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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Публічно-правові відносини виникають між 

фізичними (юридичними) особами та суб’єктами владних повноважень у ході  
реалізації прав, обов’язків чи повноважень в різних сферах, у тому числі у 
сфері використання об’єктів матеріального світу, які суспільство або суб’єкти 
публічної адміністрації одночасно, спільно і привселюдно можуть 
використовувати з метою досягнення публічної мети (публічних завдань) або 
для задоволення власних потреб. Відповідно, як і будь-які інші, публічно-
правові відносини виникають між певними суб’єктами з приводу конкретних 
об’єктів матеріального та нематеріального світу. Так, з однієї сторони, 
відповідно до статті 41 Конституції України громадяни для задоволення своїх 
потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної 
власності відповідно до закону. З іншої сторони, суб’єкти владних 
повноважень (передусім органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування), реалізуючи свої повноваження з приводу публічного 
управління державним або комунальним майном, мають право приймати 
рішення, вчиняти дії з приводу використання та розпорядження публічним 
майном. Спільність прав громадян (юридичних осіб) та суб’єктів владних 
повноважень щодо використання та розпорядження публічним майном часто 
призводить до конфлікту їх інтересів, який за неможливості його узгодженого 
вирішення підлягає вирішенню в судовому порядку за нормами КАСУ. 

Слід зауважити, що в офіційній судовій статистиці відсутній 
класифікатор показників розгляду справ, пов’язаних з розглядом публічно-
правових спорів з приводу використання та розпорядження публічним 
майном, в той же час аналіз судової практики вказує, що тільки в 2016 році до 
адміністративних судів було подано 3 тис. 150 позовів до суб’єктів публічної 
адміністрації, предметом яких виступають рішення, дії та бездіяльність 
суб’єктів владних повноважень щодо використання та розпорядження 
публічним майном. Аналіз зведених аналітичних даних судової практики з 
розгляду даної категорії справ вказує на ряд складностей, пов’язаних у першу 
чергу з визначенням їх підсудності, предмета позову, процесуального статусу 
розпорядника публічного майна.  

Таким чином, часткове вирішення проблем, які виникають при розгляді 
та вирішенні публічно-правових спорів з приводу використання та 
розпорядження публічним майном, є можливим шляхом з’ясування правової 
природи спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 
майном, їх ознак та особливостей судового порядку їх вирішення, що й 
зумовлює актуальність обраної тематики дослідження. 

В цілому проблематика вирішення різних категорій адміністративних 
справ в адміністративних судах була предметом дослідження як вітчизняних, 
так і зарубіжних вчених-адміністративістів, зокрема В. Авер’янова, О. Агєєва, 
А. Альохіна, О. Бачерікова, В. Бевзенка, Е. Демського, О. Джафарової, 
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А. Кармолицького, С. Ківалова, І. Коліушка, Т. Коломоєць, Р. Куйбіди, 
О. Луніної, Р. Мельника, О. Миколенка, Р. Миронюка, О. Пасенюка, 
В. Перепелюка, М. Руденка, Я. Рябченко, І. Сіліча, С. Стеценка, В. Тимощука, 
Н. Хлібороб, М. Цуркана, А. Школика, Є. Яковенко та ін. Так, на 
монографічному рівні були досліджені особливості судового розгляду 
адміністративних справ, пов’язаних з: проходження публічної служби в 
Україні (Цуркан М.І., 2009 р.); виборчим процесом (Бачеріков О.В., 2011 р.); 
оскарженням рішень органів державної податкової служби України 
(Яковенко Є.О, 2013 р.); державною реєстрацією юридичних фактів, рішень та 
діяльності (Луніна О.С., 2015 р.) та ін. Окремо слід відзначити роботи 
Н.Є. Хлібороб та К.О. Тимошенко, в яких комплексно досліджено правову 
природу публічно-правового спору, що зумовлює необхідність його розгляду в 
порядку адміністративного судочинства (2012 р.). 

Водночас, попри багатоманітність наукових джерел, в яких 
досліджувались особливості судового розгляду окремих категорій 
адміністративних справ, до цього часу жодного комплексного дослідження 
особливостей судового розгляду спорів, пов’язаних з використанням та 
розпорядженням публічним майном, не проводилось, що й зумовлює 
актуальність тематики даного дослідження та потребує наукового аналізу. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано відповідно до п. 5 розділу 4 Стратегії реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої 
Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, та в межах 
загальноуніверситетської теми наукових досліджень «Актуальні проблеми 
забезпечення безпеки та правопорядку в Україні» (державний реєстраційний 
номер 0112U003548), виконання якої здійснюється в Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у розкритті 
особливостей судового розгляду та вирішення спорів, пов’язаних з 
використанням та розпорядженням публічним майном, визначенні 
процесуальних вад діяльності суду щодо їх розгляду та виокремленні напрямів 
удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. Для досягнення 
вказаної мети в дисертації поставлено й вирішено такі основні задачі: 

– визначити правову природу публічного майна як об’єкта 
адміністративно-правового регулювання; 

– з’ясувати юрисдикційну природу спорів, пов’язаних з використанням 
та розпорядженням публічним майном, та виокремити її публічно-правову 
складову; 

– запропонувати поняття та визначити ознаки публічно-правового спору, 
пов’язаного з використанням та розпорядженням публічним майном; 

– здійснити класифікацію публічно-правових спорів, пов’язаних з 
використанням та розпорядженням публічним майном; 

– з’ясувати предмет, підстави та зміст адміністративного позову щодо 
незаконного використання та розпорядження публічним майном; 
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– визначити процесуальний статус учасників судового провадження у 
справах щодо спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 
публічним майном; 

– розкрити зміст процесуальних стадій судового розгляду спорів, 
пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном; 

– з’ясувати особливості перегляду судових рішень у справах з розгляду 
спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном; 

– виокремити зарубіжний досвід діяльності судів щодо розгляду спорів, 
пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном, та 
запропонувати шляхи його реалізації в Україні; 

– виробити низку пропозицій щодо внесення законодавчих змін з метою 
покращення процесуальних засад діяльності суддів з розгляду спорів, 
пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном. 

