
В І Д Г У К
Офіційного опонента на дисертацію Ціленка Валерія Анатолійовича 

«Господарсько-правове забезпечення державної будівельної політики», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена, по-перше, 

великим значенням для національної економіки ефективного функціонування 

будівельного комплексу країни. Цей сегмент економіки має не тільки власне 

потужне значення для економічного розвитку, але і містить в собі, так 

званий, мультиплікаційний ефект активізації суміжних галузей та сегментів 

національної економіки.

По-друге, слід враховувати, що не дивлячись на закріплення у 

Господарському кодексі України економічно-правового феномену - 

будівельної політики держави як складової її структурно-галузевої політики, 

в реальності в державі відсутня концепція розвитку будівельного ринку, або 

будівельного комплексу, як відсутньою є відповідна Державна програма. Що 

ставить гостро питання необхідності інституціалізації в державному 

управлінні, а відтак, і в організаційно-господарських відносинах будівельної 

політики держави та механізму її господарсько-правового забезпечення.

По-третє, така інституціалізація передбачає з ’ясування основних 

елементів складу політико-правових відносин в будівельній сфері, 

враховуючи макроекономічний характер їх реалізації.

В той же час, існуючі дисертаційні дослідження в сфері господарсько- 

правового забезпечення будівельних відносин стосуються окремих видів або 

типів, зокрема договору підряду капітального будівництва, фінансування 

об’єктів капітального будівництва, господарсько-правових засобів 

оптимізації капітального будівництва тощо.

Слід констатувати, що правове забезпечення формування та реалізації 

будівельної політики держави залишилось малодослідженим об’єктом. Слід

спеціальністю 12.00.04 -  господарське право; 
господарсько-процесуальне право
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зазначити, що дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт кафедри господарського права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого в рамках державної цільової програми 

«Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних 

напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки» (номер 

державної реєстрації (01111U000962).

Оцінюючи дисертаційне дослідження В.А. Ціленка в цілому, маємо 

виділити методологічну продуманість та теоретичну послідовність його 

змісту, що безперечно позитивно відбилося й на отриманих дисертантом 

наукових результатах.

Робота, представлена В.А. Ціленком, характеризується системним 

аналізом предмета дослідження , структура дисертації повністю відповідає 

меті і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути усі проблеми, 

визначені автором.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у дисертації, обумовлений, передусім, 

раціональною та логічно узгодженою структурою дисертаційного 

дослідження. Його структура складається зі вступу, 2-х розділів, що 

об’єднують 6 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Змістовність та достовірність результатів роботи забезпечується 

посиланнями дисертанта на авторитетні джерела, відомі наукові 

дослідження, праці провідних науковців, широким застосуванням

національної джерельної бази, об’ємним та всебічним використанням 

наукового та емпіричного матеріалу.

Автор послідовно, системно і конструктивно проаналізував важливі 

теоретичні питання, що розкривають зміст теми дослідження, відзначив 

методологічне значення широкого спектру поглядів учених, що 

досліджували питання господарсько-правового забезпечення будівельної 

діяльності та розробляли окремі аспекти досліджуваної проблеми.
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в межах 

єдиної комплексної дисертаційної роботи здійснено розроблення теоретико- 

методологічного обґрунтування змісту та форм правового закріплення засад 

формування та реалізації будівельної політики держави, її впливу на 

діяльність будівельного комплексу України, а відтак, і на окремі ринки сфери 

будівництва.

В своїй роботі дисертант синтезував положення господарського 

законодавства в сфері будівельної діяльності, узагальнив їх та виділив в їх 

складі макроекономічний аспект, що дозволяє з ’ясувати основні засади 

правового закріплення, інституціалізації правової політики держави в 

будівельній сфері. Таким чином, новизна дисертації виявляється як в самому 

підході до досліджуваної сфери господарсько-правового регулювання, так і в 

запропонованому вирішенні наукового завдання. Дисертаційна робота має 

завершену форму, логічно послідовна, виконана на високому творчому рівні, 

що і дозволило дослідити поставлені завдання та сформулювати цінні для 

господарсько-правової науки висновки.

