона діяла сумлінно [547, c. 514; 576, c. 991–994; 

586, c. 2826]. Йдеться про реалізацію правила відповідальності на основі 

вини щодо системи можливого звільнення від обов’язку публічної 

адміністрації забезпечити відшкодування збитків у будь-який час, коли 

суб’єкт приватного права не зміг довести недбалу поведінку публічної 

адміністрації. Ця теорія застосовується, насамперед, під час розгляду та 

вирішення судових спорів щодо зменшення тягаря доказування, 

понесеного потерпілою стороною саме через наявність ознак недбалої 

поведінки. 
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Як проміжний висновок, щоб визначити оптимальний розподіл 

залишкового ризику та максимізувати соціальний добробут, ми вважаємо 

доцільним запровадити переговорну процедуру між потенційною 

потерпілою стороною та потенційним правопорушником. Фактично, ми 

можемо припустити, що раціональною моделлю поведінки є погодження 

сторін на розподіл ризиків. Так, ризик в основі можливого виникнення 

невизначеної події має нести сторона, яка менш схильна до ризику. 

Наприклад, якщо у відповідній ситуації очікуваної шкоди зазнає 

потерпіла сторона, яка не схильна до ризику, а інша сторона нейтральна 

до ризику, то тоді обидві сторони, якщо вони зможуть вести переговори, 

передадуть ризик потерпілій стороні в обмін на компенсації. Як наслідок, 

буде виправлено правове становище та відновлено майновий стан обох 

сторін, наділених повноваженнями щодо публічного майна. Щоб 

максимізувати соціальний добробут, очікуваний збиток від нещасних 

випадків має нести нейтральна сторона [139, с. 32–41]. 

Додатково необхідно визначитися з порядком реалізації суворої 

відповідальності публічної адміністрації у відносинах щодо публічного 

майна з огляду на повноваження влади над res. Як зразок у практиці суду 

касаційної інстанції в Італії, зокрема, у постанові № 15383/2006 було 

підтверджено, що презумпція відповідальності за збитки щодо майна, не 

поширюється на державні установи за збитки, завдані користувачам 

державної власності в будь-який час. Якщо це неможливо – на підставі 

оцінки, проведеної суддею щодо особливостей конкретної справи –

 здійснення арешту майна розуміється як влада de facto над res, над 

майном в результаті його характеристик [544]. Логіка, що лежить в основі 

цих рішень, полягає в тому, що публічна адміністрація вважається 

відповідальною лише в разі визнання стороною, яка може усунути фактор 

ризику за «нижчою ціною». Це означає, що за наявності безлічі обставин, 

включаючи значну частку державної власності, публічна адміністрація не 
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може визнаватися вказаним суб’єктом, оскільки для усунення джерел 

ризику вимагаються високі витрати. 

Отже, якщо потенційно потерпіла сторона може усунути ризик 

внаслідок зниження витрат менше, ніж витрати публічної адміністрації, 

саме ця сторона має нести витрати на очікуваний збиток. У такий спосіб 

можна уникнути приписування одній стороні витрат на запобіжні заходи, 

необхідні для усунення ризику, коли ці витрати вищі, ніж зміна 

очікуваного збитку. Якщо окремі події щодо ризику продовжують 

існувати, оскільки їх занадто дорого усунути, то ризик має нести сторона, 

яка ефективно може їх нести. При розподілі ризиків потрібно зважати не 

лише на здатність усунути джерело ризику, але й здатність нести ризик, 

який не усунуто, ступіть використання публічного майна. Так, можна 

виокремити публічне майно з високим, базовим (середнім) і низьким 

ступенями використання. Фактично, коли публічне майно 

використовується великою кількістю людей, дуже високий рівень 

запобіжних заходів з боку публічної адміністрації може бути 

виправданим з економічної точки зору. Якщо, наприклад, дорога 

використовується великою кількістю людей, рівень запобіжних заходів, 

спрямованих на запобігання факторам ризику, повинен бути високим, 

оскільки це зменшить ймовірність виникнення численних ушкоджень. 

Замість цього, якщо публічне майно використовується зрідка, то висока 

вартість запобіжних заходів не виправдана. Наприклад, дорога, яка 

використовується дуже обмеженою кількістю користувачів. 

Слідуючи моделі Д. Уітмана, необхідно встановити, що з позицій 

економічної ефективності потрібно розрізняти майно, яке «повинно 

використовуватися безліччю» і яке «має використовувати незначна 

кількість осіб» [611, c. 557]. У цьому випадку правило суворої 

відповідальності змушує користувачів вибирати надмірний рівень 

активності в тому сенсі, що вони не розглядатимуть очікуваний збиток, 

який був би високим, у прийнятті рішень. У таких ситуаціях ефективніше 
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контролювати рівень активності потенційних потерпілих сторін, а не 

отримувати оптимальний розподіл ризиків. Тому, знову ж таки, за 

економічним принципом «другого кращого рішення» правило простої 

недбалості буде більш ефективним. У цьому випадку можна припустити, 

що правова система з урахуванням принципу економічної ефективності 

має встановлювати сувору відповідальність публічної адміністрації щодо 

захисту від неплатоспроможності під час використання публічного майна, 

що використовується багатьма. Тоді як правило про наявність вини 

застосовується при притягненні суб’єктів публічної адміністрації до 

відповідальності у відносинах щодо публічного майна, яке 

використовується обмеженою кількістю людей. 

Результат, досягнутий за цими аргументами, може бути 

представлений кількома прикладами. Припустимо, що люди 

прогулюються парком. Ті, хто слідує позначеному напрямку, застраховані 

від ризику нещасних випадків. Якщо вони постраждають від шкоди 

навіть, хоча вони діяли сумлінно, публічна адміністрація має виплатити 

компенсацію цим особам. Ті ж, хто виходять на ділянки зі шляху, навіть 

якщо вони діють сумлінно, мають зазнавати збитків, якщо трапиться 

нещасний випадок. Таким чином, вибір альтернативного способу 

поведінки не стимулюється, коли приватна вигода не є дуже високою. Як 

інший зразок людина має вибрати, чи проводити вільний час у дуже 

відвідуваному парку або в іншому ізольованому парку. У першому 

випадку, якщо особа діє сумлінно, збиток, що стався внаслідок нещасного 

випадку, буде покриватися публічною адміністрацією. У другому 

випадку, навіть якщо суб’єкт приватного права діє сумлінно, то ця особа 

має понести збиток. 

Таким чином, насамперед, потрібно враховувати рівень 

використання публічного майна. Якщо майно має високий ступінь 

використання, високий рівень запобіжних заходів, що приймаються 

публічною адміністрацією, то розмір очікуваного збитку обмежений. Це 
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пов’язано з тим, що ймовірність виникнення шкоди зменшується 

внаслідок заходів, вжитих зберігачем. Таким чином, неефективність, 

викликана надмірним рівнем активності користувачів, буде послаблена, 

оскільки очікуваний збиток, який вони не беруть до уваги у своїх діях, 

обмежений. Якщо проблема рівня активності потенційно постраждалих 

сторін не є дуже актуальною з позицій економічної ефективності, то 

оптимальним правилом є те, що гарантує розподіл решти ризиків, навіть 

за наявності сумлінної поведінки. Носієм відповідного ризику має бути 

публічна адміністрація [544, с. 1–23]. Як наслідок, щодо публічного 

майна, яке використовує велика кількість осіб, правило суворої 

відповідальності при захисті від недбалості виявляється найбільш 

ефективним, навіть якщо воно ґрунтується на принципі «другого кращого 

рішення». З іншого боку, якщо публічне майно використовує обмежена 

кількість осіб, більш ефективно вимагати від публічної адміністрації 

нести невелику кількість запобіжних заходів. У протилежному випадку 

рівень витрат на запобіжні заходи для низького числа користувачів буде 

надміру високим. 

Додатково уточнимо, що в цілому механізм відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання 

публічного майна має не лише економічну, але й соціальну природу. Такі 

авторитетні правила поведінки в соціумі, втілені в юридичних нормах, як 

факт соціальної реальності щодо використання публічного майна 

створюються соціальними суб’єктами, які мають інтерес у конкретній 

спрямованості поведінки осіб, залучених у відповідних відносинах. 

Важливо, щоб був реалізований публічний інтерес, суспільні вимоги 

щодо результату використання такого майна. Відповідно, маємо 

суб’єктивно-об’єктивну спрямованість описаних юридичних норм. З 

одного боку, нормативні засади мають суб’єктивне походження, оскільки 

формуються суб’єктом нормотворчості, що є представницьким органом 

влади. З іншого боку, об’єктивність і нормативний характер цих норм 
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права інституціоналізуються у спосіб відображення наявних умов 

соціального буття та суспільних потреб щодо правомірного використання 

публічного майна суб’єктами публічної адміністрації, зокрема, з 

урахуванням ч. 2 ст. 19 Конституції України [194] як суспільного 

договору, ст.ст. 80-82 Закону України «Про державну службу» щодо 

матеріальної відповідальності державних службовців за завдану шкоду 

[331], статтей 1173-1175 Цивільного кодексу України [532]. 

Закономірний стан існування правопорядку при використанні 

публічного майна суб’єктами публічної адміністрації можливий через 

раціональний розвиток відповідних суспільних відносин із позицій логіки 

та кореспондуючий результат практичної діяльності нормотворчості. По 

суті, юридичні факти щодо використання публічного майна суб’єктами 

публічної адміністрації є основою для оцінювальної та прогнозованої 

діяльності щодо їх можливого притягнення до юридичної 

відповідальності. Тому в охоронному (до вчинення деліктів) та/або в 

захисному вимірі (за результатами вчинених деліктів) реально наявні 

сталі форми поведінки та результат їх осмислення є основою для 

приведення суспільних відносин щодо використання публічного майна у 

функціональний стан. Важливо керуватися критеріями доцільності та 

публічного інтересу з позицій уявлення про належну поведінку. Як 

наслідок, забезпечуватиметься відповідність діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації конкретним умовам місця та часу в межах 

органічної взаємодії з довкіллям при використанні публічного майна –

 гармонійний прогресивний розвиток відносин, стереотипні та 

впорядковані напрямки функціонування системи суспільних відносин, 

оптимальні способи використання публічного майна [134, с. 109–114]. 

Має бути реалізованим обмеження поведінки уповноважених 

суб’єктів щодо публічного майна не лише нормою закону, але також 

«межами» доцільності, оптимальності, сталості та стабільності. У цьому 

сенсі можна підтримати Ю.К. Толстого, що норма регламентує 
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визначений функціональний стан оптимуму предмета чи явища 

[484, c. 10–11]. Гуманізм правотворчості щодо регламентації юридичної 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна є основоположною засадою забезпечення 

стану відповідальності держави перед суспільством за результати своєї 

діяльності. У такий спосіб має підтримуватися баланс між формалізацією 

процесу використання публічного майна суб’єктами публічної 

адміністрації та відповідними наслідками гарантування належних 

життєвих умов існування людини, пов’язаного з використанням цього 

виду публічного майна. 

Тому механізм відповідальності суб’єктів публічної адміністрації 

за делікти у сфері використання публічного майна має бути закріплений в 

законодавстві згідно з критеріями корисності та результативності форм 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації з урахуванням ідеального 

уявлення про належну поведінку. Необхідно забезпечити баланс між 

об’єктивно належною діяльністю суб’єктів публічної адміністрації щодо 

використання публічного майна та констатованою об’єктивною 

необхідністю їх притягнення до відповідальності за вчинені делікти [134, 

с. 111].  

Важливо уточнити, що ідеальне уявлення про належну поведінку 

суб’єктів публічної адміністрації при використанні публічного майна має 

бути спрямованим з огляду на підходи філософської школи легізму у 

історії Китаю. Як зазначає Н.І. Бордун-Комар, основою філософської 

школи легізму є вчення про визначальне значення єдиного закону в 

державному житті [36, c. 10]. Прийнятними до застосування в межах 

цього дослідження є підходи «школи законників» за напрямком 

верховенства закону, а в сучасних умовах – верховенства права. 

Необхідно зважати на той факт, що для ефективного публічного 

управління не достатньо суб’єктно орієнтованих засад механізму 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 
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використання публічного майна. Таким чином, можна дійти поточного 

висновку, що для мінімізації загроз протиправного здійснення 

повноважень, соціальних розладів і конфліктів, ліквідації наслідків 

неправомірного використання публічного майна суб’єктами публічної 

адміністрації доцільним вбачається запровадження регламентованих 

законом правил поведінки, які мають захищати як саме публічне майно, 

так і права, свободи та законні інтереси осіб, що його використовують. 

Супутня оптимізація та спрощення процесу публічного управління 

можуть бути забезпечені через чітко врегульовану прозору та детальну 

систему покарань і превентивних механізмів. 

Додатково необхідно зважати на компаративний аналіз національних 

реалій зі стандартами макроекономічної динаміки країн, у яких заснована 

на легізмі система світогляду була однією із засадничих віх політичного 

та економічного розвитку. Так, на думку К.З. Возьного, зазначена 

світоглядна модель як теоретична платформа дихотомічної економіки 

«комуністичного капіталізму» поширена в таких країнах як В’єтнам, 

Китай, Корея, Сінгапур, Японія, які однозначно демонструють доволі 

стійку та позитивну макроекономічну динаміку [56, c. 8, 19].  

Для механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна «межі» легізму 

створюють умови для підтримання стабільності законодавства, 

гарантування його соціальної ефективності. О. Костенко вказує, що таке 

«позитивне право» відображає соціальну форму [203, с. 83-90]. 

Відповідно, при використанні публічного майна суб’єктами публічної 

адміністрації для мінімізації ризиків вчинення деліктів важливо брати до 

уваги принципи, які випливають із легізму, а саме: навчання, знання та 

культуру як канонічні складові «функції життя».  

Отже, нормативні засади механізму відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна 

в «межах» легізму мають зважати на ознаку примусовості права як 
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основоположну та правоутворюючу. Як пояснює М.В. Кравчук, у 

класичному легістському позитивізмі поняття права визначене через 

поняття держави як соціального інституту [207, c. 23]. Тому закон як 

визначальний фактор відповідальності суб’єктів публічної адміністрації 

за делікти у сфері використання публічного майна має орієнтуватися і на 

парадигму легістського «мистецтва» публічного управління. Із цього 

приводу О.І. Бойченко уточнює, що концепція «суспільного договору» в 

описуваному підході дозволяє обґрунтовувати меритократичний тип 

публічного управління [33]. Натомість безальтернативність настання 

юридичної відповідальності за делікти у сфері використання публічного 

майна можлива завдяки єдності порядку її реалізації та сталості підходів 

у межах відповідних нормативних засад. 

Окремої уваги потребують легістські принципі «лі» та «де», 

зорієнтовані на підтримання суспільного порядку. Зокрема, принцип 

чесноти «де» поширюється на всіх людей, причетних до публічного 

управління: керівні верхи зобов’язані бути досконалими та 

підпорядковані суворим нормам ритуалу «чи» щодо почуття обов’язку та 

справедливості, прагнення до знань, вірності, поваги до старших, 

гуманного ставлення до підлеглих і готовності до відставки [238, c. 27]. 

Таким чином, можна простежити як превентивну модель щодо 

використання публічного майна, так і «каральну» - щодо можливих 

негативних наслідків протиправного його використання суб’єктами 

публічної адміністрації. Натомість принцип «лі» спирається як на 

правила, так і норми, що поширюють свою дію на всіх людей, насамперед 

на суб’єктів публічної адміністрації. Йдеться про правила поведінки в 

ієрархічній системі публічного управління, які мають ідею збереження 

гідності, мораль як засіб впливу на людей.  

Тому нормативні засади механізму відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна 

постають як регулятор правил поведінки загального характеру. Ця 
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нормативна основа забезпечення правомірної поведінки суб’єктів 

публічної адміністрації обумовлена національним соціально-економічним 

устроєм і потребами суспільного розвитку та може виступати як засіб 

вдосконалення демократії. Як наслідок, створюються умови для 

забезпечення суспільного порядку та дисципліни, раціонального 

використання публічного майна суб’єктами публічної адміністрації, 

формування та еволюції нових, більш прогресивних суспільних відносин 

у цій сфері. У такому сенсі писані нормативні засади мають бути 

формальністю зовнішнього закріплення необхідної поведінки суб’єктів 

публічної адміністрації при використанні публічного майна. Йдеться про 

визначеність чітко зафіксованого змісту відносин з приводу використання 

публічного майна щодо суттєвих елементів механізму відповідальності з 

урахуванням масштабу суспільних відносин, але спільних у головному –

 відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна. 

Необхідно також уточнити, що нормативні засади є початковою, 

висхідною ланкою механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна. Це 

означає, що регламентуються не тільки суспільні відносини щодо 

використання публічного майна суб’єктами публічного права, але й 

засоби досягнення належної, необхідної поведінки суб’єктів публічної 

адміністрації, тобто зміст поведінки публічної адміністрації, умови не-

/настання юридичних фактів, інструменти діяльності публічної 

адміністрації при використанні публічного майна тощо. Як зазначає 

С.С. Алексєєв, вказана специфіка регламентації можлива з огляду на 

особливості відповідних нормативних засад – вольовий зміст (щодо 

ступеня та форм веління, сутності та жорсткості забезпечувальних 

заходів), нормативний характер [13, c. 108-109]. Це типове 

масштабування нормативних засад механізму відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації сприяє досягненню регулятивної ефективності, 
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інституціоналізації єдиної, послідовно активної системи опосередкування 

суспільних відносин у сфері використання публічного майна.  