Об’єкт дослідження – сукупність суспільних відносин, що виникають у 
зв’язку з діяльністю адміністративних судів. 

Предмет дослідження – діяльність адміністративних судів щодо 
розгляду та вирішення спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 
публічним майном.  

Методи дослідження.  Методологічна основа дослідження складається з 
ряду методів, а також способів наукового пізнання. Діалектичний метод 
пізнання використано з метою визначення сутності правовідносин, пов’язаних 
з використанням та розпорядженням публічним майном, як передумови 
виникнення публічно-правового спору (підрозділ 1.1). Системно-структурний 
підхід застосовувався для: з’ясування критеріїв визначення судової юрисдикції 
щодо розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 
публічним майном (підрозділ 1.2), виокремленням ознак спорів, пов’язаних з 
використанням та розпорядженням публічним майном, та їх класифікації 
(підрозділ 1.3), логіко-семантичний – для формулювання відповідних 
дефініційних конструкцій (розділи 1, 2). Порівняльно-правовий метод дав 
змогу виявити розбіжності міжнародного та вітчизняного законодавства, що 
регулює діяльність судів щодо розгляду спорів, пов’язаних з використанням та 
розпорядженням публічним майном (підрозділ 2.4). Методи моделювання, 
аналізу та синтезу використовувалися під час розкриття особливостей 
судового розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 
публічним майном, та особливостей перегляду судових рішень у справах про 
вирішення таких спорів, а також розробки пропозицій з удосконалення 
законодавства (підрозділи 2.2, 2.3). Специфіка об’єкта, що досліджувався, 
зумовила застосування цілої низки наукових підходів: фундаментального, 
порівняльно-ретроспективного (підрозділи 1.2, 1.3), органічної єдності теорії 
і практики (розділ 2), поєднання критичного і раціонального (підрозділ 2.1), 
єдності логічного та системного підходу (розділ 2). 

Нормативну основу роботи становить Конституція України, чинні 
законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють порядок судового 
розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 
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майном. 
Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, розміщені на 

офіційному сайті Міністерства юстиції України, узагальнення судової 
практики, систематизовані в Пленумах Верховного Суду та Вищого 
адміністративного суду України, аналітичні дані динаміки діяльності 
адміністративних судів щодо судового розгляду спорів, пов’язаних з 
використанням та розпорядженням публічним майном, а також результати 
опитування 65 суддів адміністративних судів Дніпропетровської, Запорізької 
та Кіровоградської областей. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 
дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних 
методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки адміністративно-
процесуального права визначити сутність спорів, пов’язаних з використанням 
та розпорядженням публічним майном, та особливості їх судового розгляду в 
межах адміністративного судочинства, а також виокремити напрями 
удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. 

На основі проведеного дослідження сформульовано ряд понять, 
положень, висновків та пропозицій, які відображають його наукову цінність і 
практичну значущість. Основними серед них є такі: 

уперше: 
– запропоновано авторське визначення спору, пов’язаного з 

використанням та розпорядженням публічним майном, як заснованого на 
публічному праві спору між двома чи більше учасниками правовідносин, в 
яких хоча б однією зі сторін виступає суб'єкт владних повноважень, 
предметом якого є рішення (дії) суб’єкта владних повноважень, спрямоване на 
передачу або бездіяльність (пасивне перешкоджання передачі) права 
володіння, користування та розпорядження публічним майном, або рішення 
(дії) суб’єкта владних повноважень, спрямоване на повернення в державну або 
комунальну власність раніше переданого у власність або користування 
публічного майна; 

– виокремлено такі види спорів, пов’язаних з використанням та 
розпорядженням публічним майном, за предметом спірних відносин: 1) спори 
фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо 
оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів 
індивідуальної дії), дій чи бездіяльності, пов’язаних з використанням та 
розпорядженням публічним майном; 2) спори між суб'єктами владних 
повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері використання та 
розпорядження публічним майном; 3) спори, що виникають з приводу 
укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними 
адміністративних договорів, предметом яких є делегування повноважень щодо 
використання та розпорядження публічним майном; 4) спори за зверненням 
суб'єкта владних повноважень у випадках неможливості використання та 
розпорядження публічним майном, що знаходиться в їх державному управлінні; 

– доведено, що суб’єктний склад учасників спору та його чітко 
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визначений предмет є визначальними критеріями відмінності публічно-
правового спору щодо володіння, користування та розпорядження публічним 
майном від приватно-правового спору. З метою удосконалення судової 
практики розгляду спорів щодо володіння, користування та розпорядження 
публічним майном запропоновано: визначити категорії спорів щодо володіння, 
користування та розпорядження публічним майном в КАСУ, а приватно-
правових спорів – в ЦПКУ, а також визначити чіткі критерії підсудності спорів 
щодо володіння, користування та розпорядження публічним майном в 
узагальненнях Верховного Суду; 

удосконалено: 
– наукову концепцію щодо виокремлення критеріїв визначення юрисдикції 

адміністративних судів з розгляду публічно-правових майнових спорів, до яких 
віднесено: 1) суб’єкти спірних відносин, якими є суб’єкт публічної адміністрації, 
фізична (юридична особа) або інший суб’єкт владних повноважень; 2) предмет 
спору – рішення (дії чи бездіяльність) суб’єкта владних повноважень, спрямоване 
на передачу права володіння, користування та розпорядження публічним майном 
у приватну власність або повернення в державну або комунальну власність 
раніше переданого у власність чи користування публічного майна; 3) підстава 
для спору – порушення законності суб’єктом владних повноважень у процесі 
передачі права володіння, користування та розпорядження публічного майна у 
приватну або комунальну власність; 

дістало подальшого розвитку:  
– тези щодо необхідності виокремлення таких видів відносин щодо 

володіння, користування та розпорядження публічним майном, як передумови 
виникнення публічно-правового спору, предметом якого є публічне майно: 
1) відносини між фізичними, юридичними особами приватного і публічного 
права та суб’єктами публічної адміністрації (суб’єктами владних 
повноважень); 2) відносини, що виникають між суб’єктами публічної 
адміністрації (суб’єктами владних повноважень); 3) відносини між 
юридичними особами публічного права та приватними суб’єктами – 
фізичними та юридичними особами; розкрито їх зміст; 