До числа найвагоміших результатів дисертаційного дослідження, які 

заслуговують на підтримку, слід віднести такі положення:

дисертантом визначено, що будівельний ринок як об’єкт 

господарсько-правового регулювання -  це система господарських 

правовідносин в багатогалузевій системі виробництва, розподілу, обміну і 

споживання будівельної продукції та послуг будівельного комплексу, в тому 

числі здійснення проектних робіт та робіт по зведенню будинків, споруд, 

автомобільних доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, віадуків та об’єктів, 

пов’язаних з наданням послуг, таких як комунікації, дренаж, каналізація, 

водопостачання й енергопостачання; монтаж та демонтаж будов і 

конструкцій з елементів заводського виробництва, а також виробництво 

збірних елементів на будівельному майданчику.

визначення будівельної політики держави як комплексу 

господарсько-правових заходів щодо реалізації будівельного потенціалу
з
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держави в частині задоволення публічних та приватних інтересів, 

спрямованих на підвищення ефективності функціонування сфери 

будівництва на його окремих складових, а саме: ринку промислового 

будівництва; ринку житлового будівництва; ринку ремонтно-будівельних 

робіт, поточного будівельного ремонту, реконструкції об’єктів; ринку 

будівельних матеріалів; ринку будівельного машинобудування, обладнання 

та будівельного транспорту.

встановлення, що концепція розвитку будівельного ринку в 

Україні має бути структурована щодо завдань удосконалення господарсько- 

правового забезпечення та стимулювання будівельної діяльності серед яких, 

в першу чергу, слід назвати: 1) створення диференційованої системи 

організацуійно-госпродарського впливу на будівельну діяльність; 2) 

виділення окремо в системі органів державної виконавчої влади Міністерства 

будівництва України; 3) проведення комплексної реформи щодо дерегуляції 

нормативно-правового регулювання будівельної діяльності, зокрема її 

техніко-економічних аспектів; 4) модернізацію та деталізацію окремих 

договірно-правових форм реалізації будівельних проектів, зокрема в межах 

відносин публічно-приватного партнерства; 5) удосконалення дозвільних 

процедур, що включають надання дозволів: на будівництво, отримання 

земельної ділянки, отримання вихідних даних необхідних для затвердження 

проекту, на виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію об’єкта 

будівництва; 6) удосконалення діяльності з авторського та технічного 

нагляду, експертизи проектів будівництва через попередній контроль та 

державного контролю у сфері будівництва; 7) забезпечення стимулювання 

господарської будівельної діяльності в окремих сегментах національного 

будівельного ринку; 8) систематизацію господарського законодавства в сфері 

будівельної діяльності з кінцевим формуванням проекту Будівельного 

кодексу України.

обґрунтування необхідності проведення систематизаційних робіт 

в сфері законодавства України про будівельну діяльність, яка має бути
4
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завершена прийняттям Будівельного кодексу України, змістовно 

підпорядкованого Господарському кодексу України та слугуючого базою для 

подальшого розвитку законодавства України в будівельній сфері з огляду на 

посилену тенденцію до його спеціалізації.

положення щодо розподілу системи організаційно- 

господарського забезпечення функціонування будівельного комплексу на 

цілу низку сегментів, що потребують власного «набору» засобів державного 

регулювання включаючи пільги, гарантії, засоби державної допомоги тощо. 

В цьому контексті виділено сегменти, які передбачають формування власних 

організаційно-господарських механізмів в залежності від структури ринку 

будівництва: 1) ринку промислового будівництва, що в свою чергу

поділяється на ринок: гідротехнічного, енергетичного, транспортного,

сільського будівництва; 2) ринку житлового будівництва, що поділяється на 

ринок: багатоповерхових будинків та індивідуального будівництва; 3) ринку 

проектно-вишукувальних робіт; 4) ринку ремонтно-будівельних робіт, 

поточного будівельного ремонту, реконструкції об’єктів; 5) ринку 

будівельних матеріалів, що поділяється на ринок: видобувної промисловості 

та ринок промислового виробництва будівельних матеріалів; 6) ринку 

будівельного машинобудування, обладнання та будівельного-транспорту.