Одноманітність регулятивної спрямованості нормативних засад 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна постає основоположною умовою 

прогресивного розвитку життєдіяльності держави та суспільства при 

використанні зазначеного майна з метою задоволення публічного 

інтересу. Це забезпечує стабільність, зручність і єдність практики 

імплементації інституту юридичної відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації, економність і доцільність використовуваних засобів 

юридичного впливу на правопорушників за умови невідповідності їхньої 

діяльності нормам права. Зазначена визначальна ланка механізму 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації повно та вичерпно 

фіксує вольовий зміст нормативів поведінки суб’єктів публічної 

адміністрації при використанні публічного майна. 

Відповідно, можна констатувати, що функціональне призначення 

нормативних засад механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна полягає в 

конкретній орієнтації діяльності цих органів при використанні публічного 

майна. Така нормативна соціальна регуляція має зважати на філософсько-

соціологічний аналіз ґенези, механізм походження з практичної 

життєдіяльності [44, c. 25]. Можливий суб’єктивний фактор може також 

відігравати превентивну роль у мінімізації фактів вчинення деліктів у 

сфері використання публічного майна. Об’єктивним фактором буде 

зовнішня закономірність функціонування держави та суспільства, 

природного розвитку у сфері охорони та використання публічного майна. 

Тому за умови єдності суб’єктивного й об’єктивного досягається 

публічний інтерес у цій сфері. 

З огляду на визначальні змістовні характеристики суб’єктно-

об’єктного виміру механізму відповідальності суб’єктів публічної 
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адміністрації підставами притягнення суб’єктів публічної адміністрації за 

шкоду є делікти, невиконання чи неналежне виконання обов’язків у сфері 

використання публічного майна. Зауважимо, що обидва виміри 

утворюють полюси відносин щодо використання публічного майна, 

зокрема, щодо притягнення правопорушників до юридичної 

відповідальності. Це охоплює вольові відносини як між людьми, так і між 

людиною та об’єктами довкілля [97, с. 8-9]. Сполучною ланкою виступає 

цілеспрямована, усвідомлена діяльність уповноважених суб’єктів щодо 

публічного майна. Водночас факт існування навколишнього середовища 

обумовлює соціальну спрямованість зазначеного механізму. Такий 

висновок зумовлений тим, що публічне майно використовується різними 

суб’єктами, включаючи публічну адміністрацію, тому як об’єкт, що 

зазнає впливу, охоплюється відповідними суспільними відносинами. 

Разом з тим, у разі притягнення суб’єктів публічної адміністрації до 

юридичної відповідальності останні стають об’єктом, який зазнає впливу 

заходів карної спрямованості. 

У такому випадку мова йде про об’єктний вимір, що зазнає впливу, 

на який спрямовані відносини з відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна. У цьому 

сенсі важливо звернути увагу на той факт, що такий об’єкт має бути 

наділений властивістю реагувати на вказаний вплив правовідносин. З 

огляду на таку ситуацію необхідно брати до уваги концепцію публічного 

інтересу щодо використання публічного майна. Тому вважаємо слушною 

думку Ю.К. Толстого про вихід на розуміння зазначеного об’єкта як 

матеріального та нематеріального блага [484, c. 54]. Викладена категорія 

«первинного» об’єктного виміру охоплює «вторинні» об’єкти: 

матеріальні та нематеріальні цінності, особисті немайнові блага, фактичні 

суспільні відносини, власне публічне майно, правосуб’єктність і 

зовнішній об’єкт поведінки суб’єктів публічної адміністрації, результат у 
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вигляді правомірного або протиправного використання публічного майна 

тощо.  

З цієї позиції об’єктний вимір механізму відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна 

стосується соціальної реальності конкретних правовідносин. Важливо 

брати до уваги співвідношення цього виміру досліджуваного механізму 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації з суб’єктним виміром 

із урахуванням предметно-практичної спрямованості діяльності публічної 

адміністрації. По суті, об’єктний вимір показує те, що юридичні норми 

вимагають від зобов’язаного суб’єкта публічної адміністрації щодо 

правомірного використання публічного майна.  

Раціональним є підхід А.П. Дудіна з приводу уточнення 

характеристик можливого впливу об’єктного виміру, який визначає 

поведінку суб’єктів, зумовлену обставинами зовнішнього світу (і самим 

об’єктом), правом [97, с. 33]. Відповідно, під час і за результатами 

предметно-практичної діяльності у сфері використання публічного майна 

формується еталон застосування механізму відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації, який має бути зафіксований на рівні юридичної 

норми (у цьому разі – у законі). У такий спосіб об’єктний вимір через 

норму права набуває здатності врегульовувати конкретні відносини, яка 

зумовлена публічним інтересом і державницькою необхідністю 

санкціонування як юридичної норми. 

Таким чином, об’єктний вимір механізму відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації є самостійним явищем, що виявляється через 

правовідносини щодо відповідальності суб’єктів публічної адміністрації 

за делікти у сфері використання публічного майна. Мається на увазі 

об’єктний вимір юридичних прав та обов’язків пасивного й активного 

типу, відповідно. Так, об’єктом суб’єктивного права, як правило, постає 

категорія, тотожна до об’єкта правовідносин. Що ж до об’єкта 

юридичного обов’язку, то це переважно відповідна поведінка 
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зобов’язаних суб’єктів публічної адміністрації. У такий спосіб через 

диспозицію відповідних юридичних норм як необхідність і 

закономірності, продиктовані правом, забезпечується взаємозв’язок 

об’єктного виміру відповідальності суб’єктів публічної адміністрації з 

нормативними засадами і змістовною динамікою механізму 

відповідальності за делікти у сфері використання публічного майна. 

Установлене в юридичній нормі суб’єктивне право звернене до 

уповноваженого суб’єкта (суб’єктів публічної адміністрації до вчинення 

деліктів, а після – компетентних органів, уповноважених притягувати до 

юридичної відповідальності, накладати стягнення), а юридичний 

обов’язок – до зобов’язаного (конкретного суб’єкта публічної 

адміністрації, його посадової (службової) особи). 

Коментуючи описані сутнісні риси об’єктного виміру механізму 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна, наголосимо на тому, що в об’єктному 

вимірі проявляється характер відповідних відносин через конкретні акти 

поведінки, закріплені у вигляді моделі в правах та обов’язках і реально 

виконувані в повсякденному житті [528, c. 217]. Властивості цього 

об’єктного виміру дозволяють застосовувати дієві та ефективні форми 

захисту порушених, невизнаних чи заперечуваних прав, свобод і законних 

інтересів за наслідками вчинення деліктів суб’єктами публічної 

адміністрації при використанні публічного майна. У такий спосіб 

об’єктний вимір механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації виступає передумовою виникнення та розвитку 

кореспондуючих правовідносин щодо практичного застосування 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за відповідні 

делікти. 

По суті, юридична відповідальність суб’єктів публічної адміністрації 

за делікти у сфері використання публічного майна встановлюється згідно 

з нормами права, звернена до свідомості та волі цих зобов’язаних 



316 

суб’єктів, що диктується їм з метою реалізації публічного інтересу, 

відповідного суб’єктивного права – визначене, співвіднесене з державною 

волею, необхідне правило поведінки. Тобто публічний інтерес у сфері 

використання публічного майна та державна воля, втілені в юридичних 

нормах, індивідуалізуються в конкретних суб’єктивних правах та 

юридичних обов’язках. Додатково зробимо акцент, що воля окремих 

учасників конкретних правовідносин підкорюється державній волі та 

публічному інтересу, а поведінка уповноваженого суб’єкта –

 суб’єктивному праву, зобов’язаного суб’єкта – юридичному обов’язку. 

Діяльність суб’єктів фактичного волевиявлення у межах, визначених 

нормами права, суб’єктивних прав та обов’язків визначає об’єкт 

фактичного волевиявлення дійсних суспільних відносин. Самі суб’єкти 

мають усвідомлювати, який вид поведінки та в якому обсязі дозволений в 

межах об’єктного виміру механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації. Деталізуючи викладений якісний об’єктний вимір 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації, доцільно 

звернути увагу на той факт, що буття існує як «річ у собі», незалежно від 

волі суб’єктів. Причому як об’єкт буття вже співвідноситься з суб’єктом 

як «річ для нас» [97, с. 26]. Необхідно додатково звернути увагу на той 

факт, що головна відмінність між об’єктним і суб’єктним вимірами 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна полягає в тому, що в об’єктному 

вимірі достатньо прослідкувати зв’язок із об’єктивною реальністю та 

зважати на взаємодію із суб’єктом. З іншого боку, суб’єктний вимір 

орієнтується на свідомо-вольові прояви діяльності конкретних осіб щодо 

впливу на об’єктний вимір специфічними правовими методами.  

Важливо також зважати на неможливість існування «безоб’єктного» 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна, оскільки об’єкт принаймні 

передбачає поведінку зобов’язаної особи. При відповідальності суб’єктів 
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публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна 

виявляється об’єкт юридичного панування з боку уповноваженої особи. 

На цьому рівні відносин у симбіозі з суб’єктним виміром проявляється 

статика відповідного механізму відповідальності. Описаний 

плюралістичний підхід вказує на потребу в розкритті змісту самостійних 

нематеріальних благ з позицій діяльності уповноважених і зобов’язаних 

осіб (змістовну динаміку механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації). 

Варто відзначити, що суб’єктний вимір механізму відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання 

публічного майна тісно пов’язаний з об’єктним виміром досліджуваного 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації з 

урахуванням його предметно-практичної спрямованості. По суті, 

об’єктний вимір відображає те, що юридичні норми вимагають від 

зобов’язаного суб’єкта публічної адміністрації правомірного 

використання публічного майна. До того ж, безпосередній вплив 

вчиняється на волю та свідомість службових (посадових) осіб суб’єктів 

публічної адміністрації та насамкінець на відповідний об’єкт 

матеріального світу – публічне майно, що входить у склад відповідних 

суспільних відносин. 

З огляду на викладене, суб’єктний вимір механізму відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання 

публічного майна показує правову форму зв’язку між суб’єктами 

відповідних правовідносин [96, c. 48-49]. Мають враховуватися потреби 

та інтереси суб’єктів публічної адміністрації, а також інших осіб, 

залучених у відносини з приводу використання публічного майна, із 

урахуванням відповідних способів захисту. Способи задоволення 

публічного інтересу, суспільних потреб за напрямком раціонального та 

правомірного використання публічного майна встановлюють 

кореспондуючі юридичні форми для втілення характеру та особливостей 
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відповідних способів задоволення описаних потреб, надають гарантії 

юридичного захисту в разі вчинення деліктів суб’єктами публічної 

адміністрації у сфері використання публічного майна [134, с. 113].  

Доцільно підтримати підхід Є.А. Крашеніннікова щодо 

перетворювального формату таких відносин, у межах яких здійснюється 

захист охоронюваних законом інтересів внаслідок перетворення 

регулятивних суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [210, c. 3]. Такі 

перетворювальні відносини в суб’єктному вимірі є матеріально-

правовими, оскільки сформовані на основі юридичних фактів 

матеріального права та можуть бути реалізованими в юрисдикційному 

порядку; матеріально-правові норми, які регламентують такі відносини, 

вказують на конкретні правила поведінки в межах притягнення суб’єктів 

публічної адміністрації до юридичної відповідальності за вчинені делікти 

у сфері неправомірного використання публічного майна. Окреслені 

фундаментальні віхи описуваних перетворювальних відносин однозначно 

демонструють охоронну природу останніх, що базується на засадах 

рівності суб’єктів, окремі з яких водночас наділені правом застосовувати 

силу юридичного примусу. У конкретних визначених законом випадках 

можливим є як юрисдикційний позасудовий, так і судовий порядок 

звернення стягнення з держави в особі суб’єктів публічної адміністрації 

за делікти у сфері використання публічного майна [140, с. 77]. 

Механізм відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти, невиконання чи неналежне виконання обов’язків у сфері 

використання публічного майна в суб’єктному вимірі може не 

запрацювати за умови відшкодування шкоди, спричиненої за наслідками 

здійснення дискреційних повноважень суб’єктів публічної адміністрації. 

Фактично держава формально звільняється від відповідальності в тому 

випадку, коли посадова чи службова особа або орган прямо уповноважені 

законом на завдання шкоди [88, c. 15]. Разом з тим, ні на 

конституційному рівні у ст.ст. 22, 56 Основного Закону [194], ні в 
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спеціальних нормах закону не деталізовано критерії оцінки економічної 

та іншої доцільності поведінки суб’єкта публічної адміністрації, що 

зумовила настання делікту. Наразі для кваліфікації діяння доцільно 

звертатися до позиції норм права, які встановлюють юридичну 

відповідальність за конкретне діяння, наслідком якого стало настання 

шкоди. У протилежному випадку, тобто в разі відсутності відповідних 

норм права, необхідно вести мову про законність поведінки суб’єктів 

публічної адміністрації при використанні публічного майна. 

Важливо брати до уваги той факт, що відповідальність суб’єктів 

публічної адміністрації має як публічно-правові, так і приватно-правові 

ознаки. Приватно-правовий аспект виявляється в застосуванні положень 

ст.ст. 1173-1177 Цивільного кодексу України [532] при відшкодуванні 

шкоди державою за деліктними зобов’язаннями. Як пояснюють 

М.С. Демкова, С.С. Коба, І.О. Лавриненко, Д.Я. Український, публічно-

правовий характер можна відстежити з огляду на юридичну природу 

деліктів, форми, джерела та обсяги відшкодування, відсутність свободи 

вибору конкретних засобів доказування, оцінки розмірів заподіяної 

шкоди, а приватно-правовий – порядок розгляду спірних правовідносин, 

формальну рівність сторін, декларативний характер відшкодування 

шкоди [88, c. 9]. Мова йде про компенсаційно-соціальний, 

ретроспективно-позитивний вимір юрисдикційного позасудового порядку 

відшкодування шкоди суб’єктами публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна. Це обумовлене тим, що посадові 

(службові) особи суб’єктів публічної адміністрації, які вчинили делікти у 

сфері використання публічного майна, можуть бути притягнуті до 

дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності, в 

окремих випадках до відповідальності в порядку регресу. До того ж, у 

результаті виконання санкцій держава постає як соціально орієнтований 

суб’єкт нормотворчості, що добровільно виконує взяті на себе 

зобов’язання. 
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Необхідно також зважати на той факт, що суб’єктний вимір 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна щодо позасудового порядку 

відшкодування шкоди може виявлятися в активному (позитивному) і 

негативному (ретроспективному) вимірах. В активному аспекті маємо на 

увазі гарантійний прояв механізму відповідальності з урахуванням 

усвідомленого, активного, добровільного виконання суб’єктами публічної 

адміністрації зобов’язань перед суспільством, конкретними особами, які 

використовують публічне майно, коли ці свідомі діяння узгоджуються з 

не лише з юридичними нормами, закріпленими переважно на рівні 

закону, але й уявленнями морально-правового сенсу. Натомість 

негативний аспект має відображення в невідворотному настанні 

негативних наслідків до правопорушників у сфері неправомірного 

використання публічного майна, зокрема, через санкції відповідних 

юридичних норм. 

Тому механізм відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна в суб’єктному вимірі 

тяжіє до обов’язку держави в особі суб’єктів публічної адміністрації 

відшкодувати  шкоду. Супутніми правозастосовними орієнтирами 

виступають ст.ст. 3, 56 Конституції України [194], глави 82-83 

Цивільного кодексу України щодо підстав і порядку відшкодування 

завданої матеріальної та моральної шкоди [532]. Із відповідного 

іноземного досвіду можна пригадати ст. 28 Конституції Італії, ст. 34 

Конституції ФРН щодо відповідальності посадових (службових) осіб 

суб’єктів публічної адміністрації за діяння-порушення будь-чиїх прав [88, 

 c. 10].  

По суті, це дозволяє на належному рівні забезпечити законність 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, створити умови для захисту 

публічного інтересу, порушених, невизнаних чи заперечуваних прав, 

свобод і законних інтересів осіб, наділених повноваженнями на 
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використання публічного майна, внаслідок відшкодування державою 

шкоди за делікти у сфері використання публічного майна, відновлення 

таких прав, свобод і законних інтересів. Зважаючи на описану 

правовідновлювальну публічно-правову спрямованість суб’єктного 

виміру механізму відповідальності за делікти у сфері використання 

публічного майна, доцільним вбачається формування чітких правових 

меж для активної діяльності держави з відшкодування шкоди за власною 

ініціативою в адміністративному порядку. 

Так, окремої деталізації потребують підстави та межі відшкодування 

шкоди в межах суб’єктного виміру механізму відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного 

майна. Підставами формування правовідносин відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації є складні юридичні факти – склад 

правопорушення, що включає такі обов’язкові елементи: неправомірна 

поведінка  суб’єкта публічної адміністрації (делікт, невиконання чи 

неналежне виконання обов’язків, невчасна виплата грошового 

забезпечення особі тощо), наслідком якої стало порушення публічного 

інтересу, спричинення шкоди; реальне настання шкоди у відносинах із 

використання публічного майна; причинний зв’язок між таким діянням і 

шкодою; спеціальні умови юридичної відповідальності залежно від 

змістовної специфіки конкретного делікту. Важливо звернути увагу на 

обов’язковість існування спеціального суб’єкта юридичної 

відповідальності – державу в особі суб’єкта публічної адміністрації, що 

зумовлює спеціальний публічно-правовий, зокрема, адміністративний 

характер деліктів. Правовою підставою функціонування вказаного 

механізму є відповідна юридична норма, а фактичною – діяння-делікт, що 

призводить до притягнення посадової (службової) особи суб’єкта 

публічної адміністрації до юридичної відповідальності. У такий спосіб 

виявляється деліктний характер суб’єктного виміру механізму 
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відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за протиправні діяння 

у сфері використання публічного майна. 