– вивчення моделей побудови та функціонування системи 
адміністративних суддів провідних країн світу з огляду на розгляд публічно-
правових майнових спорів, у результаті чого зроблено висновок про вірний 
вибір Україною континентальної моделі адміністративної юстиції, тобто 
запровадження системи спеціалізованих адміністративних судів, розвиток якої 
має привести до виокремлення внутрішньосистемної градації компетенції 
щодо розгляду окремих категорій адміністративних справ, зокрема справ, що 
виникають на підставі визначення права володіння, користування та 
розпорядження публічним майном; 

– наукові підходи щодо виокремлення ознак публічно-правового спору, 
до яких віднесено наявність: кола суб’єктів спору, одним з яких є суб’єкт 
владних повноважень; сфери виникнення спору – публічного інтересу; 
предмета спору – рішення (дії чи бездіяльність) суб’єкта владних повноважень 
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спрямовані на передачу права володіння, користування та розпорядження 
публічним майном; підстави спору – порушення законності володіння, 
користування та розпорядження публічним майном. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані у: 

– науковій діяльності – для з’ясування сутності та ознак публічно-
правових спорів щодо володіння, користування і розпорядження публічним 
майном, вироблення науково обґрунтованих критеріїв відмінності публічно-
правових та приватно-правових спорів даної категорії, а також можуть бути 
основою для подальших наукових досліджень із відповідної проблематики 
(акт впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, 2018 р.); 

– практичній діяльності – для вдосконалення діяльності 
адміністративних судів щодо розгляду та вирішення публічно-правових спорів 
щодо володіння, користування та розпорядження публічним майном (акт 
впровадження в діяльність Дніпропетровського окружного адміністративного 
суду, 2018 р.); 

– освітньому процесі – у ході викладання студентам вищих навчальних 
закладів дисциплін «Адміністративний процес», «Адміністративне 
судочинство», під час підготовки підрозділів підручників і навчальних 
посібників із відповідних навчальних дисциплін, а також статей і наукових 
повідомлень (акт впровадження Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, 2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднені на науково-практичних 
конференціях, а саме: «Держава і право: проблеми становлення і стратегія 
розвитку» (Ужгород, 2015 р.); «Світовий досвід підготовки кадрів поліції та 
його впровадження в Україні» (Дніпро, 2016 р.); «Актуальні проблеми прав 
людини, держави та вітчизняної правової системи» (Дніпро, 2016 р.); 
«Актуальні питання забезпечення публічної безпеки та правопорядку в 
сучасних умовах» (Дніпро, 2016 р.); «Актуальні питання забезпечення 
публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та 
міжнародний досвід» (Дніпро, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у п’яти 
наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 
юридичних дисциплін, у тому числі одна стаття – у зарубіжному науковому 
виданні, а також у п’яти тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з основної частини 
(вступ, два розділи, що містять вісім підрозділів, висновків), списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 
234 сторінки, у т.ч. основного тексту – 183 сторінки. Список використаних 
джерел налічує 202 найменування та займає 22 сторінки. Додатки розміщено 
на 14-и сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, а 

також встановлено його зв'язок із науковими програмами, планами, темами; 
висвітлено мету і задачі, об’єкт і предмет, а також методи дослідження, 
розкривається наукова новизна і практичне значення одержаних результатів, 
наводяться відомості про апробацію результатів та публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові питання судового розгляду спорів, 
пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном» 
складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Публічне майно як об’єкт адміністративно-правового 
регулювання» досліджено правову природу правовідносин, пов’язаних з 
використанням та розпорядженням публічним майном, та виокремлено їх 
публічно-правову сутність. 

Виокремлено ознаки публічного майна як об’єкта адміністративно-
правового регулювання, зокрема такі: 1) воно є об’єктом власності народу 
України, державної власності та власності територіальних громад; 2) ним 
може користуватися на власний розсуд необмежену кількість раз необмежена 
кількість учасників суспільних відносин або принаймні на законних підставах 
розраховувати на таке використання; 3) воно є засобом виконання суб’єктами 
публічної адміністрації їх завдань і функцій, створення умов здійснення 
фізичними особами їх прав, свобод, інтересів, а також засобом задоволення 
суспільних потреб та інтересів; 4) його охорона забезпечується нормами 
публічного та приватного права; 5) об’єкти публічного майна охороняються 
законом, за посягання на них передбачено відповідальність за законами 
України; 5) загальний порядок вчинення правочинів з даним майном 
регулюється галузями приватного права, зокрема цивільного; 6) особливий 
порядок (режим) володіння, користування та розпорядження ним 
встановлюється нормами публічного права, зокрема адміністративного права; 
7) види об’єктів публічного майна, суб’єкти оперативного управління та 
процедури реалізації права власності на нього встановлюються законом; 
8) рішення про відчуження такого майна приймається винятково суб’єктом 
публічної адміністрації за встановленою законом процедурою та передбачає 
винесення адміністративного акта; 9) подібно до відчуження утворення, 
перетворення або припинення існування публічного майна здійснюється за 
винятковими правилами, визначеними нормами адміністративного права 
суб’єктами владних повноважень; 10) рішення, дії щодо володіння, 
використання та розпорядження даним майном приймають суб’єкти владних 
повноважень на підставі та у порядку, визначених законами, та можуть бути 
оскаржені в судовому та позасудовому порядку. 

У підрозділі 1.2 «Юрисдикційна природа спорів, пов’язаних з 
використанням та розпорядженням публічним майном» на підставі аналізу 
теоретико-правових засад визначення поняття та змісту публічно-правового 
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спору з’ясовано критерії визначення судової юрисдикції стосовно розгляду 
публічно-правових спорів щодо володіння, користування та розпорядження 
публічним майном. 