висновок, що стан організаційно-господарського забезпечення 

будівельної політики держави протягом років незалежності України мав 

переважно непрограмований характер в умовах відсутності чинної Концепції 

розвитку будівельного ринку та відповідної йому Державної програми 

розвитку національного будівельного комплексу. Відтак, наявність постійно 

діючої Державної концепції та Державної програми, а також необхідність 

реорганізації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства шляхом виділення з його складу окремого 

відповідального за стан розвитку національного будівельного комплексу -  

Міністерства будівництва України, як суб’єкта організаційно-господарських 

повноважень в сфері будівельного ринку України.
5
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Дисертація містить цілу низку інших напрацювань переважно 

теоретичного характеру, які заслуговують на увагу в процесі формування в 

країні ефективної моделі функціонування будівельного ринку та формування 

відповідного цій моделі механізму організаційно-господарського впливу 

держави на будівельну діяльність на досягнення завдань економічного і 

соціального розвитку. Крім того, результати дослідження мають значення не 

тільки для нормотворчої діяльності держави, але і для системи юридичної 

освіти в державі.

Підкреслюючи в цілому високий науковий рівень виконаної роботи 

водночас необхідно зробити певні застереження відносно окремих положень 

наукової новизни, висновків та пропозицій дисертаційного дослідження 

Ціленка Валерія Анатолійовича, що потребують удосконалення або є 

дискусійними або потребують додаткового наукового обґрунтування.

1. Визначення будівельної політики держави, що міститься в 

положеннях наукової новизни, як уявляється, потребує удосконалення. Слід 

виходити з того, що політика держави як складний і багатоаспектний напрям 

її діяльності, як окрема управлінська функція реалізується через цілу низку 

операційних складових. Серед яких треба зокрема виділити змістовне 

формування такої політики або її напряму, її легітимацію у формі документів 

держави, що наділені відповідною юридичною силою, ініціювання 

відповідних нормотворчих пропозицій, створення необхідних суб’єктів 

організаційно-господарських повноважень, забезпечення тих чи інших 

режимів застосування господарсько-правових засобів впливу тощо. В 

зазначеному сенсі, визначення будівельної політики держави як важливої 

складової системи організаційно-господарських відносин уявляється таким, 

що потребує доповнення.

2. Формуючи власні базові концептуальні положення дисертації 

Ціленко В.А., визначаючи будівельний ринок як об’єкт господарсько- 

правового регулювання, зробив акцентуацію саме на проблемі сегментації 

такого ринку як системного, ієрархічно розбудованого утворення. Автор, при
б
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цьому, робить слушний висновок про необхідність систематизації усього 

арсеналу господарсько-правових засобів з урахуванням існування сталих і 

достатньо спеціалізованих сегментів такого ринку, що логічно передбачає 

формування загального (уніфікованого) та спеціального господарсько- 

правового забезпечення його функціонування. Разом з тим зазначена 

акцентуація не дозволила автору приділити достатньої уваги традиційним 

складовим господарсько-правового регулювання таким, як особливості 

правосуб’єктності учасників ринку, особливості договірно-правового 

забезпечення відносин між ними, особливості складу організаційно- 

господарських відносин, особливості правового режиму виконання 

будівельних робіт та ексудації відповідних об’єктів тощо.

3. В цьому погоджуючись із запропонованим автором положенням 

наукової новизни щодо визначення будівельного ринку як системи 

господарських відносин хотілося б тим не менше зауважити, що за дужками 

визначення залишилося саме господарське законодавство в будівельній 

сфері, за допомогою якого власне тільки і можливо з ’ясувати кваліфікацію, 

межі та обсяг зазначених правовідносин, як господарських.

4. Дисертант в цілому слушно ставить питання про необхідність 

системної кодифікації будівельного законодавства, яка однак,'на нашу думку, 

має отримати комплексний характер із залученням цілої низки інститутів 

суміжних галузей законодавства, виходячи із комплексної природи 

будівельних правовідносин. Разом з тим, робота виграла б у разі, якщо б 

автор у розвиток своєї пропозиції запропонував ескіз макету такої 

кодифікації.

5. Хоча робота і носить здебільшого теоретичний узагальнюючий 

характер з акцентом на макроекономічному аспекті господарсько-правових 

досліджень тим не менше наведення прикладів судової практики було б дуже 

корисним для ілюстрації положень та висновків, зроблених у дисертації.

6. Робота містить низку недоліків редакційного характеру.

7
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Втім, зазначені зауваження підтверджують складність та 

багатоаспектність теми обраної для дисертаційного дослідження є складовою 

наукової дискусії та мають рекомендаційний характер і не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження, теоретичне та 

практичне значення отриманих у ньому результатів та не знижують науковий 

рівень роботи.

Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що 

сформульовані у дисертаційному дослідженні теоретичні положення, 

висновки і пропозиції закладають основу створення державної концепції 

організаційно-господарського забезпечення функціонування будівельного 

ринку в Україні з господарсько-правовими засобами, іцо дозволяє досягати 

поставлених завдань в його розвитку. Фактично з ’ясовано механізм 

правового впливу держави на будівельні відносини з метою максимального 

підвищення їх ефективності в макроекономічному вимірі. Отримані науково- 

дослідні результати можуть бути реалізовані в окремому монографічному 

дослідженні та в процесі викладання дисциплін господарсько-правового 

спрямування.

Повнота викладення матеріалів в публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації, що сформульовані у дисертації, достатньо повно 

відображені в опублікованих працях дисертанта та доступні в мережі Іпїетеї 

для ознайомлення з ними наукової спільності та широкого загалу осіб, яких 

може зацікавити зазначена проблематика, а також забезпечують дотримання 

вимог щодо публічності отриманих результатів та їх відображення в тексті 

роботи.

Основний зміст автореферату точно відповідає змістові дисертації, дає 

повне і переконливе уявлення про наукову цінність і наукову значущість 

дисертації та виконану роботу. Повний текст роботи та автореферату 

розміщені на сайті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.
8
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Положення, що містяться в дисертації, в науці господарського права є 

новим та в контексті авторської позиції раніше не захищались, а отримані 

автором результати є науково обґрунтованими, достовірними та такими, що у 

сукупності вирішують важливе наукове завдання розробки комплексного 

теоретичного підходу до розуміння господарсько-правових засад 

забезпечення державної будівельної політики та її основних завдань в сфері 

господарсько-правового регулювання.

Дисертація відповідає паспорту спеціальності 12.00.04 -  господарське 

право; господарсько-процесуальне право. Робота оформлена до вимог, що 

ставляться до дисертаційних робіт. Робота відрізняється цілісністю, єдністю 

змісту та смисловою завершеністю.

Таким чином, можна зробити висновок, що дисертація Ціленка Валерія 

Анатолійовича на тему «Господарсько-правове забезпечення державної 

будівельної політики» є завершеною працею, в якій отримано нові науково 

обґрунтовані результати, що вирішують конкретне наукове завдання, яке має 

суттєве значення для науки господарського права, тобто за своєю 

актуальністю, новизною постановки та вирішенням досліджених питань, 

теоретичним рівнем практичною корисністю, достовірністю і 

обґрунтованістю одержаних результатів повністю відповідає вимогам п. 9, 11 

Порядку присудження наукових ступенів, а її автор Ціленко Валерій 

Анатолійович заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 -  господарське право; 

господарсько-процесуальне право.

Офіційний опонент, 
доктор юридичних наук,
Заслужений юрист України 
помічник президента 
Національної академії наук України

Відділ діловодства та архіве 
Київського національного з м ін н ій .м е т у  

імені Тараса Шевченка_______

Від “с&Л:

С.Ф. Демченко

тип ( \
^свідчую

Секретаріату Президії 
альної академії наук Україн
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06
В Київському Національному університеті

імені Тараса Шевченка, 
м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК
офіційного опонента 

доктора юридичних наук, доцента 

Олюхи Віталія Георгійовича 

на дисертаційне дослідження 

Ціленко Валерія Анатолійовича
на тему «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ», 
подану на здобуття наукового ступеню кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 -  господарське
право,

господарсько-процесуальне право
Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена тією 

обставиною, що будівельна галузь незважаючи на її вагомий вплив на 

розвиток економіки і суспільства в цілому та на те, що у Господарському 

кодексі України серед напрямів економічної та структурно-галузевої 

політики держави окремо виділяє будівельну політику належної державної 

уваги не отримала. Капітальне будівництво є одним із факторів, що 

забезпечує сталий розвиток суспільства, впливає прямо та опосередковано 

на розвиток інших галузей економіки.

Вихід із кризового стану економіки України відбудеться у тому 

числі, за умови повноцінного використання потенціалу будівельної галузі 

країни. Можливим це буде тільки коли держава буде постійно проводити 

активну економічну будівельну політику та забезпечувати її належне 

господарсько-правове супроводження, що призведе до розвитку
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будівельного комплексу країна на інноваційному рівні та дозволить 

залучати інвестиції для розвитку будівництва. Тому вкрай важливим для 

нашої держави є утворення системного, діючого механізму господарсько- 

правових засобів забезпечення ефективної будівельної політики.