Держава в особі органу публічної адміністрації звільняється від 

юридичної відповідальності в разі, якщо норма закону напряму 

уповноважує орган, посадову (службову) особу на заподіяння шкоди. 

Важливо, щоб у цьому сенсі в юридичній нормі йшлося про шкоду, 

завдану діяннями, які прямо регламентовані законом і за які в законі не 

встановлено заходи з відшкодування (компенсації) спричиненої шкоди. 

До речі, з урахуванням досвіду більшості демократичних країн світу 

суб’єкти публічної адміністрації не підлягають юридичній 

відповідальності за діяння органів законодавчої та судової влади, 

оскільки право на відшкодування шкоди не залежить від органу, з вини 

якого вона заподіяна [88, c. 13]. Тому у межах суб’єктного виміру 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна ці органи, їхні посадові (службові) 

особи наділені правом функціонувати в межах, встановлених законом. У 

ст. 19 Конституції України закріплено статутний характер діяльності цих 

суб’єктів на підставі спеціального дозвільного принципу «дозволено все, 

що прямо передбачено законом» [194]. 

Тому вкрай необхідно зробити 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. Зокрема, суб’єкти публічної адміністрації зобов’язані 

відшкодовувати шкоду, заподіяну їхньою правомірною поведінкою в разі 

встановлення такої юридичної норми на рівні закону. Наприклад, у 

ст. 1170 Цивільного кодексу України закріплено обов’язок держави 

відшкодувати шкоду, завдану прийняттям закону про припинення права 
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власності на майно в повному обсязі [532]. Аналогічний приклад можна 

знайти в законодавстві Франції, де регламентовано ряд випадків, коли 

держава несе відповідальність за правомірні діяння відповідно до 

принципу «рівного розподілу публічних видатків» [88, c. 14]. 

Окремої уваги потребує також той факт, що до суб’єктів публічної 

адміністрації застосовується юридична відповідальність як за власне 

делікт-діяння, так і ризики, спричинені неналежною реалізацією 

компетенції. Зокрема, у підп. «г» п. 2 ч. 1 ст. 363 Митного кодексу 

України встановлено, що діяльність митних органів з оцінки та 

управління ризиками полягає, зокрема, у здійсненні оцінки імовірності 

виникнення ризиків та можливої шкоди в разі їх проявлення [251]. Із 

урахуванням підходів ст. 1177 Цивільного кодексу України держава 

зобов’язана відшкодувати майнову шкоду фізичній особі, яка потерпіла 

від злочину, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо 

вона є неплатоспроможною [532].  

Що ж стосується власне деліктів у сфері протиправного 

використання публічного майна, то в позасудовому порядку суб’єкти 

публічної адміністрації підлягають юридичній відповідальності згідно зі 

ст.ст. 1173-1176 Цивільного кодексу України за шкоду, завдану 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю при здійсненні своїх 

повноважень, а також в результаті прийняття органом нормативного акта, 

який був визнаний незаконним і скасований, незалежно від вини таких 

органів або їх представників [532]. Згідно з ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 345, п. 2 ч. 2 

ст. 247, п. 10 ч. 1 ст. 350 Митного кодексу України конкретизовано 

процедуру відшкодування збитків та/або шкоди, заподіяних особам та їх 

майну неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю органів 

доходів і зборів або їх посадових осіб чи інших працівників при 

виконанні ними своїх службових (трудових) обов’язків [251]. У 

підп. 17.1.11 п. 17.1 ст. 17, п. 21.3 ст. 21, п. 94.13 ст. 94 Податкового 

кодексу України також врегульовано порядок повного відшкодування 
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збитків (шкоди, включаючи немайнову), заподіяних незаконними, 

неправомірними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх 

посадових осіб), коштами державного бюджету, передбаченими для 

фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи [293]. Як 

правило, за відповідні делікти, вчинені контролюючими суб’єктами 

публічної адміністрації, встановлено штрафні санкції. До того ж, 

потрібно зважати на компенсаційні ризики відшкодування шкоди 

коштами державного бюджету, передбаченими для фінансування 

конкретного суб’єкта публічної адміністрації, оскільки це може призвести 

до неможливості виконання основних повноважень з огляду на 

відсутність відповідних коштів. 

Уточнимо, що підстави та порядок відшкодування шкоди органами 

місцевого самоврядування дещо відрізняються від загального порядку дії 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна. Так, у ст. 77 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що шкода, заподіяна 

юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій 

або бездіяльності цих суб’єктів, відшкодовується коштом місцевого 

бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності 

посадових осіб місцевого самоврядування – користуючись їх власними 

коштами в порядку, встановленому законом [345]. Разом з тим, за 

змістовно-темпоральним критерієм саме ця юридична норма є 

спеціальною, незалежно від прийняття Цивільного кодексу України 

пізніше. Тому відшкодування шкоди, завданої деліктами, вчиненими 

посадовими (службовими) особи органів місцевого самоврядування має 

здійснюватися коштом цих суб’єктів публічної адміністрації. Безумовно, 

оптимальним способом вирішення колізії було би внесення змін до всіх 

пов’язаних між собою юридичних норм щодо однозначного трактування 

механізму реалізації юридичної відповідальності. Водночас слід 

встановити спеціальний порядок і межі відшкодування шкоди суб’єктами 
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публічної адміністрації в особі органів місцевого самоврядування щодо 

джерел відшкодування з урахуванням публічного інтересу при 

використанні публічного майна та притягненні винуватих осіб до 

юридичної відповідальності. Відповідно, до кореспондуючих положень 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доцільно внести 

зміни та уточнення щодо чітко регламентованого механізму реалізації 

юридичної відповідальності за неналежне виконання посадових 

обов’язків службовими (посадовими) особами вказаних представницьких 

органів влади, вихід за межі компетенції, використовуючи свій статус 

фактично в приватних інтересах. Додатковим аргументом на користь 

цього поточного висновку є відповідний іноземний досвід. Наприклад, 

згідно зі ст. 839 Цивільного кодексу ФРН держава несе відповідальність 

за діяльність чиновника, коли виявлено факт навмисного або 

ненавмисного порушення посадовою особою держави своїх посадових 

обов’язків [88, c. 13]. У такий спосіб вирівнюється «нерівне» становище 

суб’єктів публічної адміністрації та суб’єктів приватного права при 

використанні публічного майна, зумовлене обмеженими можливостями 

останніх встановити та перевірити обсяг повноважень конкретної 

посадової (службової) особи органу місцевого самоврядування, 

відсутністю в суб’єктів приватного права свободи вибору «контрагента» 

при реалізації відносин із використання публічного майна. 

Що ж до судового порядку відшкодування шкоди суб’єктами 

публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного 

майна, то суб’єктний вимір механізму реалізації юридичної 

відповідальності пов’язаний з тлумаченням повноважень суб’єктів 

публічної адміністрації щодо здійснення одностороннього волевиявлення 

чи перетворювальної компетенції. Наприклад, у п. 94.13 ст. 94 

Податкового кодексу України передбачено обов’язковий судовий порядок 

відшкодування збитків та шкоди, завданих контролюючим органом 

внаслідок неправомірного застосування арешту майна платника податків, 
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коштами державного бюджету, передбаченими контролюючим органам 

[293]. У п. 6 ч. 1 ст. 5, п. 2 ч. 4 ст. 12, ч. 5 ст. 21, ч. 1 ст. 381 Кодексу 

адміністративного судочинства України закріплено вимоги щодо 

розгляду спорів про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або 

іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових 

відносин, або вимоги про витребування майна, вилученого на підставі 

рішення суб’єкта владних повноважень, за правилами загального 

позовного провадження, якщо вони заявлені в одному провадженні з 

вимогою вирішити публічно-правовий спір, а також визначено специфіку 

повороту виконання [178]. 

До кореспондуючих правозастосовних орієнтирів з огляду на 

принципи верховенства права, юридичної визначеності можна віднести 

ст. 3, ч. 1 ст. 8 Конституції України [194]; підп. 4.1 мотивувальної 

частини рішення Конституціи ̆ного Суду Украіни від 02.11.2004 № 15-

рп/2004 [387]; рішення Європейського суду з прав людини у справах 

«Bellet проти Франції» [421], «L. та V . проти Австріі» [438], «S. L. проти 

Австріі» [448], «Брумареску проти Румуніі» (§ 61) [425], «Голдер проти 

Сполученого Королівства» [457], «Мушта проти України» [458], 

«Пономарьов проти України» (§§ 47, 52) [459], «Функе проти Франціі» 

[461] тощо. 

Так, з урахуванням наукових підходів Є.А. Крашеніннікова в межах 

цих відносин йдеться про матеріально-правові вимоги до зобов’язаної 

особи, які розглядаються та вирішуються в судовому порядку [210, c. 4-

7]. Обов’язковим учасником таких відносин є суд. Процесуальний формат 

обумовлений тим, що суд здійснює владні функції, спрямовані на 

вирішення публічно-правового спору щодо виконання відшкодування 

шкоди державою за делікти, вчинені суб’єктами публічної адміністрації у 

сфері використання публічного майна. Важливо брати до уваги той факт, 
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що суд перебуває із зобов’язаним суб’єктом у відносинах юридичної 

рівності, оскільки не має спеціальних юридичних обов’язків у межах 

перетворювальних відносин [236, с. 149, 153]. 

Вкрай важливо зробити акцент на тому, що в межах динаміки 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна суб’єктний вимір на основі 

об’єктного з урахуванням нормативних засад здатний змінювати якості 

об’єктивної реальності, зовнішню поведінку відповідних суб’єктів 

публічної адміністрації. Юридичні норми відображають конкретно-

персоніфіковане визначення правового буття в суб’єктивних правах і 

обов’язках вказаних суб’єктів публічної адміністрації, що неправомірно 

використовують публічне майно. Описана юридично значуща динаміка 

механізму відповідальності зорієнтована на свідому зміну правового 

буття з метою задоволення публічного інтересу.  

Як пояснює А.П. Дудін, такий магістральний розвиток фактичних 

суспільних відносин вимагає нових нормативних стандартів [96, c. 116]. 

Супутня потреба в оновленні нормативних засад можлива через 

скасування попередніх юридичних норм, їх зміни якісно новими 

положеннями щодо правомірного використання публічного майна, 

мінімізації ризиків вчинення деліктів, еволюції юридичної 

відповідальності. Важливо, щоб усі можливі суперечності вирішувалися 

або в добровільному порядку, або внаслідок результативного 

застосування дієвого державного примусу, зокрема, в заходах юридичної 

відповідальності.  

Динаміка механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна 

виявляється в змісті відповідних відносин у межах юрисдикційної 

процедури відшкодування шкоди з боку держави. Можна говорити про 

компенсаторну, штрафну та превентивну роль динамічного виміру 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 
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сфері використання публічного майна. По суті, критерій ефективності 

цього механізму залежить від характеру відносин і реальних можливостей 

застосування сили державного примусу. Тобто характер і форми 

відповідальності зумовлені специфікою їх застосування в нормативному 

забезпеченні сфери суспільних відносин з використання публічного 

майна. До того ж, неналежна поведінка суб’єктів публічної адміністрації 

вступає в конфлікт з можливістю досягнення встановленого в нормах 

права результату, що, зокрема, викликає потребу в компенсації шкоди 

винуватою особою. У зв’язку із компенсаційними властивостями 

юридичної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 

відносинах щодо публічного майна можуть бути виявлені й підстави для 

застосування заходів такої відповідальності. Фактично делікт у сфері 

неправомірного використання публічного майна є підставою для зміни 

дійсних протиправних відносин, виникнення нових відносин юридичної 

відповідальності, примусової реалізації повноважень уповноваженої 

особи. Так, відбувається реалізація заходів відповідальності в санкції 

щодо наслідків порушення юридичної норми у сфері використання 

публічного майна не лише суб’єктами публічної адміністрації, але й усіма 

уповноваженими особами. 

Правова форма динамічного виміру механізму відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання 

публічного майна має активний характер, тому «підтягує» до себе 

фактичний (матеріальний) зміст відносин. Як зауважує А.П. Дудін, 

правова форма притягує фактичний зміст, тобто породжує нові відносини 

із урахуванням реальної матеріальної (фактичної) можливості 

врегульованих відносин реалізувати публічно-правові настанови 

[96, c. 83]. Маються на увазі такі аспекти механізму відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації, що є реально здійснюваними, бо 

закладені в наявних правових суспільних відносинах. Суб’єкти публічної 

адміністрації отримують зобов’язання вчиняти діяння у сфері 
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використання публічного майна, визнані на рівні закону належними. 

Творча роль закону в поєднанні з його офіційною цінністю дозволяє при 

застосуванні категорії порядку встановлювати межі свободи 

використання публічного майна суб’єктами публічної адміністрації. 

Таким чином, простежується «чистий» зв’язок, єдність фактичного 

(матеріального) змісту (фактичних суспільних відносин) і юридичної 

форми (правовідносин). Водночас правовідносини виступають у ролі 

практичної перевірки життєздатності та істинності юридичних норм. Цей 

поточний висновок випливає з сутності норм права як таких, що є мірою 

оцінки діянь публічної адміністрації у сфері використання публічного 

майна й одночасно надають їм визначену організовану спрямованість із 

метою досягнення публічного інтересу. 

Тому реалізація відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна відображає сутність 

суспільних відносин у визначеній формі – гарантування правопорядку та 

суспільного добробуту, а саме: про офіційне визнання наявного 

правопорядку з позицій гарантованих прав та обов’язків, зокрема, 

зазначених суб’єктів публічної адміністрації. У такий спосіб здійснюється 

державний захист законом суб’єктивних прав осіб, які правомірно 

використовують публічне майно, від свавілля суб’єктів публічної 

адміністрації. Важливо також зважати на не відбражене в нормах права 

суспільне середовище, яке обумовлює особливості використання 

публічного майна, а саме: мораль, виховання, переконання, окремі 

випадковості на інші виміри суспільного середовища, 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 [139, с. 33]. 

Наприклад, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду від 31 січня 2018 року у справі 
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№ 703/1262/15-а предметом розгляду була процедура притягнення 

головного інженера відокремленого структурного підрозділу державного 

підприємства до відповідальності за невиконання чи неналежне 

виконання передбачених посадовою інструкцією посадових обов'язків 

щодо забезпечення безперервного та безпечного руху на автомобільній 

дорозі та внесення пропозиції разом з обґрунтуванням для фінансування 

відновлення безпечних умов для руху проїзними частинами [310]. Суд 

встановив, що відповідний структурний підрозділ було створено для 

виконання покладених державою функцій, з метою забезпечення 

економічних інтересів та задоволення потреб держави та населення в 

удосконаленні та розвитку автомобільних доріг загального користування 

у сфері дорожнього руху, зокрема, щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Головний інженер, як посадова особа філії, на 

виконання покладених на нього обов’язків, закріплених в посадовій 

інструкції, має здійснювати дії по забезпеченню безперервного та 

безпечного руху на автомобільній дорозі. Тобто, з посадової інструкції 

головного інженера філії вбачається, що на виконання покладених 

завдань і обов’язків він уповноважений здійснювати контроль за 

експлуатаційним станом шляхів, штучних споруд, залізничних переїздів, 

згідно з технічними правилами ремонту та утримання, що знаходяться на 

обслуговуванні філії та забезпечувати безперервний і безпечний рух 

автотранспорту відповідно до Закону України «Про дорожній рух» [310]. 

Як інший зразок у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду від 26 червня 2018 року у справі 

№ 638/16188/13-а позовні вимоги стосувалися визнання незаконним і 

скасування рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 

«Про відновлення, належне утримання і приведення міської території у 

придатний для використання територіальною громадою міста стан» в 

частині включення огорож садових ділянок, капітального гаражного 

боксу на два гаражі до переліку самовільно розмішених об'єктів, від яких 
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звільняється територія м. Харкова з метою відновлення, належного 

утримання та приведення в придатний для використання територіальною 

громадою міста; визнання неправомірними дій посадових осіб та 

комунальних служб Харківської міської ради, які мали місце при 

виконанні рішення виконавчого комітету Харківської міської ради в 

частині звільнення земельних ділянок від розміщених на них об'єктів; 

стягнення з Харківської міської ради матеріальної шкоди [311]. У справі 

йшлося про звільнення територій від безхазяйного майна, самовільно 

розмішених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, покинутих 

будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів, 

тощо відповідно до додатку, на підставі актів перевірки Інспекції з 

благоустрою та екології міста Харкова Управління екології та 

благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської 

міської ради [311]. 

Іншим прикладом може бути постанова Верховного Суду у складі 

колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 21 червня 

2018 року у справі № 712/10859/17 про визнання протиправним і 

нечинним з моменту прийняття адміністративного акту щодо 

притягнення до дисциплінарної відповідальності суб’єкта приватного 

права за порушення трудової дисципліни, а саме: неналежне виконання 

обов’язків щодо здійснення контролю за станом благоустрою територій, 

організації роботи Комунального підприємства Черкаської міської ради та 

не здійснення контролю за виконанням покладених на це підприємство 

завдань щодо виконання робіт, пов’язаних з благоустроєм [312]. 

Уточнимо, що належними та допустимими доказами підтвердження 

факту порушення трудової дисципліни було визнано порушення обсягу 

обов’язків, визначених Положенням про Департамент житлово-

комунального комплексу із посиланням на норми, які б визначали 



332 

порядок і форми контролю за станом благоустрою. Крім того, було 

зазначено, що функція контролю не є тотожною забезпеченню іншим 

суб’єктом, яким виступає комунальне підприємство, виконання своїх 

безпосередніх обов’язків і поточних завдань, що випливають зі статуту 

[312].  

