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Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження Пищиди 

В.М. зумовлена потребою винайдення більш дієвих механізмів та алгоритмів 

діяльності адміністративних судів щодо розгляду та вирішення спорів, пов’язаних 

з використанням та розпорядженням публічним майном, в тому числі з 

урахуванням застосування положень нового Кодексу адміністративного 

судочинства України, який набув чинності 15 грудня 2017 року.

Актуальність дослідження також зумовлена тим, що дисертація Пищиди 

В.М. є однією із 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.

Основною ідеєю автора дослідження є вирішення наукової задачі, що 

полягає у розкриті сутності спорів, пов’язаних з використанням та 

розпорядженням публічним майном та виокремлення особливостей їх судового 

розгляду в межах адміністративного судочинства, а також напрямів 

удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. Її втілення 

відбулось за рахунок виконання таких завдань, як: визначення правової природи 

публічного майна як об’єкту адміністративно-правового регулювання; з’ясування 

юрисдикційної природи спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням



публічним майном та виокремлено її публічно-правову складову; вироблення 

поняття та визначення ознак публічно-правового спору, пов’язаного з 

використанням та розпорядженням публічного майна; з ’ясування предмету, 

підстав та змісту адміністративного позову щодо незаконного використання та 

розпорядження публічним майном; визначення процесуального статусу учасників 

судового провадження у справах щодо спорів, пов’язаних з використанням та 

розпорядженням публічним майном; розкриття змісту процесуальних стадій 

судового розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 

публічним майном; виокремлення зарубіжного досвіду діяльності судів щодо 

розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 

майном та запропоновано шляхи його реалізації в Україні.

Щодо обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації, то вони забезпечуються завдяки 

раціональній та внутрішньо узгодженій структурі дисертаційного дослідження. 

Його зміст дозволив авторові повно охопити предмет дисертаційного 

дослідження, обґрунтувати концептуальні засади судового розгляду спорів, 

пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном.

Об'єкт і предмет дисертації визначені несуперечливо і не виходять за межі 

наукової спеціальності, їх співвідношення відповідає встановленим вимогам.

Запорукою успішного виконання роботи стала також послідовна 

конкретизація його мети в системі завдань дослідження, кожне з яких знайшло 

своє відображення у підрозділах дисертації.

Науково-теоретичним підґрунтям для наукового дослідження став аналіз 

дисертантом змісту численних нормативно-правових актів, правових концепцій і 

відповідних програм, спеціальної адміністративно-правової літератури, 

результатів наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних учених, у яких 

досліджувалися питання теорії і практики судового розгляду спорів, пов’язаних з 

використанням та розпорядженням публічним майном.



Загальна ж кількість використаних джерел є беззаперечним свідченням 

наукової обґрунтованості як самої роботи, так і зроблених у ній висновків та 

рекомендацій.

Додатковим доказом обґрунтованості положень дисертаційного 

дослідження, а також їх достовірності є результати системного узагальнення 

результатів опитування результати опитування 65 суддів адміністративних судів 

Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. До того ж автором 

вивчено та узагальнено аналітичні дані динаміки діяльності адміністративних 

судів щодо судового розгляду спорів, пов’язаних з використанням та 

розпорядженням публічним майном, а також статистичні дані, розміщені на 

офіційному сайті Міністерства юстиції України та здійснено узагальнення судової 

практики, систематизовані в Пленумах Верховного Суду та Вищого 

адміністративного суду України.

Аналіз дисертації свідчить, що на всіх етапах дослідження 

використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, (формально- 

логічний, історико-порівняльний, порівняно-правовий, формально-юридичний 

аналіз, статистичний метод, т.д.) які стали основою для обґрунтування отриманих 

результатів, виводів та розробки запропонованих науково-практичних 

рекомендацій, щодо вдосконалення процедури судового розгляду спорів, 

пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 

досить повно викладені в 5 наукових виданнях України (одна стаття у 

зарубіжному науковому виданні), а також у тезах доповідей на науково- 

практичних конференціях.

Таким чином, можна констатувати, що достовірність отриманих 

результатів і обґрунтованість сформульованих пропозицій визначаються вірно 

обраним методологічним підходом до проведеного дослідження, об’ємним та 

всебічним використанням наукового та емпіричного матеріалу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим монографічним дослідженням, яке суттєво розширює а та вирішує



теоретичні і практичні проблеми процедури судового розгляду спорів, пов’язаних 

з використанням та розпорядженням публічним майном. За результатами 

проведеного дослідження сформульовано і обґрунтовано нові теоретичні 

положення, висновки та пропозиції з урахуванням позитивного вітчизняного та 

зарубіжного досвіду судового розгляду спорів, пов’язаних з використанням та 

розпорядженням публічним майном.

Слід позитивно відмітити наукові надбання автора, які в цілому складають 

його авторський науковий доробок та характеризують елементи новизни 

дослідження.

Схвальної оцінки заслуговує спроба здобувана сформулювати понятійно- 

категоріальний апарат, який може бути використаний як в адміністративно- 

правовій науці, так і в перспективному законодавстві. Запропоновані ним поняття 

«публічна власність», «публічне майно», «спори, пов’язані з використанням та 

розпорядженням публічним майном», характеризуються чіткістю та логічністю. 