Правова основа регулювання відносин у сфері господарсько- 

правового забезпечення державної будівельної політики представлена 

сукупністю нормативно-правових актів, основними серед яких є: 

Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну 

діяльність», «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності».
Також за роки незалежності прийняті чисельні програми щодо 

розвитку будівельно галузі, але єдина Державна програма з комплексного 

розвитку будівельного комплексу та яка б відображала запровадження 

цілісної довготривалої державної будівельної політики до цього часу у 

нашій країні не прийнята. Тобто можна констатувати відсутність 

належного господарсько-правового механізму забезпечення державної 

будівельної політики.
Питання господарсько-правового регулювання відносин, які 

складаються у сфері будівництва були предметом наукового аналізу, але 

комплексні наукові дослідження щодо господарсько-правового 

забезпечення державної будівельної політики у сучасних умовах були 

відсутні. Розвиток будівельної галузі є можливим тільки за умови 

проведення державою послідовних, розрахованих на довготривалу 

перспективу заходів та їх належного правового забезпечення.

Практична та наукова актуальність проведеного дослідження 

підтверджується також зв’язком роботи з науковими програмами, планами 

та темами: дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково- 

дослідної роботи кафедри господарського права Національного
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юридичного університету імені Ярослава Мудрого в межах комплексної 
цільової програми «Правове забезпечення реалізації політики держави на 

пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної 

безпеки» (номер державної реєстрації 011 Ш000962).

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що в ній уперше на системному рівні запропоновано 
вирішення проблем системного господарсько-правового забезпечення 

державної будівельної політики. Проведено поглиблений науковий 

розвиток відомих раніше наукових положень та сформульовано нові 

висновки щодо формування та реалізації господарсько-правового 

забезпечення державної будівельної політики в Україні.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих в роботі, підтверджується застосуванням 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, 

використанням чинних нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини у сфері господарсько-правового забезпечення будівельної 

політики держави, спеціальної літератури з тематики дослідження, в тому 

числі і іноземної (всього 105 найменувань використаних джерел). Наукові 

положення, висновки та рекомендації, що містяться у дисертації є 

достовірними, зроблені у результаті наукового обґрунтування.

Обґрунтованість наукових положень, висновків, рекомендацій 

дисертації. Дисертація написана загалом юридично грамотно, логічно, 

послідовно, є самостійним науковим дослідженням. Основні положення, 

висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, є аргументованими. 

Автором у достатній мірі обґрунтовано загальнотеоретичні положення 

щодо господарсько-правового забезпечення будівельної політики держави, 

підготовлено пропозиції стосовно удосконалення чинного законодавства.

Серед найбільш значущих результатів новизни дослідження 

можна відзначити запропоноване концептуальне визначення поняття
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будівельного ринку як об’єкту господарсько-правового регулювання -  це 

система господарських правовідносин в багатогалузевій системі 

виробництва, розподілу, обміну і споживання будівельної продукції та 

послуг будівельного комплексу(с.22).

Заслуговує на підтримку підхід за яким будівельний ринок як 

об’єкт господарсько-правового регулювання складається з окремих 

ринків: ринок промислового будівництва, ринок житлового будівництва, 
ринок проектно-вишукувальних робіт, ринок ремонтно-будівельних робіт, 

поточного будівельного ремонту, ринок будівельних матеріалів, ринок 

будівельного машинобудування, обладнання та будівельного транспорту 

(с.23). Це дозволило автору запропонувати концепцію розвитку 

будівельного комплексу за секторами будівельної галузі (с. 146-153).

Дисертантом надано характеристику ознак будівельної політики 

держави та запропоновано на цій основі визначення будівельної політики 

держави як комплексу господарсько-правових заходів щодо реалізації 

будівельного потенціалу держави в частині задоволення публічних та 

приватних інтересів, спрямованих на підвищення ефективності 

функціонування сфери будівництва на його окремих складових (с.69).
Автором цілком справедливо наголошено на необхідності розробки 