У такий спосіб у межах реалізації механізму відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації втілюються творча, координаційна та 

впорядкувальна функції [528, c. 345] задля задоволення публічного 

інтересу. Головним призначенням такого динамічного виміру механізму 

відповідальності є забезпечення простого та прозорого захисту та 

відновлення порушених, невизнаних чи заперечуваних прав, свобод і 

законних інтересів осіб, які уповноважені правомірно використовувати 

публічне майно. Додатково створюються умови для мінімізації 

можливості вчинення деліктів суб’єктами публічної адміністрації у сфері 

використання публічного майна щодо спрощення юрисдикційних 

процедур задля гарантування їхньої доступності для всіх категорій осіб 

будь-якого рівня правової культури, забезпечення єдності практики, 

оперативності та прозорості при визнанні невідповідності законодавству 

нормативних актів, діянь чи рішень суб’єктів публічної адміністрації, 

включаючи спеціальні вимоги до процедури відшкодування шкоди; 

безсторонності та об’єктивності безкоштовного розгляду відповідних 

звернень (скарг) у юрисдикційному позасудовому порядку; припинення 

діянь, що виступають предметом спору, до завершення процедури 

юрисдикційного оскарження; деталізації порядку виплати відшкодування 

коштами бюджету відповідного рівня, належними та достатніми для 

фінансування зобов’язань суб’єктів публічної адміністрації стосовно 

відшкодування шкоди. 

Важливо також уточнити, що описаний динамічний вимір механізму 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна постає як правовідносини «заперечення 
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заперечення». Тезою є суперечності між фактичними суспільними 

відносинами. Антитезу становить суперечність суспільних відносин із 

юридичними нормами. Розв’язання обох суперечностей можливе в 

окремих правовідносинах із застосуванням синтезу під час переходу норм 

права і фактичних відносин до якісно нового стану. У такий спосіб 

проявляється прийом «заперечення заперечення» [96, c. 109]. На основі 

такої діалектичної взаємодії суперечностей має відбуватися взаємодія 

нормативних засад із відносинами у сфері використання публічного 

майна суб’єктами публічної адміністрації. Таким чином, явно виявляється 

суперечність в суб’єктно-об’єктному вимірі вказаного механізму 

відповідальності, що впливає на розбіжності між юридичним і 

фактичними аспектами відносин стосовно використання публічного 

майна. 

Відповідно, динаміку механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна 

необхідно сприймати як процес, у межах якого через взаємозв’язок 

складових елементів цього механізму відбувається взаємоперехід між 

його вимірами. У результаті виникають нові права та обов’язки учасників 

таких відносин. Доцільно звернути увагу на той факт, що зазначені права 

та обов’язки мають перейти в поведінку суб’єктів публічної адміністрації 

та формуються на основі останньої як її форма. Зміст зберігається в 

суб’єктно-об’єктному вимірі механізму відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації за делікти, невиконання чи неналежне виконання 

обов’язків тощо. На основі окреслених змін суб’єктний вимір механізму 

опредмечується, об’єктний вимір персоніфікується, зокрема, матеріальні, 

об’єктивні характеристики об’єктного виміру переходять, відповідно, в 

ідеальні, суб’єктивні в процесі діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації та інших учасників відносин у сфері використання 

публічного майна. Це дозволяє встановити подальшу вільну взаємодію 



334 

між суб’єктним та об’єктним вимірами механізму відповідальності на 

основі нових суб’єктивних прав та обов’язків. 

Таким чином, реформування діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації при використанні публічного майна як матеріально-

технічного базису для належного виконання завдань і функцій держави 

щодо задоволення публічного інтересу не можливе без врахування 

гуманістичної «осі» та «рамок» легізму в «чистому» захисному вимірі 

притягнення суб’єктів публічної адміністрації до відповідальності за 

делікти при використанні цього різновиду майна. До тріади складових 

описаного механізму потрібно включати нормативні засади, суб’єктно-

об’єктний вимір і змістовну динаміку. 

 

4.3 Перспективи розвитку інституту відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного 

майна 

 

Аналіз проблематики розвитку інституту відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного 

майна потрібно розпочати з аналізу базових проблем, які постають при 

реалізації механізму юридичної відповідальності. Так, головні проблеми 

пов’язані з відсутністю деталізованих та однозначних механізмів 

скасування чи зміни неправомірно застосованих інструментів діяльності 

публічної адміністрації, відшкодування шкоди в юрисдикційному 

позасудовому порядку за умови постійного конфлікту інтересів суб’єктів 

публічного та приватного права, наділених повноваженнями з 

використання публічного майна. 

Зокрема, конфлікт інтересів відіграє негативну роль для належної 

реалізації інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 

відносинах щодо використання публічного майна, оскільки суб’єктивні 

фактори, а нерідко практично необґрунтоване та нераціональне 
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формулювання юридичних норм призводить до неможливості повною 

мірою виконувати встановлені на рівні закону функціональні обов’язки 

суб’єкта публічної адміністрації, наприклад, у випадку відшкодування 

шкоди внаслідок протиправного використання публічного майна 

бюджетними коштами, виділеними на фінансування суб’єкта публічної 

адміністрації, що спричинив шкоду. Як наслідок, нерідко 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. 

Загалом, варто зробити акцент на тому факті, що у сфері 

функціонування інституту відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна 

процедура відшкодування шкоди не є повною мірою деталізованою. Як 

пояснюють М.С. Демкова, С.С. Коба, І.О. Лавриненко, Д.Я. Український, 

чинне законодавство України фактично не містить достатньої кількості 

процедурних механізмів примусового притягнення суб’єктів публічної 

адміністрації до відповідальності, бо винятково держава має право на 

законний примус, а суб’єкти приватного права не наділені 

адміністративними інструментами примусу держави [88, c. 17]. Як 

приклад можна навести недостатньо повно та прозоро регламентований 

на рівні закону порядок юрисдикційного позасудового відшкодування 

шкоди, заподіяної діяннями суб’єктів публічної адміністрації у 

відносинах щодо використання публічного майна.  

Так, ст. 25 Бюджетного кодексу України врегульовує порядок 

безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів 
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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 

[45]. У п. 9 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України додатково конкретизовано окремі процедурні аспекти 

безспірного списання коштів бюджету та відшкодування збитків, 

завданих бюджету [45]. 

Тим не менше, зауважимо, що законодавче регулювання процедури 

відшкодування шкоди є не повною мірою однозначним. Так, задоволенню 

публічного інтересу та відновленню правопорядку не сприяє обмеження 

порядку відшкодування збитків держави переважно коштами в межах 

бюджетних асигнувань. По суті, йдеться про неструктурований характер 

джерел фінансування вказаних видатків, фінансування всіх державних 

зобов’язань. Тим більше, не визначена процедура фінансування витрат 

держави на відшкодування шкоди у сфері делегованих повноважень. До 

того ж, нечіткість статті розпису видатків бюджету, згідно з якою 

повинна реалізовуватися юридична відповідальність суб’єктів публічної 

адміністрації, унеможливлює імплементацію юрисдикційного порядку 

відшкодування шкоди. Наприклад, оцінювальні категорії на підзаконному 

рівні в нормативних актах Кабінету Міністрів України з приводу 

регламентації відносин із реалізації конфіскованого публічного майна 

призводить до неможливості відновлення майнового стану осіб, 

уповноважених правомірно використовувати публічне майно. Де-факто, 

держава не може відігравати суто посередницьку роль, знімаючи з себе 

зобов’язання щодо досягнення верховенства права, юридичної 

визначеності та справедливості, задоволення публічного інтересу, 

зокрема, через інститут юридичної відповідальності. 
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Доцільно звернути увагу й на той факт, що наразі відсутні також 

нормативні акти як інструменти діяльності публічної адміністрації щодо 

відшкодуванні шкоди внаслідок деліктів суб’єктів публічної адміністрації 

у сфері використання публічного майна. Якщо таке відшкодування 

здійснюється, то переважно застосовуються адміністративні акти. 

Описаний підхід не сприяє уніфікації практики відшкодування шкоди. 

Разом з тим, як зазначають М.С. Демкова, С.С. Коба, І.О. Лавриненко, 

Д.Я. Український, такий стан справ призводить до подальшого 

зменшення довіри громадян до держави, до корупційних діянь у сфері 

відшкодування шкоди [88, c. 18]. Тому фундаментальною проблемою є 

відсутність концепції імплементаційної спрямованості механізму 

реалізації юридичної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна, що включає й 

обмежений набір ключових принципів і регулятивних засад, недостатню 

варіативність і прозорість інструментів діяльності публічної 

адміністрації, неповний спектр оцінювальних категорій та правореалізації 

при встановленні розміру шкоди з урахуванням порядку здійснення 

кореспондуючих виплат із боку держави, недостатню обізнаність та 

інклюзивність суб’єктів приватного права, які правомірно 

використовують публічне майно, до механізму реалізації юридичної 

відповідальності тощо. Зокрема, багато проблем мають місце при 

відшкодуванні шкоди за делікти у сфері використання публічного майна 

органами місцевого самоврядування з огляду на можливість скасування 

чи зміни конкретних інструментів діяльності публічної адміністрації 

(насамперед адміністративних актів) без супутнього відшкодування 

шкоди, спричиненої неправомірним використанням такого інструмента. В 

аналогічний спосіб може бути не проведеною виплата відшкодування у 

зв’язку з надміру широким обсягом дискреційних повноважень суб’єктів 

публічної адміністрації. 
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Тому важливо забезпечити зацікавленість держави в особі суб’єктів 

публічної адміністрації, які використовують публічне майно, на 

добровільне погодження настання негативних наслідків у спосіб 

реалізації юридичної відповідальності. У цьому сенсі актуальним є 

запропонований  Е. Шмідт-Ассманном підхід, що існує евристичний шар 

такої відповідальності; шари «відповідальність за виконання», 

«відповідальність за надання послуг», відповідальність щодо потреб тощо 

[534, с. 197-198]. Як зауважує В. Хоффман-Ріем, йдеться про 

«забезпечення практичного узгодження різних інтересів у 

багатополюсному та багатовимірному полі інтересів» [564, с. 225]. 

З огляду на викладене, перспективи розвитку інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна насамперед пов’язані з трансформацією 

регулятивних засад діяльності вказаних суб’єктів з огляду на специфіку 

правових режимів публічного майна. Важливо спрямувати цей 

регулятивний вимір на конкретизацію процедурно-імплементаційних 

аспектів такої відповідальності з урахуванням антропоцентричної 

спрямованості механізму реалізації суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна. Доцільно, на нашу 

думку, персоналізувати відповідальність за конкретні делікти у сфері 

використання публічного майна. Разом з тим, потрібно зважати й на 

сторонні фактори, що унеможливлюють притягнення суб’єктів публічної 

адміністрації до юридичної відповідальності, а саме: форс-мажорні 

обставини, діяння третіх осіб, делікти з боку потерпілої сторони та інше. 

Тим не менше, основне спрямування розвитку інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна має охоплювати не лише карні аспекти, 

але й насамперед превентивну складову. До того ж, потрібно зважати на 

процеси глобалізації, зокрема, у сфері використання публічного майна в 

життєдіяльності держави та суспільства. Йдеться про доцільність 
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інституціоналізації, як пояснюють О.В. Марченко та Н.Е. Аванесова, 

відкритої складної поліструктурної, територіально відокремленої 

суспільно-економічної соціотехноприродної системи, що потребує 

адекватних методів регулювання, оскільки утворює елементарне 

(первинне, базове) ціле техносфери, до якого крім природного та 

матеріально-речового компонентів входять населення, виробництво та 

споживання матеріальних благ [244, с. 61–62]. Охоронний вимір відносин 

із превенції та реалізації відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти має спиратися на універсальні характеристики 

правового режиму публічного майна, а також наднаціональні, 

національні, регіональні, локальні цивілізаційні категорії. Описана 

система відносин така, що має відкритий характер. Розвиток інституту 

юридичної відповідальності має спрямовуватися на задоволення 

публічного інтересу, гарантування правопорядку. 

Виправданим може виступати збереження взаємодії між суб’єктним 

та об’єктним вимірами механізму реалізації відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації, із випередженням розвитку на суб’єктному рівні. 

Критерієм результативності має виступати глобалізаційний, але водночас 

локалізований об’єктивний процес перетворень відносин у сфері 

використання публічного майна за критерієм публічного інтересу, 

функціональної доцільності. 

У цьому сенсі глобалізація має зумовлювати взаємодію 

наднаціонального, національного, регіональних і локальних елементів 

інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 

щодо використання публічного майна з метою забезпечення розвитку 

механізму реалізації такої відповідальності, підвищення взаємозалежності 

ресурсів, технологій та інформації [138, с. 39]. Із урахуванням підходів 

Н.В. Камінської цього стану можна досягти з додержанням таких 

засадничих положень: інтернаціоналізації щодо інституціоналізації 

характеристик у світовому масштабі, зближення та міжнародного 
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співробітництва суб’єктів публічного та приватного права; локалізації 

розвитку місцевих активів (людських, природних, фізичних, 

функціональних, культурних тощо); диверсифікації у спосіб гарантування 

безпечного соціально-економічного розвитку, незалежно від зміни 

внутрішніх чи зовнішніх обставин; сталого розвитку щодо 

функціонування інфраструктури, створення умов для стабільності 

середовища, збереження місцевих традицій, звичаїв; безпосередньої 

відповідальності за вчинені делікти [163, c. 49]. Як наслідок, 

забезпечується обґрунтованість процесу розвитку інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна як на підставі легально-засадничих 

регулятивних положень, так і з урахуванням функціональних, 

інституційних, інфраструктурних базисних індикаторів. Може мати також 

сенс проведення постійного моніторингу та корегування динамічного 

виміру вказаного механізму згідно з результатами оцінки практики його 

застосування. 

З приводу останнього аспекту зазначимо, що розвиток інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна має спиратися на фундаментальні, 

спеціалізовані та сервісні засади. Так, у цілому йдеться про внутрішню 

функціональну складову щодо прогностично-планувальної діяльності, 

організаційно-регулятивних засобів, координації, обліково-контрольних 

інструментів. Спеціалізований вимір має брати до уваги сфери 

практичного впровадження правових режимів публічного майна, рівні та 

типи публічно-управлінської діяльності суб’єктів публічної адміністрації. 

Сервісний аспект натомість має зважати на функціональну складову 

аналітичного конструювання моделей поведінки, стратегічно-тактичної 

прогностично-планувальної діяльності осіб, залучених до використання 

публічного майна, інфраструктурних характеристик (фінансової, 
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матеріально-технічної бази, транспортного обслуговування), 

стимулюючих засобів тощо.  

Завдяки цим засадам вдасться впровадити глобальне техніко-

технологічне перетворення життєдіяльності держави та суспільства для 

задоволення публічного інтересу, досягнення суспільного добробуту та 

підтримання правопорядку. Масштабне використання інформаційно-

комунікаційних технологій при реалізації інституту відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації має призвести до якісних перетворень, 

кардинальних зрушень у сфері матеріального життя держави та соціуму 

щодо використання публічного майна. Описаний об’єктивний глобальний 

процес повинен брати за основу кооперацію в умовах суспільного 

розвитку, а також соціально-економічні, соціально-техногенні та 

соціально-природні процеси модернізації. 

Зокрема, описана глобалізація дозволить ефективно 

використовувати техносферні об’єкти з урахуванням можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності публічної 

адміністрації з подальшою інтенсифікацією обігу інформації, посиленням 

результативності реалізації правових режимів публічного майна. При 

вдосконаленні інституту відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна 

потрібно зважати на доцільність поєднання соціального партнерства з 

техногенними елементами взаємодії, науково-техніко-технологічними 

системами, біосферними об’єктами. Відповідна трансформація створить 

базис для якісних оновлень інституту юридичної відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації як соціальної відповідальності. 

Формування інформаційної інфраструктури впливає на еволюцію 

життєдіяльності держави та суспільства при використанні публічного 

майна. Зокрема, задовольняється публічний інтерес, конкретні потреби 

суспільства та окремих людей, які правомірно використовують публічне 

майно, із супутнім оновленням традиційного укладу життя для мінімізації 
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неналежних проявів виконання повноважень суб’єктами публічної 

адміністрації при використанні публічного майна. 

Крім цього, звернемо увагу на той факт, що технологічні інновації в 

діяльності публічної адміністрації щодо використання публічного майна 

мають бути спрямовані на широке використання штучного інтелекту. У 

такий спосіб можна посилити економічний, якісно-продуктивний 

потенціал публічного управління внаслідок автоматизації процесів, 

оптимізації прийняття раціональних рішень і спрощення складних 

завдань, оптимізації ефективності використання ресурсів [607]. 

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. 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». Варто відзначити, що мова йде про близьку перспективу 

застосування новітніх технологій при імплементації механізму реалізації 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна. 

З огляду на це, ми схиляємося до думки, що наразі відбувається 

технократизація життєдіяльності держави та суспільства. Так, мають 

забезпечуватися високий рівень розвитку засобів створення, збирання, 

перероблення, доставляння та розповсюдження інформації, всезагальна 

комп’ютеризація, масштабне впровадження мережевих систем, зростання 

комунікацій всіх видів, де головним фактором та джерелом соціальних 

відмінностей стає не публічне майно, а рівень знань, умінь і навичок. 