Визначено, що, розглядаючи питання про визначення юрисдикції 
адміністративних судів стосовно вирішення публічно-правових спорів щодо 
володіння, користування та розпорядження публічним майном, суди повинні 
враховувати, що КАС України встановлює такі правила відмежування 
адміністративної юрисдикції від інших видів юрисдикції: 1) понятійно-
функціональне, тобто визначення адміністративної справи, що наведене у п. 1 
ч. 1 ст. 4 КАС України; 2) визначення видів публічних правовідносин 
(публічно-владні управлінські відносини; відносини, що виникають з приводу 
надання адміністративних послуг; правовідносини, пов’язані з виборчим 
процесом та референдумом), зазначених у п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України; 
3) встановлення переліку публічно-правових спорів, на які поширюється 
юрисдикція адміністративних судів, наведеного у ч. 1 ст. 19 КАС України; 
4) встановлення переліку публічно-правових справ, що не належать до 
предмета адміністративної юрисдикції, наведеного у ч. 2 ст. 19 КАС України. 

Доведено, що критеріями визначення юрисдикції адміністративних судів 
стосовно розгляду публічно-правових спорів щодо володіння, користування та 
розпорядження публічним майном є такі: 1) суб’єкти спірних відносин, якими 
є суб’єкт публічної адміністрації, фізична (юридична особа) або інший суб’єкт 
владних повноважень, до кола повноважень яких віднесено оперативне 
управління, користування та розпорядження публічним майном; 2) предмет 
спору – рішення (дії, чи бездіяльність) суб’єкта владних повноважень, 
спрямоване на передачу права володіння, користування та розпорядження 
публічним майном у приватну власність або з державної у комунальну 
власність і навпаки, або повернення в державну чи комунальну власність 
раніше переданого у власність або користування публічного майна; 3) підстава 
для спору – порушення законності суб’єктом владних повноважень у процесі 
передачі права володіння, користування та розпорядження публічним майном 
державної і комунальної власності у приватну або комунальну власність.  

У підрозділі 1.3 «Поняття, ознаки та види публічно-правових спорів, 
пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном» здійснено 
аналіз поняття «публічно-правовий спір», виокремлено його ознаки, до яких 
віднесено: наявність однієї зі сторін спору – суб’єкта владних повноважень; 
метою спору є захист публічного інтересу; предметом спору – рішення, дії чи 
бездіяльність суб’єктів публічно-правових відносин, які порушують або можуть 
порушити права, свободи та інтереси інших суб’єктів. Запропоновано авторське 
розуміння поняття «публічно-правовий спір щодо використання та 
розпорядження публічним майном», систематизовано його ознаки. 

Здійснено класифікацію публічно-правових спорів щодо використання 
та розпорядження публічним майном, з’ясовано, що ключовою ознакою їх 
поділу на види є предмет спірних відносин, на підставі чого запропоновано 
виокремлювати: 1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних 
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повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи 
правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності, пов’язаної з 
використанням та розпорядженням публічним майном (наприклад, оскарження 
рішення міської ради щодо передачі муніципального житлового фонду в 
оренду); 2) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації 
їхньої компетенції у сфері використання та розпорядження публічним майном 
(наприклад, спір між міською радою та Міністерством культури України щодо 
використання Спілкою художників України будівлі, в якому вона 
знаходиться); 3) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, 
припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів, 
предметом яких є делегування повноважень щодо використання та 
розпорядження публічним майном (наприклад, спір між Міністерством 
внутрішніх справ та Фізкультурно-спортивним товариством «Динамо» про 
цільове використання бюджетних коштів МВС); 4) спори за зверненням 
суб'єкта владних повноважень у випадках неможливості використання та 
розпорядження публічним майном, що знаходяться в їх оперативному 
управлінні (наприклад, спір між Державною виконавчою службою 
Міністерства юстиції України та Міністерством інфраструктури України щодо 
використання залізних вагонів Укрзалізниці, на які накладено арешт 
державними виконавцями); здійснено аналіз кожної групи спорів. 

У підрозділі 1.4 «Предмет, підстави та зміст адміністративного 
позову щодо незаконного використання та розпорядження публічним майном» 
з урахуванням дослідження теоретичної складової понять «предмет позову», 
«підстава позову», «зміст позову» та на виконання задач дослідження 
визначено, що предметом адміністративного позову у справах щодо 
оскарження рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, щодо 
використанням та розпорядженням публічним майном є обґрунтована правова 
вимога позивача до відповідача через суд визнати незаконними свої рішення, 
дії чи бездіяльність щодо використання та розпорядження конкретним видом 
публічного майна. Підставою для даної категорії спорів є фактичні та 
юридичні обставини, які обґрунтовують, підтверджують необхідність, 
доцільність та можливість визнання незаконними рішення, дії чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень щодо використання та розпорядження 
публічним майном. 

Виходячи із законодавчо визначеного переліку позовних вимог, які може 
подати позивач до адміністративного суду для захисту своїх чи публічних 
інтересів та прав, а також рішень, які може прийняти суд на їх задоволення або 
відхилення, та виходячи з аналізу судової практики розгляду досліджуваної 
категорії справ, слід зазначити, що зміст позову стосовно оскарження рішення, 
дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень щодо використання та 
розпорядження публічним майном представляє собою вказаний в 
адміністративному позові конкретний спосіб судового захисту прав, свобод та 
інтересів особи, за здійсненням якого до адміністративного суду власне і 
звертається позивач. І сутність його проявляється у таких вимогах, що висуває 
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позивач, а саме вимоги щодо: 1) скасування правового акта індивідуальної дії 
або визнання нечинним нормативно-правового акта, прийнятого відповідачем 
– суб'єктом владних повноважень щодо використання та розпорядження 
публічним майном; 2) зобов'язання відповідача – суб'єкта владних 
повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії, спрямовані на законне 
та здійснюване в інтересах конкретної фізичної або юридичної особи чи 
громади використання та розпорядження публічним майном; 3) зобов'язання 
відповідача – суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних 
дій, спрямованих на незаконне та не в інтересах конкретної фізичної або 
юридичної особи або громади використання та розпорядження публічним 
майном; 4) стягнення з відповідача – суб'єкта владних повноважень певної 
суми коштів на відшкодування шкоди, завданої його протиправним рішенням, 
дією або бездіяльністю щодо використання та розпорядження публічним 
майном; 5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 
суб'єкта владних повноважень щодо використання та розпорядження 
публічним майном; 6) скасування чи визнання нечинними адміністративних 
договорів, предметом яких є делегування повноважень щодо використання та 
розпорядження публічним майном; 7) вчинення дій, спрямованих на 
відновлення можливості суб'єкта владних повноважень щодо належного 
використання та розпорядження публічним майном, що знаходиться в його 
публічному управлінні. 