механізмів макроекономічного регулювання зовнішніх та внутрішніх 

чинників будівельного ринку як об’єкту господарсько-правового 

регулювання та наголошено на фрагментарному характері 

концептуального та програмного забезпечення будівельної сфери у 

сучасних умовах (повна відсутність програм щодо стимулювання 

будівельного ринку з боку держави) (с.51-52). Тому заслуговують на 

підтримку пропозиції дисертанта, зроблені на підставі аналізу реалізації 

будівельної політики в нашій країні щодо необхідності включення у 

розробку державної будівельної політики України складових які б сприяли 

розвитку кластерів у цій сфері(с.59-66), запропоновані у роботі
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концепцію господарсько-правового забезпечення державної будівельної 

політики. Дисертація розкриває найважливіші проблемні питання щодо її 

складових елементів, пропонує шляхи вирішення правового стимулювання 

виходу будівельної галузі із кризового стану.

Значну практичну користь мають положення щодо розроблення та 

прийняття єдиного систематизованого нормативно-правового акту, що мав 

би складатись із загальної та особливої частини містив би основні норми, 

пов’язані з регулюванням процесів будівництва (Будівельного кодексу 

України).

Теоретичні висновки, запропоновані в роботі, можуть бути 

підґрунтям для подальших наукових юридичних та/або економічних 

досліджень питань державного стимулювання розвитку будівельного 

комплексу країни, правових засад їх господарсько-правового регулювання. 

Матеріали дисертаційної роботи можуть бути використані при підготовці 

Державної програми розвитку будівельного комплексу країни. Також 

результати дисертаційного дослідження можливо використовувати при 

підготовці навчальних посібників та підручників із дисциплін 

«Господарське право», «Містобудівне право», та їх викладання студентам 

у юридичних, економічних, архітектурно-будівельних навчальних 

закладах.

Зауваження за змістом дисертації.
Не дивлячись на істотні здобутки рецензованої наукової роботи, 

дисертація В.А. Ціленко має окремі дискусійні положення, окремі 

положення потребують додаткового наукового обґрунтування та недоліки, 

щодо яких необхідно зробити певні зауваження.

1. Автором на с. 153 дисертаційного дослідження запропоновано 

створити єдиний державний орган, що регулював би відносини у сфері 

будівництва з наданням йому широких повноважень, що на думку 

дисертанта дозволить уникнути дублювання функцій та забезпечить

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


пріоритетні заходи для ефективного розвитку будівельного комплексу в 

ринкових умовах господарювання, зокрема розвитку інноваційної 
діяльності у будівельній галузі, спрощення дозвільних процедур, 

впорядкування земельних відносин (с.53-58).

Заслуговує на увагу зроблений у роботі висновок про те, що 

будівельний ринок як об’єкт господарсько-правового регулювання 

потребує розробки механізмів макроекономічного регулювання зовнішніх 

та внутрішніх чинників, забезпечення програмної діяльності будівництва, 

систематизації законодавства у будівельній сфері, забезпечення 

державного регулювання діяльності (с.91). Цікавим є аналіз організаційно- 
господарського забезпечення будівельної політики держави протягом 

років незалежності держави та зроблений на цій основі висновок про 

варіативність та відсутність постійно діючої Концепції розвитку 

будівельної галузі країни (с. 137-145).

Вельми корисними є висновок дисертанта про необхідність 

створення єдиного організаційно-господарського механізму державного 

регулювання господарської діяльності в будівельному комплексі країни, з 

виділенням основних засобів регулюючого впливу держави на 

господарську діяльність у будівництві (с. 179). Також доцільним є 

запропонований дисертантом поділ засобів державної підтримки в сфері 

будівництва залежно від ринку у сфері будівництва, за змістом, що 

поділяється на засоби підтримки, засоби дозвільного та організаційного 

характеру (с. 187-190).

Дисертантом зроблені й інші позитивні висновки та пропозиції, 

відображені в дисертації та авторефераті.

Практична значимість результатів дослідження визначається 

пропозиціями щодо вдосконалення господарського законодавства. Варто 

відмітити, що Ціленко В.А., визначивши проблему відсутності до цього 

часу комплексної державної програми розвитку будівельної, запропонував
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дерегуляцію будівельної діяльності. Тут простежується певна 