[60, с. 24]. Комплексні зрушення та перетворення мають проходити з 
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урахуванням засад життєдіяльності держави та суспільства, прискорення 

еволюції інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 

відносинах щодо використання публічного майна. 

Подібна точка зору заснована на тезі, що глобалізація при зміні 

усталених традицій та сформованого правопорядку, безумовно, може 

мати як позитивний, так і негативний вплив на життєдіяльність держави 

та суспільства, розвиток інституту відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна. Це 

може мати суттєвий вплив на раціоналізацію процесу імплементації 

інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 

щодо використання публічного майна з подальшою трансформацією 

життєдіяльності держави та суспільства. 

Зазначимо, що розвиток інституту відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного 

майна має проходити з урахуванням засад прогнозування, оцінки та 

вдосконалення. Таким чином, створюється підґрунтя для невідворотного 

настання юридичної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна. Вказана тріада має 

обумовлювати специфіку планування рівнів споживання ресурсів при 

використанні публічного майна; моніторингові характеристики стану 

розвитку інфраструктури, наслідків застосування інструментів діяльності 

публічної адміністрації, результатів ухвалених рішень за критерієм 

джерел, масштабів і систематичності; інституціоналізацію проектів 

розвитку.  

Наголосимо на тому, що інститут відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного 

майна має бути зорієнтований на інформаційно-техногенне перетворення 

укладу життя. При використанні публічного майна використання новітніх 

технологій щодо здійснення публічного управління та реалізації 

механізму відповідальності суб’єктів публічної адміністрації дозволить 



344 

забезпечити загальний добробут, баланс публічного та приватних 

інтересів користувачів публічного майна, інфраструктурні та 

організаційні перетворення, залучення додаткових інвестицій, 

інституційний розвиток тощо. 

Варто зважати на той факт, що публічне майно репрезентує штучні 

форми буття. Діяльність щодо його використання має соціально-

природну спрямованість. У такій глобальній системі розвиток інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації має відбуватися щодо 

використання новітніх технологій задля належного функціонування 

інформаційно-штучного інформаційно-інфраструктурного середовища 

життєдіяльності держави та суспільства. До того ж, аналіз тенденцій 

розвитку механізму реалізації відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна вказує на 

нагальну необхідність еволюційних змін за напрямком інформаційно-

техногенного суспільного прогресу.  

Варто відзначити, що кризовий аспект глобалізації в межах дії 

інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 

щодо використання публічного майна наразі поширюється з урахуванням 

світової економічної кризи на зміну технологічних укладів [298, с. 5–14]. 

Відповідно, оновлень має зазнати інноваційна інфраструктура 

національного, регіонального та локального масштабу, зокрема, щодо 

публічного майна, яке використовується при створенні інноваційної 

продукції, продукуванні наукових знань на підставі інформаційно-

аналітичних, технологічних і матеріально-фінансових компонентів.  

Так, висловлюючись з цього приводу, еволюція інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна має узгоджуватися з динамічним виміром 

механізму реалізації відповідальності. Зокрема, це стосується специфіки 

економіко-правового аспекту використання публічного майна, 

виникнення підстав, порядку застосування санкцій, ролі публічної 
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адміністрації у створенні умов для розвитку вказаного механізму тощо. 

Тому «життєвий цикл» механізму реалізації відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна 

має від початку становлення, інституціоналізації до появи 

стандартизованих процедур спиратися на критерії продуктивності, 

ефективності та доцільності. Описана динамічна теорія цілком 

кореспондується з новою технологічною концепцією життєдіяльності 

держави та суспільства в умовах глобалізації та дозволяє посилити 

значення стратегічного планування з відповідним нормативно-правовим 

забезпеченням. Таким чином, досягатиметься баланс публічного та 

приватного інтересу в межах оновлення інфраструктури, раціональної 

локалізації публічного майна на конкретних територіях чи 

екстериторіально, посилення результативності використання останнього 

суб’єктами публічного та приватного права в правомірних межах. 

У такому випадку мова йде про нагальну потребу в розвитку 

інституту відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах 

щодо використання публічного майна разом із формуванням відповідної 

інфраструктури, здатної задовольнити публічний інтерес та створити 

фундамент для безконфліктного спільного проживання різних соціальних 

груп. У цьому сенсі публічне майно виступатиме як окрема економічна 

одиниця та «генератор» соціальних змін, що забезпечує та контролює 

забезпечення потреб і законних інтересів суб’єктів публічного та 

приватного права. Суб’єкти публічної адміністрації, що репрезентують 

державу як соціальну організацію у відносинах щодо використання 

публічного майна, мають на підставі політико-правових та соціально-

економічних факторів сприяти ефективному виконанню політики при 

здійсненні публічного управління. 

Доречним буде звернути увагу на коопераційний характер 

діяльності суб’єктів публічного та приватного права при використанні 

публічного майна щодо пошуку нових напрямів і форм співробітництва з 
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метою розробки стандартів, спільного ресурсного забезпечення та 

розв’язання проблем розвитку, підвищення ефективності публічного 

управління з метою додержання принципу цілісності просторового 

розвитку в урбанізованих демократичних суспільствах [163, c. 49–50]. 

Доцільним вбачається регламентувати на національному рівні та в 

подальшому деталізувати на локальному рівні змістовне наповнення та 

спеціальні режими імплементації відповідних організаційно-технічних 

рішень при здійсненні публічного управління у сфері використання 

публічного майна. Така інноваційність може бути оцінена за критерієм 

задоволення публічного інтересу, практичної користі, 

конкурентоспроможності, оперативності розв’язання нагальних форс-

мажорних ситуацій.  

На підставі описаних глобалізаційних характеристик механізму 

реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у 

сфері використання публічного майна можна зробити проміжний 

висновок про мінімально необхідний набір засад такої відповідальності. 

Так, при притягненні суб’єктів публічної адміністрації до юридичної 

відповідальності необхідно орієнтуватися насамперед не на тяжкість 

делікту, а на сприяння відшкодуванню максимуму шкоди з урахуванням 

публічного інтересу та суспільного блага, гарантування суб’єктивного 

права на добробут, правопорядок і безпеку з огляду на природу ризиків, 

які покриваються, що зумовлює можливість настання юридичної 

відповідальності за серійні, індивідуальні ризики без настання делікту чи 

за делікти, пов’язані з охороною публічного майна. Обмежувальні межі 

також мають бути збережені. Наприклад, у ст. L. 110-1 Французького 

Кодексу законів про довкілля встановлено, що відсутність певності, з 

урахуванням наукових і технічних знань, не повинна затримувати 

затвердження ефективних і співмірних заходів, спрямованих на 

попередження ризику серйозної та незворотної шкоди, з економічно 

прийнятною вартістю [289, с. 76]. По суті, усі діяння суб’єктів публічної 
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адміністрації, щоб не перетворитися в делікти, мають бути зорієнтовані 

на попередження, мінімізацію ризиків серйозної та/або незворотної 

шкоди, із урахуванням публічного інтересу. Цього можна досягти через 

відповідну інформаційну політику щодо загроз, усунення небезпек, 

превенцію професійних ризиків, впровадження технологічних інновацій 

і т.п. 

Йдеться про розширювальну концепцію щодо диверсифікації 

режимів відповідальності, встановлення меж поширення соціалізації 

ризиків [289, с. 66-67].  

У Кримінальному кодексі України, Кодексі України про 

адміністративні правопорушення, законах України «Про Кабінет 

Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про 

Фонд державного майна України», «Про Антимонопольний комітет 

України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про управління 

об’єктами державної власності», «Про адміністративні послуги» 

необхідно максимально детально закріпити процедурні аспекти реалізації 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна як за протиправне виконання функцій 

держави. Додатково пропонуємо прийняти профільний Закон України 

«Про адміністративні процедури». Необхідно зважати на мінімізацію 

можливостей з боку суб’єктів публічної адміністрації порушити принцип 

рівності, створювати особливі ризики щодо порушення публічного 

інтересу, інтересів осіб, які правомірно використовують публічне майно. 

Відповідальність має наставати за конкретний делікт у тій мірі, наскільки 

діяння чи рішення суб’єктів публічної адміністрації вступають у конфлікт 

із вимогами закону, правилами належного функціонування правових 

режимів публічного майна. 

Для повного розуміння перспектив вдосконалення інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах з приводу 
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використання публічного майна доцільно звернутися до формально-

юридичного підходу. Зокрема, переважна більшість теоретиків права 

дотримується усталеної позиції щодо ефективності дослідження вказаних 

правових явищ та процесів за допомогою цього методу поза зв’язком з 

економікою, політикою, мораллю та іншими соціальними явищами, 

наприклад, щодо розкриття правової природи санкцій [407, с. 14]. 

Формально-юридичний підхід дозволить розкрити регулятивний вимір і 

процедурні характеристики механізму реалізації відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання 

публічного майна. У цьому сенсі можна повною мірою аналізувати, 

деталізувати, тлумачити юридичні категорії [471, с. 39], встановити їх 

ознаки, здійснити класифікацію [219, с. 24], описати, класифікувати та 

систематизувати державно-правові феномени, зокрема, їхні зовнішні та 

внутрішні форми [471, с. 39]. Фактично формально-юридичний метод 

дозволяє сформувати правові межі функціонування інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна, згідно з якими має бути 

імплементований механізм реалізації юридичної відповідальності. 

Зокрема, на базі формально-юридичного підходу можна вичерпно 

розкрити внутрішні форми правових явищ і процесів, встановити волю 

законодавця, виражену в тексті юридичних норм, зробити логічні 

висновки стосовно перспектив реалізації останніх [114, с. 33-34].  

Як вказав Г. Кельзен, згідно з формально-юридичним підходом 

можна в належний спосіб обґрунтувати предмет дослідження без 

урахування звʼязків з іншими суспільними інститутами [166, с. 11]. У 

такий спосіб доцільною є інституціоналізація юридичної відповідальності 

як окремої категорії, порівняно з іншими видами соціальної 

відповідальності, щодо механізму притягнення суб’єктів публічної 

адміністрації до відповідальності за делікти у сфері використання 

публічного майна.  
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Тим не менше, для комплексного аналізу інституту відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо використання 

публічного майна не обійтися без уточнення аспектів впливу сторонніх 

соціальних факторів. Із цього приводу І.М. Жаровська пояснює, що 

писане «чисте» юридичне осмислення життєдіяльності держави та 

суспільства далеко не завжди здатне давати відчутні теоретико-практичні 

результати з огляду на неізольовані іпостасі соціальності, які 

взаємодоповнюють і розвивають одна одну [111, с. 65]. Тому доречним 

може стати застосування також соціолого-правового підходу, який, як 

уточнює Г. Еллінек, встановлює особливості будь-якого соціального 

явища внаслідок аналізу специфічних рис інших, подібних явищ 

[105, с. 22]. Дійсно, розвиток інституту відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного 

майна відбувається в загальносоціальному вимірі. 

Що стосується публічного управління при використанні публічного 

майна, статики та динаміки механізму реалізації відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання 

останнього, можна підтримати позиції науковців, що доречною є 

характеристика публічної влади як комплексного феномену [237, c. 10]. 

Ядром колективної ідентичності суб’єктів публічного та приватного 

права, залучених до використання публічного майна, мають бути реальні 

та символічні події минулого, порядок і образи якого є, визначенням міри 

та природи його соціальних змін, із урахуванням традицій та меж 

інновацій, законності за критерієм соціальної активності [234, c. 31]. По 

суті, проілюстровані підходи дозволяють конкретизувати взаємодію 

внутрішніх і зовнішніх факторів, які обумовлюють еволюцію інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна. Переважно така трансформація має 

зважати на внутрішні аспекти змісту публічної влади відповідно до 
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перспектив розвитку, які визначають форми життєдіяльності держави та 

суспільства. 

Спираючись на описаний формально-юридичний та соціолого-

правовий виміри вдосконалення механізму реалізації юридичної 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна, доцільним вбачається уніфікувати на 

законодавчому рівні режим такої юридичної відповідальності з огляду на 

національні інтереси, публічний інтерес у правомірному й ефективному 

використанні публічного майна. Йдеться про внесення відповідних змін 

до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, законів України «Про Кабінет Міністрів України», 

«Про центральні органи виконавчої влади», «Про Фонд державного майна 

України», «Про Антимонопольний комітет України», «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

державну службу», «Про управління об’єктами державної власності», 

«Про адміністративні послуги» та інших. Кореспондуючим кроком має 

стати узгодження підзаконного рівня щодо підстав, меж і порядку 

притягнення до юридичної відповідальності за протиправне використання 

публічного майна суб’єктами публічної адміністрації. До того ж, потрібно 

створити умови для не вибіркового, а повного та безумовного 

фінансування за конкретною стабільною схемою описаних зобов’язань 

суб’єктів публічної адміністрації, із чітко встановленими підставами для 

відстрочки/розстрочки фінансування вказаних видатків, зокрема, не 

першочергових.  

Відповідальність за ризик має бути регламентована в деталізованих 

юридичних нормах щодо відповідальності згідно зі специфічним ризиком 

щодо використання небезпечних речей, споруд із публічно-правовим 

режимом експлуатації; небезпечних методів, запроваджених державою в 

підконтрольних об’єктах, що створюють широкі можливості зміни й 

особливий ризик через сусідство; небезпечних ситуацій, коли майно 



351 

знищується/зникає, із правом на подальшу компенсацію; діяльності 

тимчасових (випадкових) співробітників суб’єктів публічної 

адміністрації, користувачів, які отримують пільги/переваги та 

користуються презумпцією винуватості, застереженнями, зробленими для 

небезпечних робіт [289, с. 69-70]. Запропоноване дозволяє відновити 

баланс між належним виконанням функцій держави та задоволенням 

публічного інтересу, приватних інтересів осіб, які можуть правомірно 

використовувати публічне майно, із урахуванням форс-мажорних 

обставин, особливих збитків від ризиків і за результатами вчинення 

деліктів. 

Описаного балансу при реалізації юридичної відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо використання 

публічного майна можна досягти через усталену й уніфіковану практику 

вирішення спорів та відновлення правопорядку в межах заявної та 

втручальної адміністративних процедур. Втручальна процедура необхідна 

для здійснення відшкодування шкоди з ініціативи суб’єкта публічної 

адміністрації на підставі, в межах та у спосіб, встановлені законом. Що ж 

до заявної процедури, то на рівні закону необхідно чітко регламентувати 

порядок звернення до суб’єкта публічної адміністрації, що протиправно 

використовує публічне майно, неправомірно застосовує інструменти 

діяльності публічної адміністрації. Таке звернення може мати форму або 

заяви, або скарги та повинно розглядатися та вирішуватися відповідно до 

вимог законодавства про звернення громадян. Із урахуванням 

адміністративної вертикалі публічної адміністрації доцільно закріпити 

алгоритм використання дискреційних повноважень щодо передачі 

вказаного звернення до суб’єктів публічної адміністрації вищого рівня 

для належного й ефективного здійснення адміністративного контролю, 

унеможливлення порушення строків розгляду та вирішення спору, зміни 

суб’єкта відповідальності. Для цього необхідно прийняти профільний 

Закон України «Про адміністративні процедури» і внести відповідні зміни 
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до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні 

органи виконавчої влади», «Про Фонд державного майна України», «Про 

Антимонопольний комітет України», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 

службу», «Про управління об’єктами державної власності», «Про 

адміністративні послуги» тощо. 

Щодо описаних характеристик перспектив регламентації заявної та 

втручальної адміністративних процедур у межах імплементації механізму 

реалізації юридичної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна необхідно 

конкретизувати кореспондуючі презумпції. Так, важливо чітко 

відмежувати випадки, коли відшкодування необхідне з огляду на 

вчинення делікту суб’єктами публічної адміністрації, від ситуації 

природного, передбачуваного заподіяння збитків від викори24стання 

ними публічного майна або задля задоволення публічного інтересу чи 

досягнення суспільного блага, або з огляду на специфіку правового 

режиму публічного майна, або внаслідок виконання вимог 

наднаціонального права чи міжнародних угод, або за наслідками 

правомірного застосування інструментів діяльності публічної 

адміністрації, зокрема, адміністративних актів, що зумовило настання 

виняткових чи надзвичайних витрат [138, с. 41].  

У відносинах щодо використання публічного майна потрібно 

особливу увагу приділити наслідками, що мають наставати за допущену 

помилку чи провину, без вини при порушенні обов’язку підтримувати 

майно в справному стані в разі шкоди, завданої користувачам такого 

майна з публічно-правовим режимом експлуатації [289, с. 71-72]. Зв’язок 

між прямою шкодою та деліктом, вчиненим суб’єктом публічної 

адміністрації, має однозначно вказувати на визначальний юридичний 

факт, що є достеменною підставою чи причиною порушення правового 

режиму публічного майна. Безумовно, не виключеною є суб’єктивність 
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при ідентифікації цього причинно-наслідкового зв’язку, зважаючи на 

особливості процедури доказування, інцидентної оцінки юридичних 

фактів. 