Розділ 2 «Процесуальні засади розгляду та вирішення спорів, 
пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном, та 
напрями їх удосконалення» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Процесуальний статус учасників судового 
провадження у справах щодо спорів, пов’язаних з використанням та 
розпорядженням публічним майном» виокремлено систему основних 
учасників судового провадження у справах щодо спорів, пов’язаних з 
використанням та розпорядженням публічним майном, до яких віднесено: 
позивача (як фізичну, юридичну особу, так і суб’єкта владних повноважень), 
відповідача (виключно суб’єкта владних повноважень),  третіх осіб, які не 
заявляють самостійні вимоги на предмет спору, але можуть вступити у справу 
на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового 
розгляду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 
прокурора; визначено межі правосуб’єкності кожного з них. 

З’ясовано, що в судовому процесі суду необхідно враховувати 
особливості процесуального статусу кожного із учасників судового розгляду 
публічно-правових спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 
публічним майном. Зокрема, звернуто увагу на те, що суду необхідно чітко 
встановити правоздатність позивача щодо права подання позову та меж його 
порушених прав, пов’язаних з прийняттям суб’єктом владних повноважень 
рішень, вчиненням дій чи бездіяльності з приводу використання та 
розпорядження публічним майном (слід враховувати, що позовні вимоги 
мають базуватися на необхідності захисту публічного інтересу щодо 
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публічного майна як сукупності приватних інтересів, адже в іншому випадку, 
коли особа, подаючи позов, прагне захистити свій приватний інтерес, 
наприклад стосовно отримання вигоди від використання наданого їй в оренду 
публічного майна на підставі договору оренди, то тут наявним є приватно-
правовий спір, який має вирішуватись за межами адміністративного 
судочинства у порядку, визначеному ЦПК або ГПК України. Основним 
завданням суду стосовно оцінки діяльності відповідача (суб’єкта владних 
повноважень) є необхідність визначення його правосуб’єктності (наявності 
компетенції) щодо прийняття рішень, вчинення дій з приводу використання та 
розпорядження публічним майном, її меж та ступеня й характеру виходу за 
межі цих повноважень. 

У підрозділі 2.2 «Стадії судового розгляду спорів, пов’язаних з 
використанням та розпорядженням публічним майном» проаналізовано стадії 
судового розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 
публічним майном в адміністративних судах, а саме: 1) звернення з 
адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі; 
2) підготовче провадження; 3) судовий розгляд та ухвалення судового 
рішення; виокремлено особливості здійснення окремих процесуальних дій на 
кожній зі стадій.  

З’ясовано, що на стадії звернення з адміністративним позовом і 
відкриття провадження в адміністративній справі судом вирішуються такі 
питання: чи дійсним є позивач у справі, тобто чи дійсно рішенням, дією чи 
бездіяльністю суб'єкта владних повноважень з приводу використання та 
розпорядження публічним майном порушено його права або інтереси; чи 
дотримано строки звернення до суду; чи дотримано інстанційну та 
територіальну підсудність; чи можливим є досудовий спосіб вирішення спору 
та ін.; на стадії підготовчого провадження судом визначаються способи 
врегулювання спору до початку судового розгляду справи або встановлюється 
оптимальний строк, необхідний для всебічного та об’єктивного вирішення 
справи; також уточнюються позовні вимоги відповідача та його заперечення 
стосовно адміністративного позову, враховуючи подання відзиву 
відповідачем; формується перелік осіб, які братимуть участь у справі, та 
факти, що слід встановити для вирішення спору і розмежувати, котрі з них 
визнаються сторонами, а котрі належить доказувати, встановлювати, за 
допомогою яких доказів сторони можуть обґрунтувати свої доводи чи 
заперечення, і, відповідно, визначаються терміни для їх подання, а також 
можливість врегулювання спору суддею тощо. 

Доведено, що основними процесуальними діями на стадії судового 
розгляду публічно-правового спору, пов’язаного з використанням та 
розпорядженням публічним майном, є: надання сторонами та оцінка судом 
доказів у справі, проведення судових дебатів з можливістю надання рівних 
прав учасникам провадження на здійснення промов, ухвалення та 
проголошення судового рішення в межах процесуальних строків розгляду 
справи, вручення судового рішення сторонам спору, порядку оскарження 
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прийнятого рішення та забезпечення його виконання. 
У підрозділі 2.3 «Особливості перегляду судових рішень у справах про 

розгляд спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 
майном» здійснено аналіз процесуальних форм діяльності суду щодо перегляду 
судових рішень у справах про вирішення публічно-правових спорів, пов’язаних 
з використанням та розпорядженням публічним майном, а саме:1) апеляційного 
провадження; 2) касаційного провадження; 3) провадження за нововиявленими 
або виключними обставинами; виокремлено особливості здійснення окремих 
процесуальних дій в межах кожної з них.  

З’ясовано, що касаційне провадження щодо перегляду судових рішень у 
справах про вирішення публічно-правових спорів, пов’язаних з використанням 
та розпорядженням публічним майном, відрізняється від апеляційного 
провадження межами перегляду судового рішення. Зокрема, визначено, що суд 
касаційної інстанції відповідно до ст. 341 КАСУ переглядає судові рішення в 
межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених 
фактичних обставин справи, перевіряє правильність застосування судом 
першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права; 
суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними 
обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені 
ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про 
перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові 
докази або додатково перевіряти докази. 

Здійснено аналіз Закону України № 2147-VIII «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України» (нової 
редакції КАС України) стосовно форм перегляду судових рішень у справах 
про вирішення публічно-правових майнових спорів з урахуванням трирівневої 
побудови судових органів; зроблено авторські висновки щодо впливу таких 
змін на ефективність діяльності адміністративних судів з розгляду цієї 
категорії справ.  