суперечливість позиції автора -  утворення нового центрального органу 

виконавчої влади та дерегуляція будівельної діяльності, яка передбачає 

зменшення їх кількості. Бачиться необхідним наведення додаткових 

аргументів на користь такої думки, оскільки утворення нових державних 

органів в кризових умовах вимагає вкладення додаткових коштів та може 

призвести до зворотного ефекту: замість дерегуляції отримаємо

підвищення трансакційних витрат будівельних підприємств на 

проходження дозвільних процедур. Можливим кроком до забезпечення 

дерегуляції є посилення ролі саморегулівних організацій у архітектурно- 

будівельній сфері, про що нажаль, автор дисертаційного дослідження 

взагалі не ставив питання.
2. Дисертант слушно наголошує на необхідності прийняття 

кодифікованого акту у сфері будівництва -  Будівельний кодекс (с.174- 

175). Проте викликає заперечення пропозиція розмістити у ньому норми з 

регулювання господарсько-виробничих та організаційно-господарських 

відносин, що вникають у процесі будівельної діяльності, оскільки в 

Україні існує Господарський кодекс, де главою 33 регулюються питання 

капітального будівництва, і певним чином унормовано господарсько- 

виробничі відносини тощо. Варто зазначити, що О.П. Віхров у своєму 

дисертаційному дослідженні, присвяченому організаційно-господарським 

відносинам, довів можливість включення норм щодо організаційно- 

господарських відносин у будівельній сфері саме до глави 33 

Господарського кодексу України. Саме такий підхід дозволить уникнути 

дублювання норм у двох кодифікованих актах.

3. В дисертації не завжди чітко розмежовані поняття будівельних 

робіт та будівельних послуг, що у певному числі випадків справляє 

враження їх синонімічного використання. В цілому, слід зауважити, що 

дисертаційне дослідження сфокусоване, в перше чергу, на організаційно-
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господарському компоненті, в той же час, як господарсько-виробничий , 

зокрема договір підряду на капітальне будівництво, не отримав достатньої 

уваги.
4. В положенні наукової новизни щодо визначення типів 

правовідносин, з яких складається функціонування будівельного 

комплексу, включено підсистему механізмів державного регулювання 

будівельної діяльності як окрему складову. Однак, в цьому сенсі виникає 

питання про співвідношення понять, визначених автором, а саме 

«будівельного ринку, як системи господарських відносин» та 

«будівельного комплексу». Як уявляється, підсистема механізмів 

державного регулювання є органічною складовою системи господарських 

правовідносин, а відтак і ринку. В той час, як будівельний комплекс має 

розглядатися, в першу чергу, як об’єкт правового регулювання, об’єкт 

політики держави, що ставить завдання щодо його розвитку.

5. В положенні наукової новизни, що стосується концепції розвитку 

будівельного ринку України слушно вказано на договірний механізм 

публічно-приватного партнерства як перспективний інструмент розвитку 

зазначеного ринку. В той же час, автор не сформулював правові позиції 

щодо недоліків чинного Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» стосовно реалізації цього типу господарських відносин саме 

в будівельній сфері, а відтак і напрямів його удосконалення.
В той же час, висловлені зауваження мають дискусійний характер 

та не можуть вплинути на загальний висновок про достатній науковий 

рівень, новизну та достовірність результатів дисертаційного дослідження 

підготовленого В.А. Ціленко та лише свідчать про складність теми, що 

обрана ним для наукового дослідження.

Представлена на відгук дисертація є завершеною ґрунтовною 

науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, 

що свідчить про вирішення важливої проблеми в науці господарського
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права з питань системного господарсько-правового забезпечення 

державної будівельної політики.
Дисертаційна робота Ціленко В.А. оформлена відповідно до вимог, 

встановлених для дисертаційних робіт, відповідає спеціальності 12.00.04 -  

господарське право, господарсько-процесуальне право.

Результати дослідження повно викладені у опублікованих 

працях, зокрема у 11 наукових публікацій, з яких п’ять статей -  у фахових 

наукових виданнях України, одна стаття у зарубіжному науковому виданні 

та п’яти тезах наукових доповідей на конференціях. Зміст автореферату 
відображає основні положення дисертації, її структуру та отримані в ній 

результати.
Таким чином, дисертація на тему «Господарсько-правове 

забезпечення державної будівельної політики», відповідає вимогам, що 

встановлені Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.20ІЗроку, а її 

автор Ціленко Валерій Анатолійович заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 -  

господарське право; господарсько-процесуальне право.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, 

міжнародного та приватного права Криворізького факультету

ІИІВСЬцПГП Ч*ціпмя,|кмпгл уНІНі1 
•мені ічпхг ь
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