Окремо зупинимося на процедурному вимірі невиконання чи 

неналежного виконання обов’язків публічної адміністрації щодо 

публічного майна, включаючи інструменти діяльності публічної 

адміністрації, протиправне використання яких та/або вчинення деліктів 

призводить до реалізації інституту юридичної відповідальності у 

відносинах щодо використання публічного майна. Йдеться насамперед 

про нормативні та адміністративні акти. Зокрема, визначальним фактором 

має бути шкода, до якої призвів конкретний інструмент діяльності 

публічної адміністрації. При виплаті компенсації, відповідно, держава 

має орієнтуватися на юридичні норми. Тому при скасуванні чи зміні 

нормативних або адміністративних актів не на підставі актів вищої 

юридичної сили обов’язковим наслідком має стати виплата 

відшкодування за порушення принципу верховенства права, 

неврахування публічного інтересу. Окрім цього, традиційно 

відшкодування має бути здійснене у зв’язку з деліктом на основі 

відсутності належного інструмента або застосування інструмента 

діяльності публічної адміністрації, що призвело до порушення прав, 

свобод і законних інтересів осіб, уповноважених правомірно 

використовувати публічне майно. Подібно має реалізовуватися 

компенсація у випадку зміни або відміни таких інструментів або 

кореспондуючих юридичних норм, зокрема, в разі видання 

адміністративного акту на основі нормативного акту, який був первинно 

протиправним, або став таким за результатами змін до нього, або який 

було визнано таким у юрисдикційному порядку.  

Рішення про відшкодування шкоди має бути одночасно закріплене в 

рішенні про визнання відповідних інструментів діяльності публічної 

адміністрації протиправними, їх зміну чи скасування. До того ж, доцільно 
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передбачити випадки для виконання обов’язку з відшкодування шкоди 

суб’єктами публічної адміністрації вищого рівня чи спеціально 

уповноваженими органами з урахуванням фактичних обставин справи та 

особливостей правового режиму конкретного різновиду публічного 

майна. Разом з тим, необхідно уникати формалізму в описаному випадку, 

коли, наприклад, в позасудовому порядку де-факто неможливо 

реалізувати вимогу зі зміни або скасування нормативного акту як 

інструмента діяльності публічної адміністрації з одночасною виплатою 

відшкодування шкоди, за винятком актів, визнаних нечинними чи 

скасованими Міністерством юстиції України за формальним критерієм. 

Тому доцільно регламентувати жорсткий механізм реалізації 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна, що настали у зв’язку з протиправністю 

інструментів діяльності публічної адміністрації. Такий механізм має 

поширюватися на випадки видання, використання та припинення дії 

описаних інструментів з огляду на визнання їх незаконними у 

відповідному рішенні. Єдиним винятком можна вважати інструменти 

діяльності публічної адміністрації у сфері використання публічного 

майна, що мають дискреційний характер. У цьому разі мають бути 

встановлені специфічні прояви протиправності, презумпцій та впливу на 

змістовну складову та чинність інструментів. 

Як наслідок, відбуватиметься практичне впровадження саме 

«людського» процесу прийняття рішень у відносинах щодо використання 

публічного майна, зокрема, з огляду на групову динаміку, творчість, уяву, 

з одного боку, та комп’ютерне прогнозування моделей поведінки, 

аналітику, з іншого боку. Фактично новітні технології можуть не лише 

розв’язати сьогоднішні проблеми при імплементації механізму реалізації 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна, але й створити підґрунтя для майбутніх 

викликів в життєдіяльності держави та суспільства. 
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Не можна не звернути увагу і на той факт, що прийняте рішення за 

результатами вчинення делікту суб’єктами публічної адміністрації у 

сфері використання публічного майна, як справедливо зауважують 

М.С. Демкова, С.С. Коба, І.О. Лавриненко, Д.Я. Український, має містити 

такі обов’язкові змістовні елементи, як обґрунтування серйозності 

порушених прав, ідентифікацію рівня непередбачуваності негативних 

наслідків, висвітлення об’єктивних перепон для уникнення шкоди, 

обставин, які роблять виплату відшкодування необґрунтованою, інших 

обмежень стосовно відшкодування частини шкоди згідно з положеннями 

цивільного законодавства [88, c. 55]. У рішенні, прийнятому за 

наслідками розгляду та вирішення справи в межах врегульованої законом 

компетенції, обов’язковим є обґрунтування розміру та порядку повного 

або часткового відшкодування шкоди. Потрібно додатково встановити 

відстрочення часу для прийняття зазначеного рішення у випадку 

реалізації права на передачу спорів з приводу відшкодування шкоди до 

незалежних експертів, відповідних профільних експертних установ на 

вимогу закону та/або в разі відсутності можливості в суб’єкта публічної 

адміністрації повно, вичерпно й обґрунтовано визначити розмір 

відшкодування. Окремої уваги залежно від наслідків вчинення делікту у 

сфері використання публічного майна потребує конкретизація 

альтернативних повноважень постраждалої особи погодитися із 

запропонованим у рішенні відшкодуванням шкоди або реалізувати своє 

право на звернення до суду в межах судового процесу. 

Тому треба деталізувати й еволюцію юрисдикційного судового 

порядку реалізації інституту відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна. Ми 

схильні вважати, що судовий порядок реалізації відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти має бути, насамперед, 

застосований у випадку неможливості своєчасно розглянути та вирішити 

такий спір в позасудовому порядку; відмови в задоволенні відповідного 



356 

звернення особи, що правомірно використовує публічне майно; 

неприйнятності способу чи розміру відшкодування шкоди, поновлення 

порушених чи невизнаних прав і законних інтересів уповноваженої 

особи. Загалом, судовий порядок реалізації відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна 

можливий винятково одноразово, тому всі подальші спірні моменти 

мають вирішуватися в судовому порядку. Тим не менше, судовий порядок 

не можливий в разі досягнення примирення в позасудовому порядку, за 

виключенням обставин, коли суб’єкт публічної адміністрації не виконує 

вказане рішення добровільно або за умови настання непередбачуваних, 

додаткових виключних чи виняткових обставин. 

Повертаючись до перспектив розвитку інституту відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо використання 

публічного майна, не можна не звернути увагу і на доцільність процедури 

виплати відшкодування шкоди, незалежно від застосовуваного 

попередньо судового чи позасудового порядку. Пропонуємо прийняти 

профільний закон про порядок відшкодування шкоди, завданої 

суб’єктами публічної адміністрації, зі спеціальними нормами щодо 

відносин у сфері використання публічного майна. У відповідних 

спеціальних нормах пропонуємо запровадити дворівневу систему 

розпорядників бюджетних коштів, уповноважених виплачувати 

відшкодування, здійснювати контрольну функцію внутрішньої 

спрямованості стосовно законності інструментів діяльності публічної 

адміністрації у відносинах щодо публічного майна. Йдеться про 

центральний та локальний рівні розподілу та використання коштів щодо 

ефективного використання публічного майна та здійснення 

відшкодування в разі вчинення деліктів. Додатково при розробці та 

прийнятті закону про адміністративні процедури потрібно 

регламентувати обов’язковий первинний позасудовий порядок 

врегулювання спорів у відносинах щодо публічного майна.  
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Окрім цього, доцільно встановити окремі спеціальні процедури для 

публічної адміністрації різного рівня як суб’єктів відповідальності, що 

має корелювати з оновленням процедур прийняття та виконання рішень 

про поновлення порушених чи невизнаних прав і законних інтересів, 

відшкодування шкоди за делікти у сфері використання публічного майна. 

Варто також зробити застереження з приводу приватно-правового боку 

процедури відшкодування шкоди. Так, заподіяна в приватно-правових 

відносинах шкода має бути компенсована в загальному порядку на 

підставі норм цивільного та господарського законодавства.  

Уточнимо, що в усіх цих випадках орган публічної адміністрації або 

неправомірно діє, зокрема, коли рішення органу не виконуються в 

регламентований законом спосіб, або коли трапляється протиправна 

бездіяльність. Безумовно, у разі задоволення звернення уповноваженої 

особи суб’єкт публічної адміністрації зобов’язаний на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, встановлений законом, реалізувати всі належні 

та необхідні заходи, застосувати, змінити чи скасувати відповідні 

інструменти діяльності публічної адміністрації, прийняти адекватні 

рішення, висунути відповідні вимоги проти третіх осіб. Важливо, щоб 

витрати на усунення негативних наслідків не були істотно вищими, аніж 

витрати на виплату компенсації. Можливою є солідарна відповідальність 

кількох суб’єктів публічної адміністрації, які підпадають під вказану 

процедуру виплати відшкодування. Тому доцільним вбачається також 

деталізувати особливості відповідальності в порядку регресу до 

зазначеного суб’єкта публічної адміністрації на підставі солідарної 

відповідальності або до конкретної посадової (службової) особи суб’єкта 

публічної адміністрації, чиї неправомірні діяння чи рішення спричинили 

завдання шкоди. Супутніми важливими імплементаційними критеріями є 

наявність делікту та презумпція винуватості. Задля додержання 

принципів верховенства права, юридичної визначеності, справедливості 

та рівності відповідальність у порядку регресу може мати місце при її 
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застосуванні в дисциплінарному порядку з чітко врегульованим 

обмеженням розміру відшкодування, який може бути меншим за розмір 

відшкодування, що було здійснено попередньо суб’єктом публічної 

адміністрації. 

Таким чином, можна стверджувати, 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. Важливо також внести відповідні зміни та доповнення до 

галузевих законів «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні 

органи виконавчої влади», «Про Фонд державного майна України», «Про 

Антимонопольний комітет України», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 

службу», «Про управління об’єктами державної власності», «Про 

адміністративні послуги» тощо. Окремо потрібно прийняти профільний 

Закон України «Про адміністративні процедури». Поновлення порушених 

чи невизнаних прав і законних інтересів осіб, які правомірно 

використовують публічне майно, відшкодування шкоди мають бути 

здійснені в межах юрисдикційної судової та позасудової заявної або 

втручальної адміністративної процедури. Основне регулятивне 

навантаження має бути зроблене на суб’єктів публічної адміністрації в 

межах заявної позасудової адміністративної процедури у спосіб 

звернення уповноваженої особи. Відповідно, за умови розгляду та 
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вирішення спору на її користь має бути прийняте обґрунтоване рішення з 

подальшою виплатою компенсації.  

Орган публічної адміністрації, який вчинив делікт у сфері 

використання публічного майна, не виконував чи неналежно виконував 

обов’язки та завдав шкоду, вправі самостійно здійснити відшкодування 

користуючись цільовими коштами на спеціальних рахунках, якими він 

уповноважений розпоряджатися. Водночас можна запропонувати такі 

альтернативні способи виплати відшкодування, як передачу копії 

зазначеного рішення безпосередньо до відділення Державного 

казначейства, що напряму виплачує компенсацію на підставі відповідного 

рішення; до місцевого відділу виконавчої служби з подальшим виданням 

припису Державної виконавчої служби та на його підставі відшкодування 

органами Державного казначейства коштів, закладених в конкретному 

державному чи місцевому бюджеті на вказані цілі, або, зважаючи на суми 

компенсації - в майбутніх податкових платежах, або за умови зменшення 

в подальших звітних періодах на кореспондуючу суму податкового 

навантаження особи, чиї права та законні інтереси були порушені або не 

визнані. Що ж до випадків недостатності коштів для виплати компенсації 

в повному обсязі, то суб’єкт публічної адміністрації, який вчинив делікт у 

сфері використання публічного майна та завдав шкоду, вправі виділити 

конкретну суму з резервного фонду бюджету відповідного рівня. Разом з 

тим, до обов’язків уповноваженого фінансового органу необхідно 

віднести пошук необхідних коштів, зокрема, у спосіб внесення змін до 

бюджету або закладення цих видатків до бюджету наступного року. 

 

Висновки до 4 Розділу 

 

Уточнено сприйняття відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна згідно з 

функціональним критерієм як правоохоронно-регулятивних 
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правовідносин із обов’язковим учасником у вигляді держави в особі 

спеціальних органів, а також правопорушника (суб’єкта публічної 

адміністрації, зокрема), який зазнає негативних наслідків і зобов’язується 

добросовісно виконати додаткові обов’язки на основі державного 

примусу або превентивно – приписи, встановлені юридичними нормами 

щодо імплементації механізму реалізації відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного 

майна. 

Сформульовано позицію, відповідно до якої механізм реалізації 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна щодо антропоцентризму функціонує в 

тріаді нормативного підґрунтя, суб’єктно-об’єктного виміру та змістовної 

динаміки. Ключовими категоріями при цьому виступають надійність і 

гарантування захисту як власне публічного майна, так і прав, свобод і 

законних інтересів осіб, які його використовують. Взаємозближення 

складових вказаного механізму можливе, коли описані об’єкти-форми 

роблять можливою імплементацію інституту юридичної відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання 

публічного майна. До того ж, спостерігається гуманізація 

кореспондуючого ефекту впливу норм права на суспільні відносини, 

зокрема, в «чистому» захисному вимірі, коли відбувається притягнення 

суб’єктів публічної адміністрації до відповідальності за конкретні 

делікти. 

З’ясовано, що сполучною ланкою елементів механізму реалізації 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за делікти у сфері 

використання публічного майна виступає цілеспрямована, усвідомлена 

діяльність у межах змістовної динаміки механізму реалізації 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації. Водночас факт 

існування навколишнього середовища обумовлює соціальну 

спрямованість зазначеного механізму. Такий висновок зумовлений тим, 
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що публічне майно використовується різними суб’єктами, включаючи 

публічну адміністрацію, тому як об’єкт, що зазнає впливу, охоплюється 

відповідними суспільними відносинами. Разом з тим, у разі притягнення 

суб’єктів публічної адміністрації до юридичної відповідальності останні 

стають об’єктом, який зазнає впливу заходів карної спрямованості. 

Деталізовано базові проблеми, які постають при реалізації механізму 

юридичної відповідальності. Так, головні невизначеності пов’язані з 

відсутністю деталізованих та однозначних механізмів скасування чи 

зміни неправомірно застосованих інструментів діяльності публічної 

адміністрації, відшкодування шкоди в юрисдикційному позасудовому 

порядку за умови постійного конфлікту інтересів суб’єктів публічного та 

приватного права, наділених повноваженнями з використання публічного 

майна. 

Встановлено, що щодо діалектико-логічних законів «боротьби» 

протилежностей, переходу кількісних змін в якісні, безперервного руху, 

взаємозв’язку та взаємодії, тотожності, суперечності, виключеного 

третього глобалізація має зумовлювати взаємодію наднаціонального, 

національного, регіональних і локальних елементів інституту 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо 

використання публічного майна з метою забезпечення розвитку 

механізму реалізації такої відповідальності, підвищення взаємозалежності 

ресурсів, технологій та інформації. Фактично функції, форми та методи 

публічного управління під час попередження вчинення деліктів чи 

імплементації механізму реалізації суб’єктів публічної адміністрації 

зумовлені та зумовлюють ресурсну базу з огляду на оцінювальні 

індикатори законності, результативності, ефективності, недискримінації. 

Може мати також сенс проведення постійного моніторингу та 

коригування динамічного виміру вказаного механізму згідно з 

результатами оцінки практики його застосування. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення 

та вирішено наукове завдання щодо становлення та розвитку інституту 

публічного майна в системі адміністративного права України. Відповідно 

до поставленої мети та сформульованих завдань, на основі проведеного 

дослідження було зроблено такі висновки: 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення 

та вирішено наукову проблему щодо становлення та розвитку інституту 

публічного майна в системі адміністративного права України,  

сформульовано рекомендації щодо перспектив розвитку інституту 

відповідальності у відносинах щодо використання публічного майна. У 

результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 

1.  Поняття публічного майна має показувати цільову 

спрямованість, а також адміністративно-територіальний простір. 

Використання такого майна є можливим з урахуванням компетентнісних 

рис суб’єктів публічної адміністрації чи делегованих повноважень, до 

відання яких віднесено порядок публічного управління в цій сфері. 

Основні ознаки публічного майна: цільові параметри, 

територіальність, просторовий фактор, суб’єктний склад, 

 інституціональний вимір, предметна специфіка, об’єктні 

характеристики, органічна комунікація з публічною владою, її 

представниками на основі належного інструментарію, а також 

функціональний аспект. 

2. Ґенеза вчення про публічне майно зумовлена доцільністю 

встановлення історичного фундаменту формування правового режиму 

публічного майна.  

Історія становлення та розвитку правничої думки сягає корінням в 

часи Стародавнього світу: у тодішні часи формувалися засадничі аспекти 
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категорії «публічного» і критерії її розмежування зі сферою 

«приватного».  

За критеріями територіального розташування публічного майна та 

кореспондуючої історичної епохи, публічного інтересу при унормуванні 

діяльності публічної адміністрації можна запропонувати таку 

періодизацію наукової думки про публічне майно на українських землях у 

XVIII XX ст.: 1) laissez faire на міжнародній арені впродовж XVIII ст., у 

тому числі на теренах українських земель Війська Запорозького –

 дозвільно-затверджувальної спрямованості, у складі Російської імперії –

 панівного правового режиму публічного майна; 2) орієнтація на 

«суспільне благо» в контексті суб’єктивних прав особи в ХІХ ХХ ст., за 

винятком українських земель у складі СРСР, де спостерігалася 

конституціоналізація жорсткого публічного (державного) управління 

майном, а надалі скасування права приватної власності на нього; 

3) обґрунтування доцільності націоналізації на момент 80–90-х років 

ХХ ст. 

Приділено увагу сучасному стану розвитку правничої думки про 

публічне майно. Зроблено акцент на формуванні нових теоретичних 

конструкцій щодо охорони публічного майна, порівняно з попередніми 

історичними періодами. Запропоновано, щоб держава зберігала достатні, 

але не виключні повноваження з приводу управління публічним майном, 

репрезентуючи публічні інтереси народу.  

3. Сформульовано авторську позицію щодо місця інституту 

публічного майна в системі адміністративного права. Установлено, що 

внутрішній зміст Загального адміністративного права дозволяє 

встановити межі для змістовних, інституціональних, функціональних і 

методологічних проявів практичної реалізації правових режимів 

публічного майна, зокрема, з урахуванням звичаїв, традицій та неписаних 

правил поведінки при використанні останнього. 
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Існує суттєвий вплив Особливого адміністративного права на 

інститут публічного майна, оскільки для впровадження відповідних умов 

правової охорони залучаються специфічні режимні характеристики майна 

залежно від сфери його використання. Публічне майно, як правило, 

виступає як засадничий елемент функціонування переважної більшості 

інститутів Особливого адміністративного права, обумовлюючи 

особливості правових режимів відповідних видів згаданого майна.  