У підрозділі 2.4 «Зарубіжний досвід діяльності судів щодо розгляду 
спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном, 
та шляхи його реалізації в Україні» здійснено аналіз розгляду публічно-
правових спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 
майном в системі адміністративного судочинства провідних світових держав, 
історія діяльності адміністративних судів в яких рахується не десятиріччями, 
як в Україні, а століттями (наприклад, Франція, Німеччина, Швейцарія, Данія, 
Великобританія, США та ін.).  

З’ясовано, що спори, які виникають між різними суб’єктами з приводу 
володіння та розпорядження публічним майном, у більшості держав світу 
вирішуються в судах загальної юрисдикції. В той же час існує практика 
вирішення таких справ і в спеціалізованих судах, зокрема: в Англії тривалий 
час успішно діють спеціальні суди із земельних та муніципальних питань; в 
Німеччині – створено найбільш досконалу систему адміністративних судів, які 
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діють на федеральному та земельному рівнях (федеральний суд – Верховний 
адміністративний суд – розглядає справи за спорами щодо використання та 
розпорядження публічним майном державного значення, земельні суди –  
справи за спорами щодо використання та розпорядження муніципальним 
публічним майном); схожою є система спеціальних адміністративних судів – 
трибуналів – у Франції; в США в окремих штатах діють суди спеціальної 
юрисдикції (або самостійно, або при окружних судах), серед яких суди з 
публічних справ (у тому числі пов’язаних з розпорядженням публічним 
майном); в Швейцарії створено спеціальні суди з питань оренди нерухомого 
публічного майна та земель; у Данії – трибуни з питань оренди, що 
складаються з судді і двох засідателів, призначуваних суддею з числа 
представників асоціації забудовників та землевласників, об'єднань орендарів і 
комерційних підприємств району; у Фінляндії – чотири суди з муніципальних 
публічних спорів, що розглядають земельні спори та спори з приводу оренди 
публічного майна; та ін. 

Зроблено висновок, що публічно-правові майнові спори, тобто спори, 
пов’язані з використанням та розпорядженням публічним майном державної і 
комунальної власності, які виникають на підставі прийняття рішення, 
вчинення дій органами владних повноважень, що оспорюються в більшості 
розвинутих країн, розглядаються адміністративними судами або спеціальними 
судами, створеними за принципом діяльності адміністративних судів, а саме 
розгляду спорів, що виникають за участі органів публічної влади. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 
наукового завдання, що полягає у розкритті особливостей судового розгляду та 
вирішення спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 
майном, визначенні процесуальних вад діяльності суду щодо їх розгляду та 
виокремленні напрямів удосконалення чинного законодавства в досліджуваній 
сфері. За результатами дисертації сформульовано такі основні висновки: 

1. З’ясовано, що під публічно-правовими відносинами, які виникають з 
приводу використання та розпорядження публічним майном, слід розуміти  
суспільні відносини, що виникають між фізичними, юридичними особами 
приватного і публічного права та суб’єктами публічної адміністрації 
(суб’єктами владних повноважень) з приводу реалізації конституційного права 
щодо володіння, користування і розпорядження публічним майном. 
Досліджено такі види публічно-правових відносин, які виникають з приводу 
використання та розпорядження публічним майном: 1) відносини, що 
виникають між фізичними, юридичними особами приватного і публічного 
права та суб’єктами публічної адміністрації; 2) відносини між суб'єктами 
владних повноважень, що стосуються діяльності у сфері використання та 
розпорядження публічним майном; 3) відносини між юридичними особами 
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публічного права та фізичними і юридичними особами. Доведено, що 
відносини, які виникають з приводу використання та розпорядження 
публічним майном, регулюються як адміністративним законодавством, так і 
законодавством, яке в собі вміщує норми і публічного (адміністративного), і 
приватного права.  

З’ясовано, що публічним майном є майно, що становить собою 
сукупність речей, а також майнові права та обов'язки, що є 
загальнодоступними і призначеними для загального користування або для 
загального блага і в силу певних обставин не можуть належати приватній 
особі. Визначено, що за цільовим призначенням публічне майно можна 
класифікувати на: 1) майно, яке забезпечує функціонування суб’єктів 
публічної адміністрації – автотранспорт, засоби зв’язку; 2) майно державних 
та комунальних установ і фондів – грошові кошти, будівлі, обладнання; 
3) публічне майно загального користування – вулиці, проїзди, автошляхи, 
площі, парки, сквери; 4) публічні грошові кошти як вид публічного майна – 
місцеві та державний бюджети, за рахунок яких здійснюється фінансування 
цих суб’єктів; 5) природні ресурси, корпоративні права, що належать державі у 
статутних капіталах суб’єктів господарювання. 

З урахуванням неурегульованості в національному законодавстві 
поняття, ознак та видів публічного майна обґрунтовано та доведено 
необхідність прийняття комплексного Закону України «Про публічну 
власність», в якому має бути визначено поняття публічної власності та майна, 
їх ознак, видів такої власності і майна, а також механізми його захисту. 

2. Встановлено, що публічно-правові спори, які виникають з приводу 
використання та розпорядження публічним майном, які потенційно можуть 
бути передумовою виникнення публічно-правового спору, що вирішується в 
адміністративних судах, урегульовані переважно публічним законодавством, 
норми якого закріплюють: 1) адміністративні повноваження суб’єктів 
публічної адміністрації (суб’єктів владних повноважень) щодо надання 
дозволів, планування, контролю, моніторингу, обліку; 2) адміністративно-
правовий режим публічного майна; 3) адміністративні процедури здійснення 
фізичними, юридичними особами приватного і публічного права, суб’єктами 
публічної адміністрації (суб’єктами владних повноважень) їх повноважень 
щодо використання та розпорядження публічним майном. 