Конструктивною виглядає авторська пропозиція щодо здійснення класифікації 

публічного майна та виділення видів спорів, пов’язаних з його використанням.

Підтримуємо позицію здобувана щодо: удосконалення наукової концепції 

виокремлення критеріїв визначення юрисдикції адміністративних судів по 

розгляду спорів щодо володіння, користування та розпорядження публічним 

майном; щодо виокремлення ознак публічно-правового спору, та ін.

Становить особливий науковий та практичний інтерес запропоновані 

автором напрями удосконалення судової практики розгляду спорів щодо 

володіння, користування та розпорядження публічним майном шляхом 

визначення категорії спорів щодо володіння, користування та розпорядження 

публічним майном в КАСУ, а приватно-правових спорів в ЦПКУ, а також -  

визначення чітких критеріїв підсудності спорів щодо володіння, користування та 

розпорядження публічним майном в узагальненнях Верховного Суду.

Заслуговує на увагу досить вагомий перелік результатів практичного 

застосування одержаних результатів, що свідчить про значний як науково- 

теоретичний, так і практичний інтерес, що підтверджується відповідними актами
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впровадження.

У роботі містяться й інші слушні положення та пропозиції, спрямовані на 

вирішення поставлених завдань дослідження, переважна більшість з яких найшла 

своє відображення у висновках, які базуються на ґрунтовному аналізі теорії та 

практики судового розгляду спорів, пов’язаних з використанням та 

розпорядженням публічним майном.

Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що виконана 

Пищидою В.М. наукова праця сприяє розв’язанню ряду теоретичних і практичних 

питань, які мають важливе значення для підвищення ефективності діяльності суду 

щодо розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 

майном. Теоретичні положення і практичні рекомендації, які знайшли своє 

відображення в дисертації, можуть в подальшому використовуватися для 

подальшої розробки проблематики діяльності судів по розгляду даної категорії 

адміністративних справ, удосконалення чинного законодавства, яке регулює їх 

діяльність, та практики її здійснення, а також у навчальному процесі. Результати 

дослідження вже використовуються в практичній діяльності судових органів , а 

також у науково-дослідній сфері та навчальному процесі, про що свідчать 

відповідні акти впровадження.

Детальний аналіз дисертації та проекту автореферату Пищиди В.М. дає 

підстави констатувати ідентичність автореферату і основних положень дисертації.

Разом з тим, визнаючи загалом високий теоретичний рівень дисертації В.М. 

Пищиди, її практичне значення, варто зазначити, що це не виключає можливості 

критично підійти до окремих позицій здобувана, зупинитися на деяких 

конкретних зауваженнях і побажаннях. Зокрема:

1. При висвітлені актуальності та новизни дослідження автору доцільно 

було б відобразити стан наукової розробки тематики дисертації, тобто хто і в яких 

межах досліджував даний напрямок, і що залишилось поза межами дослідження 

авторів, що і зумовлює необхідність проведення дослідження.

2. Спірною є позиція автора щодо віднесення спорів, що виникають з 

приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними



адміністративних договорів предметом яких є делегування повноважень щодо 

використання та розпорядження публічним майном до досліджуваної категорії 

спорів. Адже, відповідно до ст.19 КАСУ така категорія спорів чітко визначена як 

«спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування 

чи визнання нечинними адміністративних договорів» і додаткової градації не 

потребує.

3. Потребує більшої систематизації та конкретизації зарубіжний досвід 

діяльності суддів провідних країн світу щодо розгляду досліджуваної категорії 

справ.

4. Позитивним кроком та результатом є проведене автором 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. Однак 

доцільно зазначити, яким чином результати цього опитування вплинули на 

висновки зроблені автором.

5. До спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 

майном за предметом спірних відносин автор відносить спори за зверненням 

суб'єкта владних повноважень у випадках неможливості використання та 

розпорядження публічного майна, що знаходиться в їх державному управлінні. 

Однак в межах роботи мало приділяє уваги розкриттю сутності таких спорів.

6. Аналіз дисертації свідчить, що автором здійснено аналіз Закону України 

№ 2147-УІІІ «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 та зроблено 

авторські висновки щодо впливу таких змін на ефективність діяльності 

адміністративних судів з розгляду цієї категорії справ. Однак в змісті роботи 

автором не визначено впливу даних змін на ефективність діяльності



адміністративних судів по розгляду даної категорії справ, хоча така позиція 

задекларована в авторефераті.

В той же час висловлені зауваження характеризують складність 

досліджених проблем, багато в чому мають дискусійний характер, а тому не 

впливають на загальну позитивну оцінку проведеного дослідження і вказують на 

можливість розвитку висловлених в ньому авторських ідей в подальшій науковій 

роботі.

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що дисертація «Особливості 

судового розгляду спорів пов’язаних з використанням та розпорядженням 

публічним майном», є завершеною працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове 

завдання щодо розроблення пропозицій, спрямованих на вдосконалення судового 

розгляду спорів пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 

майном, та мають суттєве значення для науки адміністративного процесуального 

права, відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 а її автор -  Пищида Володимир Миколайович заслуговує на присудження 

йому наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент-  
професор кафедри 
адміністративної діяльності поліції 
Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
доктор юридичних наук, професор
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