Розкрито новації оновлення системи адміністративного права, 

зокрема, щодо інформатизації процедур управління публічним майном, 

надання електронних адміністративних послуг при його використанні.  

4. З’ясовано двовимірність відносин щодо використання публічного 

майна з урахуванням прагматичних якісних характеристик. Зв’язок між 

елементами відносин забезпечується через узгодженість із юридичними 

фактами. Продемонстровано, що у такий спосіб можна сформувати 

індекси результативності використання публічного майна 

уповноваженими суб’єктами. 

Розкрито напрямок досягнення публічного інтересу, задоволення 

суспільних життєвих потреб у раціональному та ефективному 

використанні публічного майна. З огляду на німецький досвід 

запропоновано забезпечити оновлення організаційного механізму 

використання публічного майна, постійно та своєчасно оновлювати 

матеріально-технічну базу, застосовувати технологічні ноу-хау.  

Доцільно детально регламентувати в Кодексі України про 

адміністративні правопорушення та Законі України «Про управління 

об’єктами державної власності» процедуру провадження притягнення 

суб’єктів публічної адміністрації до відповідальності та стягнення за 

шкоду, протиправні дії, недбалість щодо публічного майна. З метою 

гарантування правопорядку та посилення превентивного впливу на 

правопорушників запропоновано підвищити розмір цих штрафів. 
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5. Позитивну динаміку відносин щодо використання публічного 

майна можна досягти через нормативно-правове забезпечення, що 

узгоджується з поточними соціально-економічними реаліями, які 

впливають на вибір методики оцінки економічної ефективності 

соціальних інвестицій у відносини щодо використання публічного майна, 

а також відповідних інструментів діяльності публічної адміністрації, 

зокрема, фінансово-правової, організаційно-економічної, кадрової та 

інформаційно-аналітичної природи.  

Сформульовано критерії притягнення до соціальної 

відповідальності як суб’єктів публічної адміністрації, так і 

уповноважених суб’єктів приватного права. Визначальним критерієм для 

посилення санкцій має бути економічний стосовно оцінки стану 

задоволення публічного інтересу, досягнення запланованих чи 

оптимальних економічних результатів. 

Щодо контролю за виконанням функцій з управління публічним 

майном доцільно в ст. 16 Законі України «Про управління об’єктами 

державної власності» закріпити критерії ефективності та раціонального 

використання публічного майна з урахуванням кількісно-якісних 

показників  прибутку від використання майна чи розміру надходжень до 

державного чи місцевих бюджетів, стану задоволення публічного 

інтересу у вигляді підтримання чи покращення соціально-економічних та 

інфраструктурних показників розвитку громад.  

Виправданим є запровадження обов’язкового адміністративного 

порядку оскарження рішень, дій і бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації щодо публічного майна, пов’язаних з відшкодуванням 

шкоди. Цілком можливо також наділити органи адміністративної юстиції 

в Україні компетенцією з консультування Кабінету Міністрів України та 

інших центральних органів виконавчої влади стосовно прийняття 

управлінських рішень щодо публічного майна.  
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6.  «Триступеневий тест» дозволяє досягти балансу між публічним 

інтересом і приватними інтересами осіб, які використовують публічне 

майно. Цього можна досягнути згідно з принципами законності, 

легітимної мети в інтересах демократичного суспільства та 

пропорційності у відносинах щодо публічного майна. Як наслідок, стає 

можливим посилення законності діяльності публічної адміністрації, 

підтримання публічного ефекту від накладення санкцій з урахуванням 

пропорційного реагування на вчинення фізичними особами делікти, 

протиправну бездіяльність тощо.  

Висвітлено перевагу моделі адміністративної юстиції Німеччини, 

яка може бути практично корисною для України, щодо чіткого 

визначення порядку обов’язкового позасудового вирішення публічно-

правового спору; забезпечення превентивного та карального впливу 

механізму реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у 

відносинах щодо використання публічного майна. 

7. Продемонстровано багатоаспектність правового режиму в 

політичному, економічному соціальному та правовому вимірах. Правовий 

режим публічного майна в цьому контексті має публічну 

(адміністративно-правову) природу, що зумовлюється особливостями 

цього правового інституту, а також суміжних інститутів інших галузей. 

Це встановлює основоположний характер правового режиму публічного 

майна для формування належної практики реалізації відповідного 

інституту адміністративного права.  

Охарактеризовано тенденції реалізації правових режимів окремих 

видів публічного майна щодо юридичної визначеності та 

передбачуваності діянь і рішень публічної адміністрації з урахуванням 

очікувань суб’єктів приватного права як учасників відносин щодо 

використання публічного майна. Вирішальну роль у системі 

запроваджених ключових характеристик правового режиму публічного 

майна відіграє можливість гарантування й контролю за ефективністю 
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здійснення політики у сфері публічного майна та використання вказаних 

ресурсів суб’єктами публічної адміністрації. 

До характеристик правового режиму публічного майна відносено: 

зміст і цільове призначення, а також структуру публічного майна; сферу 

імплементації та вид діяльності, зокрема, підстави виникнення та 

припинення правового режиму; форму власності та правові титули, 

зокрема, межі їх реалізації третіми особами; видові характеристики; 

суб’єктний вимір.  

8. Запропоновано розмежовувати загальні та особливі підстави 

виникнення правового режиму публічного майна. Так, особливі підстави 

пов’язані з виникненням юридичних фактів щодо виняткової можливості 

суб’єктів публічної адміністрації набути права на публічне майно. 

Натомість усі інші підстави мають загальний характер. 

Нерідко підстави набуття прав на публічне майно як підстави 

виникнення відповідного правового режиму є примусовими. Для 

примусових підстав виникнення правового режиму публічного майна 

потрібно брати до уваги насамперед принципи співмірності, допустимості 

та виняткової необхідності примусового виникнення правового режиму 

публічного майна. 

Добровільні підстави засновані на добровільних паритетних 

началах, а саме: добровільна відмова попереднього власника від своїх 

прав на вказане майно на користь суб’єктів публічної адміністрації, 

укладення цивільно-правових угод або адміністративних договорів, викуп 

для суспільних потреб, делегування повноважень або добровільна 

передача прав на публічне майно від комунального та державного 

власника, повернення публічного майна з колективної до державної 

форми власності тощо. 

Необхідно забезпечити дієвий механізм охорони та захисту 

законних прав та інтересів набувачів прав на публічне майно.  
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9. Висвітлено особливості адміністративно-правових режимів 

окремих видів публічного майна: публічного майна загального 

користування; природних ресурсів як публічного майна; майна, яке 

забезпечує функціонування суб’єктів публічної адміністрації; майна 

державних і комунальних підприємств, установ, організацій; 

корпоративних прав, що належать державі в статутних капіталах 

господарських організацій; публічних грошових коштів.  

Доведено необхідність зберігати цільове призначення правового 

режиму в аспекті використання зазначеного публічного майна, 

насамперед, для забудови при одночасному забезпеченні не погіршення 

екологічного стану земельної ділянки, наданої для реалізації суперфіцію. 

«Тріада повноважень» власника стосовно зведених (або споруджуваних) 

чи придбаних будівель або їх частин належать суперфіціарію. Звідси 

випливає переважна платність правового режиму майна загального 

користування, хоча це не виключний варіант використання вказаного 

майна. 

Слід запровадити дієві заходи підтримання та правової охорони 

якості навколишнього середовища. Необхідно зважати на публічний 

інтерес, національні екологічні інтереси з підтримання стану, 

різноманіття та унікальності довкілля, що не створюватиме негативних 

наслідків і загроз для здоров’я та довголіття нації, збереження природи та 

генофонду. Як наслідок, створюються умови для сталого екологічно 

орієнтованого суспільного розвитку. 

Сервісний вимір використання публічного майна, яке забезпечує 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації, притаманний для 

відповідних правових режимів не лише на національному чи 

регіональному, але й на наднаціональному рівні. Основними 

індикаторами належності використання публічного майна суб’єктами 

публічної адміністрації доцільно вважати категорії прибутковості та 

раціональності розпорядження. Ключове призначення правового режиму 
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такого публічного майна зорієнтоване на задоволення публічних потреб 

шляхом спільного використання публічного майна, делегування 

повноважень суб’єктам приватного права.  

Розкрито сутність правового режиму майна державних і 

комунальних підприємств, установ, організацій. Проаналізовано його 

соціально-публічні властивості при використанні суб’єктами публічної 

адміністрації. Відповідне майно державних і комунальних підприємств, 

установ, організацій має задовольняти публічні інтереси визначеної 

територіальної громади шляхом створення умов для економіко-

соціального розвитку територій в умовах реформи децентралізації. При 

цьому не меншу цінність становить  розробка форматів співробітництва 

між суб’єктами публічної адміністрації, адекватних поточній економіко-

політичній та соціальній ситуації в країні щодо використання майна 

державних і комунальних підприємств, установ, організацій. Як наслідок, 

відбуватиметься цілеспрямоване публічне управління при використанні 

вказаного різновиду публічного майна.  

Існування правового режиму корпоративних прав, які належать 

державі в статутних капіталах господарських організацій, обумовлене 

макро- та мікроекономічними аспектами публічного управління. 

Запропоновано орієнтуватися на показники ефективності публічного 

управління щодо обсягу безпосередньої участі держави в корпоративних 

відносинах.  

Запропоновано розробити ефективне та дієве законодавство для 

реалізації правового режиму публічних грошових коштів. Основний 

акцент має робитися на публічні фінансові, а також власне 

адміністративні процедури у сфері публічного управління й 

адміністрування такого публічного майна. Висвітлено уніфіковані правові 

рамки ефективної та прозорої реалізації правового режиму публічних 

грошових коштів, зокрема, на основі цифровізації процедурно-
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процесуального виміру через єдиний портал використання публічних 

грошових коштів. 

10. Механізм відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна на базовому рівні 

концептуально втілює стратегічну концепцію практичності, обов’язків, 

сталого розвитку та підзвітності, економічні, матеріально-фінансові 

наслідки. 

Означений механізм характеризується правовідновлювальними 

публічно-правовими рисами в межах юрисдикційних заявних і 

втручальних позасудових і судових адміністративних процедур.  

Сформульовано позицію щодо можливого втручального формату 

діяльності держави при виконанні компенсаційних функцій стосовно 

відшкодування шкоди за правилами адміністративних процедур з 

ініціативи суб’єктів публічної адміністрації.  

11. Механізм відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна має соціальну природу, 

тож він має бути закріплений в законодавстві згідно з критеріями 

корисності та результативності форм діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації з урахуванням ідеального уявлення про належну поведінку.  

Описано визначальні змістовні характеристики суб’єктно-

об’єктного виміру механізму відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації. Підставами притягнення суб’єктів публічної адміністрації 

за шкоду є делікти, невиконання чи неналежне виконання обов’язків у 

сфері використання публічного майна. 

12. Запропоновано максимально детально закріпити процедурні 

аспекти реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

делікти у сфері використання публічного майна як за протиправне 

виконання функцій держави. Необхідно прийняти профільний Закон 

України «Про адміністративні процедури» і внести відповідні зміни до 

законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні 
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органи виконавчої влади», «Про Фонд державного майна України», «Про 

Антимонопольний комітет України», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 

службу», «Про управління об’єктами державної власності», «Про 

адміністративні послуги» тощо. 

Судовий порядок реалізації відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації за делікти має бути у першу чергу застосований у разі 

неможливості своєчасно розглянути та вирішити такий спір у 

позасудовому порядку; відмови у задоволенні відповідного звернення 

особи, яка правомірно використовує публічне майно; неприйнятності 

способу чи розміру відшкодування шкоди, шляхів поновлення порушених 

чи невизнаних прав і законних інтересів уповноваженої особи. Однак 

судовий порядок неможливий у разі досягнення примирення в 

позасудовому порядку, за винятком обставин, коли суб’єкт публічної 

адміністрації не виконує вказане рішення добровільно або за умови 

настання непередбачуваних, додаткових виключних чи виняткових 

обставин. 
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ДОДАТОК 2 

Зміни до чинного законодавства України. 

Пропонуємо в Кодексі України про адміністративні правопорушення 
з глави 15 «Адміністративні правопорушення, що посягають на 
встановлений порядок управління» [179] перенести в нову главу 15-1 
«Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 
порядок використання публічного майна» положення ст. 184-1, а також 
суміжних статей щодо використання публічного майна. 

Залежно від підстав відповідальності типовий перелік можливих 
диспозицій охоплюватиме відповідальність за неправомірне використання 
публічного майна, зокрема: 

– використання посадовою особою в особистих чи інших 
неслужбових цілях публічних коштів, наданих їй у службове користування 
приміщень, засобів транспорту чи зв’язку, техніки або іншого публічного 
майна, якщо це завдало суб’єктивно-публічним інтересам фізичних 
(юридичних) осіб, суб’єктів публічної адміністрації, шкоди на суму, що не 
перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна 
ст. 184-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення [179]); 

– недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації 
державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого 
використання (чинна ст. 166-14 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) – подання неправдивих відомостей у декларації 
щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне 
майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх 
приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання 
приватизованого об’єкта та інших обов’язкових умов щодо приватизації, 
встановлених законами та іншими нормативними актами; 

– необережне знищення або пошкодження публічного майна (чинна 
ст. 172-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
військового майна [179]) – необережне знищення або пошкодження 
публічного майна, включаючи військове майно, зокрема, в умовах 
особливого періоду; 

– порушення правил охорони електричних мереж (чинна ст. 99 
Кодексу України про адміністративні правопорушення [179]) – порушення 
затверджених Кабінетом Міністрів України Правил охорони електричних 
мереж, що спричинило або могло спричинити перерву в забезпеченні 
споживачів електричною енергією, пошкодження електричних мереж або 
заподіяння іншої шкоди; 
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– недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів (чинна ст. 101-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]) – недотримання вимог щодо 
обов’язкового проведення державної експертизи об’єктів з 
енергоощадження; встановлення норм питомих витрат паливно-
енергетичних ресурсів або перевищення таких норм, встановлених 
відповідно до законодавства; 

– неефективну експлуатацію паливо- і енерговикористовуючого 
устаткування (чинна ст. 102 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) – експлуатацію паливо- і енерговикористовуючого 
устаткування без засобів автоматичного регулювання, або приладів 
енергетичного контролю, або теплоутилізаційного обладнання, 
передбачених проектом, або в разі їх несправності; 

– порушення правил користування енергією, водою чи газом (чинна 
ст. 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення [179]) –
 самовільне використання з корисливою метою електричної, теплової 
енергії, гарячої чи питної води без приладів обліку, результати 
вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних 
розрахунків (якщо використання приладів обліку обов’язкове), або 
внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший 
спосіб, а також інші порушення правил користування електричною, 
тепловою енергією, гарячою чи питною водою, а також самовільне 
використання з корисливою метою газу, порушення правил користування 
газом у побуті, що не завдало значної шкоди; 

– пошкодження газопроводів (крім магістральних) та їх устаткування 
при провадженні робіт (чинна ст. 103-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]); 

– порушення правил охорони магістральних трубопроводів (чинна 
ст. 138 Кодексу України про адміністративні правопорушення [179]); 

– порушення правил користування засобами залізничного, морського 
транспорту, автомобільного транспорту та електротранспорту (чинні 
ст.ст. 110, 115, 119 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
[179]) – пошкодження внутрішнього обладнання суден, пасажирських 
вагонів, автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв, а також 
скел локомотивів і вагонів, автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або 
трамваїв; куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або 
трамваях, у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських поїздів, у 
невстановлених для куріння місцях на суднах, у поїздах місцевого та 
дальнього сполучення, а також у метрополітенах; викидання сміття та 
інших предметів з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів 
або трамваїв; 
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– ненадання транспортних засобів поліцейським та медичним 
працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів 
посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України (чинна ст.  124-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) – ненадання посадовими особами підприємств, 
установ, організацій і громадянами транспортних засобів, що їм належать, 
поліцейським та медичним працівникам, а також ненадання військових 
транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку 
у Збройних Силах України у встановлених законом невідкладних 
випадках; 

– пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, 
залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, 
створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх 
усунення (чинна ст. 139 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) – пошкодження автомобільних доріг, вулиць, 
дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних 
засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи 
встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення 
перешкод для дорожнього руху, зокрема, забруднення дорожнього 
покриття, або невжиття необхідних заходів щодо їх усунення та 
попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або 
невжиття посадовими особами, відповідальними за технічний стан, 
обладнання, експлуатацію транспортних засобів, утримання автомобільних 
доріг та вулиць, громадянами – суб'єктами господарської діяльності 
заходів щодо заборони руху підпорядкованих технологічних транспортних 
засобів, сільськогосподарської техніки та машин на гусеничному ходу 
автомобільними дорогами та вулицями, покриття яких може бути 
пошкоджене, зокрема, що спричинили пошкодження транспортних 
засобів, вантажів чи іншого майна; 

– порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних 
доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження 
руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць 
провадження робіт, зокрема, що спричинили створення аварійної 
обстановки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи 
іншого майна (чинна ст. 140 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]), – порушення правил, норм і стандартів, що 
стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні 
автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх 
споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху 
при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття 
своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху; 
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– порушення визначеного законодавством порядку погодження з 
уповноваженим підрозділом Національної поліції: встановлення 
рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, проведення 
будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах; 
розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію та 
ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та об'єктів 
дорожнього сервісу; здійснення пасажирських перевезень за 
встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального 
користування; 

– порушення нормативів щодо обладнання на автомобільних 
дорогах, вулицях, залізничних переїздах місць: провадження робіт, 
залишення дорожніх машин, будівельних матеріалів, конструкцій тощо, а 
також неусунення після закінчення робіт перешкод і неприведення 
автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду в стан, що гарантує 
безперешкодний та безпечний рух транспортних засобів та пішоходів; 

– порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів 
(чинна ст. 141 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
[179]) – розорювання резервів, знімання дерну та виймання ґрунту, 
складування матеріалів і вантажів, проведення будівельних, 
меліоративних, топографічних та інших робіт, будівництво споруд, 
підземних і надземних комунікацій у смузі відводу автомобільного шляху 
без погодження зі шляховими організаціями, а також звалювання снігу і 
сміття у такій смузі, скидання каналізаційних, промислових, 
меліоративних і стічних вод у систему шляхового водовідводу; 

– порушення землекористувачами правил утримання ділянок, 
прилеглих до автомобільних шляхів (чинна ст. 142  Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]) – відповідні дії щодо смуг відводу 
автомобільних шляхів загальнодержавного, республіканського і місцевого 
значення, порушення обов'язків з очищення тротуарів, пішохідних доріжок 
у межах закріплених за ними ділянок, обладнання та ремонту переїзних 
містків та їх очищення, а також з утримання у справному стані під'їздів до 
автомобільних шляхів загального користування; 

– порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку або пошкодження 
кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, проводового мовлення 
або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо воно не 
викликало припинення зв'язку (чинна ст. 147 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]); 

– порушення у сфері зв’язку: 

пошкодження таксофонів (чинна ст. 148 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]); 
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порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах 
загального користування (чинна ст. 148-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]); 

– використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам 
держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і 
гідність громадян (чинна ст. 148-3 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]); 

– вчинене посадовою особою чи суб’єктом делегованих повноважень 
правопорушення у сфері використання публічних грошових коштів: 

приховування інформації про діяльність емітента (чинна ст. 163-5 
Кодексу України про адміністративні правопорушення [179]) – ненадання 
посадовою особою емітента інвестору цінних паперів (в тому числі 
акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в 
межах, передбачених законом, або надання йому неправдивої інформації; 
порушення посадовою особою емітента порядку скликання або проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, порядку обрання членів органів 
управління товариства, порядку або строку виплати дивідендів за 
наявності відповідного рішення загальних зборів; 

маніпулювання на фондовому ринку (чинна ст. 163-8 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення [179]) – умисні дії посадової 
особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на 
фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного 
регулювання ринку цінних паперів; 

незаконне використання інсайдерської інформації (чинна ст. 163-9 
Кодексу України про адміністративні правопорушення [179]) – умисне 
незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської 
інформації, а також надання з використанням такої інформації 
рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи 
похідних (деривативів) чи вчинення з використанням інсайдерської 
інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, 
спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних 
(деривативів), яких стосується інсайдерська інформація; 

порушення порядку внесення змін до системи депозитарного обліку 
цінних паперів (чинна ст. 163-10 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) – порушення посадовою особою Центрального 
депозитарію цінних паперів, Національного банку України або 
депозитарної установи порядку провадження депозитарної діяльності, яке 
призвело до втрати інформації, що міститься в системі депозитарного 
обліку цінних паперів, а також ухилення від внесення змін або внесення 
наперед неправдивих змін до системи депозитарного обліку; 
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порушення умов видачі векселів (чинна ст. 163-12 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення [179]) – видача векселя без наявності 
грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані 
послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення 
розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за 
векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або 
векселедавця (за переказним векселем – трасанта) перед особою, якій чи за 
наказом якої має бути здійснений платіж; 

порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових 
послуг (чинна ст. 166-8 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) – здійснення банківської діяльності, банківських 
операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без набуття 
статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо 
законом передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання 
спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення зазначених видів діяльності, 
або з порушенням умов ліцензування. 

Вважаємо доцільним також деталізувати чинну систему стягнень, які 
застосовуються до правопорушників у сфері використання публічного 
майна. Переважно застосовуються штрафні санкції. За висхідним розміром 
стягнення можна виокремити таку систему адміністративних штрафів за 
делікти, інші протиправні діяння чи рішення щодо використання 
публічного майна: 

– від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 
(чинна ст. 119 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
[179]) за: 

 порушення правил користування засобами автомобільного 
транспорту та електротранспорту – викидання сміття та інших 
предметів з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів 
або трамваїв; 

 – від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (чинні ст.ст. 103-2, 115, 119, 141, 142 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]) за: 

 пошкодження газопроводів при провадженні робіт 
(накладення штрафу на громадян); 

 порушення правил користування засобами морського, 
автомобільного транспорту та електротранспорту – пошкодження 
внутрішнього обладнання суден, внутрішнього обладнання та скел 
автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв; 

 порушення правил охорони смуги відводу автомобільних 
шляхів (накладення штрафу на громадян); 

 порушення землекористувачами правил утримання ділянок, 
прилеглих до автомобільних шляхів (накладення штрафу на 
громадян); 
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– від двох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(чинна ст. 99 Кодексу України про адміністративні правопорушення [179]) 
за: 

 порушення Правил охорони електричних мереж 
(накладення штрафу на громадян); 
– від двох з половиною до п'яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів (чинна ст. 184-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 неправомірне використання державного майна; 
 – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинні ст.ст. 103-2, 141, 142 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]) за: 

 пошкодження газопроводів при провадженні робіт 
(накладення штрафу на посадових осіб); 

 порушення правил охорони смуги відводу автомобільних 
шляхів (накладення штрафу на посадових осіб); 

 порушення землекористувачами правил утримання ділянок, 
прилеглих до автомобільних шляхів (накладення штрафу на 
посадових осіб); 
– в розмірі чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(чинна ст. 124-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
[179]) за: 

 ненадання транспортних засобів поліцейським та медичним 
працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів 
посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних 
Силах України; 
– від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 99 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення Правил охорони електричних мереж 
(накладення штрафу на посадових осіб); 
– від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинні ст.ст. 110, 115, 119 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення правил користування засобами залізничного 
транспорту – куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських 
поїздів, у невстановлених для куріння місцях у поїздах місцевого і 
дальнього сполучення, а також у метрополітенах; 

 порушення правил користування засобами морського 
транспорту – куріння у невстановлених місцях на суднах; 

 порушення правил користування засобами автомобільного 
транспорту та електротранспорту – куріння в автобусах, маршрутних 
таксі, тролейбусах або трамваях; 
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– від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (чинні ст.ст. 147, 148 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку 
(накладення штрафу на громадян); 

 пошкодження таксофонів; 
 – від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (чинна ст. 110 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]) за: 

 порушення правил користування засобами залізничного 
транспорту – пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських 
вагонів, скел локомотивів і вагонів; 

 – від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (чинна ст. 103-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]) за: 

 порушення правил користування енергією, водою чи газом 
(накладення штрафу на громадян); 

 – від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (чинні ст.ст. 101-1, 102 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]) за: 

 недотримання вимог щодо ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів – недотримання вимог щодо 
обов'язкового проведення державної експертизи об'єктів з 
енергоощадження (накладення штрафу на керівників підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності або фізичних 
осіб – власників об'єктів, які підлягають державній експертизі з 
енергоощадження); недотримання вимог щодо встановлення норм 
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів або перевищення 
таких норм, встановлених відповідно до законодавства (накладення 
штрафу на керівників підприємств, установ, організацій незалежно 
від форм власності); 

 неефективну експлуатацію паливо- і 
енерговикористовуючого устаткування (накладення штрафу на 
керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних 
механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і 
організацій); 
– від п'ятнадцяти до двадцяти семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (чинна ст. 138 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення Правил охорони магістральних 
трубопроводів (накладення штрафу на громадян); 
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– у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(чинні ст.ст. 139, 140 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх 
споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання 
дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття 
необхідних заходів щодо їх усунення (накладення штрафу на 
громадян); 

 порушення правил, норм і стандартів при утриманні 
автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної 
заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних 
дорогах і вулицях місць провадження робіт – порушення 
визначеного законодавством порядку погодження з уповноваженим 
підрозділом Національної поліції: встановлення рекламоносіїв, 
технічних засобів організації дорожнього руху, проведення будь-
яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних 
переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, 
реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів та об'єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських 
перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних 
засобів загального користування (накладення штрафу на громадян); 
– від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 138 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення Правил охорони магістральних трубопроводів 
(накладення штрафу на посадових осіб, повторне протягом року 
порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному 
стягненню (накладення штрафу на громадян); 
– у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(чинні ст.ст. 139, 140 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх 
споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання 
дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття 
необхідних заходів щодо їх усунення (накладення штрафу на 
посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, 
експлуатацію транспортних засобів, утримання автомобільних доріг 
та вулиць, громадян – суб'єктів господарської діяльності); 

 порушення правил, норм і стандартів при утриманні 
автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної 
заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних 
дорогах і вулицях місць провадження робіт – порушення 
визначеного законодавством порядку погодження з уповноваженим 
підрозділом Національної поліції: встановлення рекламоносіїв, 
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технічних засобів організації дорожнього руху, проведення будь-
яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних 
переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, 
реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів та об'єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських 
перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних 
засобів загального користування (накладення штрафу на посадових 
осіб, громадян – суб'єктів господарської діяльності); порушення 
нормативів щодо обладнання на автомобільних дорогах, вулицях, 
залізничних переїздах місць: провадження робіт, залишення 
дорожніх машин, будівельних матеріалів, конструкцій тощо, а так 
само неусунення після закінчення робіт перешкод і неприведення 
автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду в стан, що 
гарантує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів та 
пішоходів (накладення штрафу на громадян); 
– від тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 103-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення правил користування енергією, водою чи газом 
(накладення штрафу на посадових осіб); 
– в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(чинні ст.ст. 139, 140 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх 
споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання 
дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття 
необхідних заходів щодо їх усунення, що спричинили пошкодження 
транспортних засобів, вантажів чи іншого майна (накладення 
штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, 
обладнання, експлуатацію транспортних засобів, утримання 
автомобільних доріг та вулиць, громадян – суб'єктів господарської 
діяльності); 

 порушення правил, норм і стандартів при утриманні 
автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної 
заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних 
дорогах і вулицях місць провадження робіт – порушення нормативів 
щодо обладнання на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних 
переїздах місць: провадження робіт, залишення дорожніх машин, 
будівельних матеріалів, конструкцій тощо, а так само неусунення 
після закінчення робіт перешкод і неприведення автомобільної 
дороги, вулиці, залізничного переїзду в стан, що гарантує 
безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів та пішоходів 
(накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб'єктів 
господарської діяльності);  
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– від сорока до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (чинна ст. 138 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 повторне протягом року порушення Правил охорони 
магістральних трубопроводів, за яке посадову особу вже було 
піддано адміністративному стягненню; 
– в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 140 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення правил, норм і стандартів при утриманні 
автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної 
заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних 
дорогах і вулицях місць провадження робіт, що спричинили 
створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних 
засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна (накладення штрафу на 
посадових осіб, громадян – суб'єктів господарської діяльності); 
– від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 148-2 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в 
мережах загального користування (накладення штрафу на посадових 
осіб); 
– від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (чинна ст. 148-3 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 використання засобів зв'язку з метою, що суперечить 
інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та 
посягання на честь і гідність громадян; 
– від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 147 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку 
(накладення штрафу на посадових осіб); 
– у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 140 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення правил, норм і стандартів при утриманні 
автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної 
заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних 
дорогах і вулицях місць провадження робіт – порушення правил, 
норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього 
руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних 
переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної 
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заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують 
безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення 
безпечних умов для руху (накладення штрафу на посадових осіб); 
– від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (чинна ст. 172-12 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 необережне знищення або пошкодження військового 
майна; 
– від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 166-8 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення порядку зайняття діяльністю з надання 
фінансових послуг – здійснення банківської діяльності, банківських 
операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без 
набуття статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу 
(ліцензії), якщо законом передбачено набуття статусу фінансової 
установи чи одержання спеціального дозволу (ліцензії) для 
здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням умов 
ліцензування; 
– від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

(чинна ст. 166-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
[179]) за: 

 недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації 
державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого 
використання; 
– від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(чинна ст. 163-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
[179]) за: 

 маніпулювання на фондовому ринку; 
– від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна ст. 172-12 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення [179]) за: 

 необережне знищення або пошкодження військового майна, 
вчинене в умовах особливого періоду; 
– від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 163-5 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 приховування інформації про діяльність емітента –
 ненадання посадовою особою емітента інвестору в цінні папери (в 
тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про 
діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання 
йому неправдивої інформації; вимагання посадовою особою емітента 
від акціонера, в тому числі який є працівником цього ж 



462 

підприємства, інформації про те, як він голосував на загальних 
зборах, або інформації про відчуження такою особою своїх акцій; 
– від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 163-5 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 приховування інформації про діяльність емітента –
 порушення посадовою особою емітента порядку скликання або 
проведення загальних зборів акціонерного товариства, порядку 
обрання членів органів управління товариства, порядку або строку 
виплати дивідендів за наявності відповідного рішення загальних 
зборів; 
– від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинна ст. 163-12 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення умов видачі векселів; 
– від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (чинні ст.ст. 163-8, 163-9 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [179]) за: 

 маніпулювання на фондовому ринку, вчинене групою осіб 
або особою, яку протягом року піддано адміністративному 
стягненню за правопорушення; 

 незаконне використання інсайдерської інформації; 
– від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (чинні ст.ст. 163-5, 163-10 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 приховування інформації про діяльність емітента, вчинене 
повторно протягом року після накладення адміністративного 
стягнення; 

 порушення порядку внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів – порушення посадовою 
особою Центрального депозитарію цінних паперів, Національного 
банку України або депозитарної установи порядку провадження 
депозитарної діяльності, яке призвело до втрати інформації, що 
міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також 
ухилення від внесення змін або внесення наперед неправдивих змін 
до системи депозитарного обліку; 
– від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (чинна ст. 166-8 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [179]) за: 

 порушення порядку зайняття діяльністю з надання 
фінансових послуг, пов'язане з отриманням доходу у великих 
розмірах. 
Описана система адміністративних штрафів з позицій публічного 

інтересу не відповідає поточним економічним реаліям. З метою 
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гарантування правопорядку та посилення превентивного впливу на 
правопорушників пропонуємо підвищити розмір цих штрафів (які є 
меншими за 200 неоподатковуваних мінімумів доходів) на 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових 
(службових) осіб суб’єктів публічного права та на 50 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян для всіх інших уповноважених осіб, які 
використовують публічне майно. 

Що ж до інших видів стягнень, то за критерієм підвищення карного 
впливу на правопорушників можна проілюструвати таку систему: 

– попередження (чинні ст.ст. 99, 103-1, 103-2, 110, 115, 119, 141, 142 
Кодексу України про адміністративні правопорушення [179]) за: 

 порушення Правил охорони електричних мереж; 
 порушення правил користування енергією, водою чи газом; 
 пошкодження газопроводів при провадженні робіт; 
 порушення правил користування засобами залізничного 

транспорту – куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських 
поїздів, у невстановлених для куріння місцях у поїздах місцевого і 
дальнього сполучення, а також у метрополітенах; 

 порушення правил користування засобами морського 
транспорту – куріння у невстановлених місцях на суднах; 

 порушення правил користування засобами автомобільного 
транспорту та електротранспорту – викидання сміття та інших 
предметів з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів 
або трамваїв; куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах 
або трамваях; 

 порушення правил охорони смуги відводу автомобільних 
шляхів; 
порушення землекористувачами правил утримання ділянок, 

прилеглих до автомобільних шляхів; 
– громадські роботи (чинна ст. 139 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [179]) за: 
 пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх 

споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання 
дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття 
необхідних заходів щодо їх усунення (на громадян на строк від 
тридцяти до сорока годин і на посадових осіб, відповідальних за 
технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, 
утримання автомобільних доріг та вулиць, громадян – суб'єктів 
господарської діяльності – на строк від тридцяти до сорока годин), 
що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи 
іншого майна (на громадян на строк від сорока до шістдесяти годин і 
на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, 
експлуатацію транспортних засобів, утримання автомобільних доріг 
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та вулиць, громадян – суб'єктів господарської діяльності – на строк 
від сорока до шістдесяти годин); 
– адміністративний арешт (чинні ст.ст.  140, 172-12 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення [179]) за: 
 порушення правил, норм і стандартів при утриманні 

автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної 
заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних 
дорогах і вулицях місць провадження робіт, що спричинили 
створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних 
засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна (на строк від п'яти до 
десяти діб); 

 необережне знищення або пошкодження військового майна 
(арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб, а діяння, 
вчинені в умовах особливого періоду, – на строк від семи до десяти 
діб). 
З наведеного переліку вбачається, що персональний вплив таких 

стягнень не є достатньо реалізованим. Тому пропонуємо запровадити 
можливість застосовувати громадські роботи за всі види деліктів, інших 
протиправних діянь чи рішень щодо використання публічного майна. 
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