3. Запропоновано авторське визначення спору, пов’язаного з 
використанням та розпорядженням публічним майном, як заснованого на 
публічному праві спору між двома чи більше учасниками правовідносин, в 
яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень, предметом якого 
виступає рішення (дія) суб’єкта владних повноважень, спрямоване на 
передачу, або бездіяльність (пасивне перешкоджання передачі права 
володіння) щодо користування та розпорядження публічним майном, або 
рішення (дії) суб’єкта владних повноважень, спрямоване на повернення в 
державну або комунальну власність раніше переданого у власність або 
користування публічного майна. 
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Виокремлено ознаки, властиві публічно-правовим спорам, пов’язаним з 
використанням та розпорядженням публічним майном, зокрема: 1) суб’єктами 
спірних відносин є суб’єкт публічної адміністрації або інший суб’єкт владних 
повноважень, уповноважені на реалізацію визначених законом владних 
повноважень щодо передачі права володіння, користування та розпорядження 
публічним майном, а також  фізична (юридична особа), яка прагне набути або 
набула та реалізовує право володіння, користування та розпорядження 
публічним майном державної або комунальної власності; 2) сфера виникнення 
спору зумовлена реалізацією публічного інтересу на раціональне володіння, 
користування та розпорядження публічним майном державної або 
комунальної власності в інтересах фізичної (юридичної) особи, громади чи 
держави; 3) предметом спору є рішення (дії чи бездіяльність) суб’єкта владних 
повноважень, спрямоване на передачу права володіння, користування та 
розпорядження публічним майном у приватну або комунальну власність; 
окрім цього, предметом спору може бути і рішення (дії) суб’єкта владних 
повноважень, спрямоване на повернення в державну або комунальну власність 
раніше переданого у власність або користування публічного майна; при цьому 
обов’язковою умовою цього спору є те, що суб’єкт владних повноважень є або 
був законним розпорядником такого майна, і право передачі його в іншу 
власність визначено законом; 4) підставою для спору є порушення законності 
суб’єктом владних повноважень в процесі передачі права володіння, 
користування та розпорядження публічним майном; при цьому слід зауважити, 
що публічно-правовий спір відсутній за наявності спору між декількома 
суб’єктами (в тому числі суб’єктами публічного права) щодо права власності 
на публічне майно – в такому разі є наявним приватно-правовий спір, як і у 
випадку оскарження діяльності суб’єкта приватного права щодо переданого у 
його відання (наприклад, оренду) публічного майна (оскільки в даному 
випадку наявними є договірні відносини). 

4. З’ясовано, що ключовими ознаками відмінності публічно-правового 
спору, пов’язаного з використанням та розпорядженням публічним майном, 
від приватно-правового спору є суб’єктний склад учасників судочинства та 
наявність публічного чи приватного інтересу у спорі, однак доведено, що вони 
не є вичерпними і остаточними, адже визначення юрисдикції подекуди 
залежить також від особливостей формування підстав, предмета, сутності 
земельного спору та чітко сформульованих позовних вимог. У результаті 
запропоновано окремі шляхи мінімізації наукової та правозастосовної дискусії 
щодо визначення критеріїв відмінності публічно-правового спору, пов’язаного 
з використанням та розпорядженням публічним майном, від приватно-
правового спору двома логічно пов’язаними шляхами: перший – чітке 
визначення категорій публічно-правових спорів, пов’язаних з використанням 
та розпорядженням публічним майном, в КАСУ, а приватно-правових спорів – 
ц ЦПКУ; другий – визначення чітких критеріїв підсудності таких справ у 
Постанові Верховного Суду. 

5. Досліджено такі види спорів, пов’язаних з використанням та 



16 

розпорядженням публічним майном, за предметом спірних відносин: 1) спори 
фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо 
оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів 
індивідуальної дії), дій чи бездіяльності, пов’язаної з використанням та 
розпорядженням публічним майном; 2) спори між суб'єктами владних 
повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері використання та 
розпорядження публічним майном; 3) спори, що виникають з приводу 
укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними 
адміністративних договорів, предметом яких є делегування повноважень щодо 
використання та розпорядження публічним майном; 4) спори за зверненням 
суб'єкта владних повноважень у випадках неможливості використання та 
розпорядження публічним майном, що перебуває в їх державному управлінні. 

6. В результаті аналізу загальної процедури судового розгляду та 
вирішення публічно-правового спору, пов’язаного з використанням та 
розпорядженням публічним майном, було встановлено її особливості, які 
полягають у необхідності: по-перше, чіткого формулювання позовних вимог 
позивачем (предметом спору має бути не право власності на публічне майно, а 
діяльність суб’єкта владних повноважень, яка порушує право власності 
фізичної або юридичної особи на публічне май но); по-друге, визначення 
підсудності розгляду справи, адже справи щодо оскарження дій або 
бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади 
щодо передачі права володіння, користування та розпорядження публічним 
майном розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як 
адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором 
позивача; по-третє, наявності компетенції суду щодо передачі 
адміністративної справи на розгляд іншого адміністративного суду за 
територіальністю (місця проживання позивача чи місця реєстрації 
відповідача); по-четверте, встановлення строків подання позову та строків 
розгляду справи. 

У результаті опитування 65 суддів адміністративних судів 
Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей з питань 
особливостей судового розгляду публічно-правових спорів, пов’язаних з 
використанням та розпорядженням публічним майном, було з’ясовано: 47 
судді (72%) мали в своєму проваджені дані категорії справ; більшість 
опитаних – 52 судді (80%) – зазначили, що найбільш поширеною категорією 
таких справ є справи з приводу оскарження рішень та дій органів місцевого 
самоврядування (міських рад) щодо нецільового використання місцевих 
бюджетів та прийняття рішень щодо укладання договорів оренди 
муніципального нерухомого майна; 45 суддів (70%) вказали, що основною 
проблемою судового розгляду даної справ є складність в зібранні доказової 
бази, а саме доведення порушень порядку проведення процедури прийняття 
рішень суб’єктами владних повноважень щодо використання та 
розпорядження публічним майном, 26 суддів (40%) назвали неявку 
відповідачів до суду.  
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7. У результаті дослідження процесуальних форм діяльності суду щодо 
перегляду судових рішень у справах про вирішення публічно-правових 
земельних спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 
майном, виокремлено підстави для апеляційного та касаційного провадження у 
справах щодо вирішення даної категорії спорів. З’ясовано, що підставами 
апеляційного оскарження у цій категорій справ є як неправильне, на думку 
сторони спору, застосування судом норм матеріального права чи порушення 
норм процесуального права, так і необхідність оцінки судом нових доказів у 
справі, які з об’єктивних причин не могли бути надані стороною спору; 
підставами касаційного оскарження є винятково неправильне застосування 
судом першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи 
порушення норм процесуального права. 

8. На підставі аналізу моделей побудови системи адміністративних 
суддів провідних країн світу з огляду на розгляд публічно-правових майнових 
спорів з’ясовано, що у зарубіжних країнах передбачено різні підходи до 
вибору організаційної форми адміністративної юстиції, і вирішальну роль у 
цьому контексті відіграють національні особливості, до яких можна віднести 
історичні етапи розвитку кожної держави на шляху до покращення 
демократичних засад їх функціонування, дотримання принципу законності, 
пріоритетності обслуговуючої функції над функцією управління в діяльності 
всіх органів публічної влади, чіткого визначення їх повноважень та дієвість 
інституту відповідальності органів публічної влади за результати своєї 
діяльності. В результаті такого аналізу було зроблено висновок про вірний 
вибір Україною континентальної моделі адміністративної юстиції – 
запровадження інституту адміністративної юстиції у вигляді діяльності 
системи спеціалізованих адміністративних судів, розвиток якої має привести 
до виокремлення внутрішньо системної градації компетенції щодо розгляду 
окремих категорій адміністративних справ, зокрема справ, що виникають на 
підставі публічно-правового спору, пов’язаного з використанням та 
розпорядженням публічним майном, що в кінцевому результаті має підвищити 
рівень законності їх розгляду та в перспективі виключить або принаймні 
мінімізує спір про судову підвідомчість даної категорії справ. 
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Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню й новому 
вирішенню наукового завдання, що полягає у розкритті особливостей судового 
розгляду та вирішення спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 
публічним майном, визначенні процесуальних вад діяльності суду щодо їх 
розгляду та виокремленні напрямів удосконалення чинного законодавства в 
досліджуваній сфері.  

У результаті виконання завдань дослідження було: визначено правову 
природу публічного майна як об’єкта адміністративно-правового регулювання, 
з’ясовано юрисдикційну природу спорів, пов’язаних з використанням та 
розпорядженням публічним майном, виокремлено її публічно-правову 
складову. Запропоновано авторське визначення поняття «спір, пов’язаний з 
використанням та розпорядженням публічним майном», розкрито його ознаки. 

Розкрито зміст процесуальних стадій судового розгляду спорів, 
пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном. З’ясовано 
особливості перегляду судових рішень у справах з розгляду спорів, пов’язаних 
з використанням та розпорядженням публічним майном. 

Виокремлено зарубіжний досвід діяльності судів щодо розгляду спорів, 
пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном, та 
запропоновано шляхи його реалізації в Україні. 

Вироблено низку пропозицій щодо внесення законодавчих змін з метою 
покращення процесуальних засад діяльності суддів щодо розгляду спорів, 
пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, публічно-правовий спір, 
публічне майно, публічно-правовий спір щодо володіння, користування та 
розпорядження публічним майном, особливості розгляду публічно-правового 
спору, зарубіжний досвід, шляхи удосконалення. 
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The dissertation deals with theoretical synthesis and a new solution of the 
scientific problem, which is to reveal peculiarities of judicial review and resolution 
of disputes related to the use and disposal of public property, to determine the 
procedural defects of the court's activity in relation to their consideration and to 
identify areas for improvement of the current legislation in the investigated sphere. 

As a result of the tasks of the study, the following was done. The legal nature 
of public property as the object of administrative-legal regulation is determined, the 
jurisdiction of the nature of disputes related to the use and disposal of public 
property is determined and its public-legal component is specified. The author's 
definition of "a dispute related to the use and disposal of public property" is 
proposed, as a public law-based dispute between two or more parties of legal 
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relationships, in which at least one of the parties is a subject of power (a government 
body, a local authority self-government, their official or official, another subject in 
the exercise of their power management functions on the basis of legislation, 
including for the implementation of delegated powers) subject of which is the 
decision (action) of the subject of power the powers directed on the transfer or 
inactivity (passive interference with the transfer) of the right to own, use and dispose 
of public property, or the decision (action) of the subject of authority is directed at 
the return to the state or communal property of the previously transferred property or 
use of public property; and the features of a public legal dispute related to the use 
and disposal of public property are identified. 

Classification of public-law disputes related to the use and disposal of public 
property has been made, the following types of them are identified by the subject of 
controversial relations: 1) disputes of natural or legal persons with the subject of 
authority regarding the appeal of its decisions (legal acts or legal acts of an 
individual action), actions or inactivity related to the use and disposal of public 
property; 2) disputes between the subjects of power over the implementation of their 
competence in the field of use and disposal of public property; 3) disputes arising in 
connection with the conclusion, execution, termination, cancellation or recognition 
of invalid administrative contracts, the subject of which is the delegation of 
authority for the use and disposal of public property; 4) disputes concerning the 
petition of the subject of authority in cases of impossibility of using and disposing of 
public property in their state. 

The procedural status of participants in court proceedings in cases involving 
disputes related to the use and disposal of public property has been determined. 

The content of the procedural stages of litigation concerning disputes related to 
the use and disposal of public property is disclosed, namely: 1) filing an administrative 
suit and opening a proceeding in an administrative case; 2) preparatory proceedings; 
3) judicial review and approval of a court decision; Specifics of implementation of 
separate procedural actions on each of them are singled out. 

The analysis of procedural forms of court activity concerning review of court 
decisions in cases on the resolution of public-law disputes related to the use and 
disposal of public property is carried out, namely: 1) appeal proceedings; 2) the 
cassation proceedings; 3) proceedings for newly discovered circumstances; features of 
implementation of separate procedural actions within each of them are singled out. 

The foreign experience of court activity in resolving disputes related to the 
use and disposal of public property is outlined and ways of its implementation in 
Ukraine are proposed. And as a result of the study, a number of proposals were 
made to introduce legislative changes in order to improve the procedural principles 
of the work of judges on the consideration of disputes related to the use and disposal 
of public property. 

Keywords: administrative legal proceedings, public legal dispute, public 
property, public legal dispute over the possession, use and disposal of public 
property, peculiarities of consideration of public law, foreign experience, ways of 
improvement. 


