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Актуальність теми дисертації. Робота ГІищиди ЕУМ. присвячена 

актуальній для адміністративно-правової науки та практики діяльності судових 

органів темі -  дослідженню особливостей судового розгляду спорів пов'язаних 

з використанням та розпорядженням публічним майном.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю здійснення 

комплексного аналізу чинного законодавства України та практики його 

реалізації, існуючого вітчизняного і зарубіжного досвіду правового 

забезпечення судового розгляду та вирішення спорів, пов’язаних з 

використанням та розпорядженням публічним майном, визначенні 

процесуальних вад діяльності суду щодо їх розгляду та виокремлення 

напрямів удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері.

Добре продумана структура роботи свідчить про цілісність дослідження 

і спрямована достатньою мірою на теоретичне і практичне обгрунтування 

необхідності змін чинного законодавства, приведення його у відповідність до 

реальних умов розвитку українського суспільства. Все це дозволило 

дисертанту сформулювати ряд важливих обгрунтованих наукових положень, 

висновків та рекомендацій.

У результаті проведеного дослідження наведено теоретичне 

узагальнення й нове вирішення наукової задачі, що полягас у визначенні та 

вдосконаленні процедури судового розгляду та вирішення спорів, пов’язаних



законних інтересів учасників процесу; сформульовано ряд висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Належний ступінь наукової обгрунтованості і достовірності 

результатів дослідження забезпечено, крім цього, використанням методів і 

прийомів наукового пізнання як загальнонаукових (діалектичний, історичний, 

логічний, системний аналіз тощо), гак і спеціальних (документального аналізу, 

порівняльно-правового тощо). Вагомою є емпірична база дослідження, яку 

складають: статистичні дані, розміщені на офіційному сайті Міністерства 

юстиції України, узагальнення судової практики, систематизовані в Пленумах 

Верховного Суду України 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.

Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 8 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел. Перший розділ роботи присвячено 

дослідженню правової природи публічного майна як об’єкту 

адміністративно-правового регулювання, з ’ясуванню юрисдикційної природи 

спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном, 

запропоновано поняття та визначено ознаки публічно-правового спору, 

пов’язаного з використанням та розпорядженням публічного майна та 

здійснено їх класифікацію. Другий розділ дисертації розкриває 

процесуальний порядок розгляду спорів, пов'язаних з використанням та 

розпорядженням публічним майном, в результаті дослідження якого 

запропоновано науково обґрунтовані напрями удосконалення діяльності суду 

по розгляду даної категорії спорів.

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Наукова новизна і практична цінність одерж аних результатів полягає 

в тому, що вона 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. Здобувачем сформульовано низку висновків, пропозицій та 

рекомендацій, спрямованих на вирішення зазначеного завдання.

На особливу уваї'у заслуговують наступні положення, висновки, 

рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, які найбільш наочно 

демонструють її наукову новизну, теоретичну та практичну значущість:

визначено правову природу публічного майна як об’єкту 

адміністративно-правового регулювання, здійснено його класифікацію 

(підрозділ 1.1);

- з 'ясовано юрисдикційну природу спорів, пов’язаних з використанням 

та розпорядженням публічним майном та виокремлено її публічно-правову 

складову (підрозділ 1.2);

- запропоновано поняття та визначено ознаки публічно-правового 

спору, пов’язаного з використанням та розпорядженням публічного майна, 

здійснено класифікацію публічно-правових спорів, пов'язаних з 

використанням та розпорядженням публічного майна (підрозділ 1.3);

- з ’ясовано предмет, підстави та зміст адміністративного позову щодо 

незаконного використання та розпорядження публічним майном (підрозділ 

1.4);

- визначено процесуальний статус учасників судового провадження у 

справах щодо спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 

публічним майном та порядок його реалізації (підрозділ 2.1);

- розкрито зміст процесуальних стадій судового розгляду спорів, 

пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном, 

з 'ясовано особливості перегляду судових рішень у справах по розгляду 

спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном 

(підрозділи 2.2-2.3);



- виокремлено зарубіжний досвід діяльності судів щодо розгляду 

спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном та 

запропоновано шляхи його реалізації в Україні (підрозділ 2.4).

В результаті дослідження запропоновано та обгрунтовано вироблено 

низку пропозицій щодо внесення законодавчих змін з метою покращення 

процесуальних засад діяльності суддів по розгляду спорів, пов’язаних з 

використанням та розпорядженням публічним майном.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

мають як науково-теоретичну, так і практичну сферу застосування і 

використання. Положення та висновки дисертації можуть бути підгрунтям 

для подальшого дослідження бути основою для подальших наукових 

досліджень діяльності суддів по розгляду спорів, пов’язаних з використанням 

та розпорядженням публічним майном.

Повнота висвітлення результатів дослідження зумовлена тим, що 

основні положення та результати дисертації викладено в 5 наукових статтях, 

що визначені як фахові з юридичних дисциплін, а також у 5 тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

У цілому, позитивно оцінюючи дисертацію Пищиди Володимира 

Миколайовича необхідно звернути увагу і на її окремі недоліки.

1. В підрозділі 1.2 роботи при виокремлені критеріїв визначення 

юрисдикції адміністративних судів по розгляду публічно-правових спорів 

щодо володіння, користування та розпорядження публічним майном автор 

наводить загальні критерії відмінності публічно-правових спорів від інших 

видів спорів, а варто було б виокремити окремі відмінні критерії для даної 

категорії публічно-правових спорів.

2. В дисертації доцільно було б приділити більше уваги використанню 

результатів власного анкетування по тексту та статистичних даних, а також 

прикладів судової практики розгляду спорів, пов’язаних з використанням та 

розпорядженням публічним майном, особливо стосовно законності та 

об’єктивності судових рішень.
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3. Дещо перебільшеним виглядає положення автора, що ним вперше 

доведено, що суб’єктний склад учасників спору та його чітко визначений 

предмет є визначальними критеріями відмінності публічно-правового спору 

від приватно-правового спору, адже дане положення є очевидним та не 

потребує додаткового доведення.

4. В розділі 2.4 роботи доцільно було б дослідити досвід судового 

розгляду спорів пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 

майном в тих країнах, в яких законодавством найбільш повно захищено 

публічне майно.

Проте висловлені зауваження переважно мають характер побажань і не 

можуть суттєво вплинути на загальну високу оцінку проведеного автором 

дослідження. Практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає в тому, що вони можуть бути використані у: науково-дослідній 

роботі; правотворчості; навчальному процесі та практичній діяльності.

Зазначені недоліки хоча й мають місце у дисертації, але суттєво не 

впливають на загальний високий рівень дисертації, її теоретичну та 

практичну цінність, на рівень наукової новизни її результатів. Наукові 

положення, які містяться в цій дисертації, характеризуються єдністю змісту 

і свідчать про особистий внесок автора в юридичну науку. Вдалий і логічно 

поєднаний вибір у дослідженні питань, їх актуальність, розумне 

співвідношення теоретичних міркувань та прикладів з практики, чіткість 

викладу матеріалу, аргуменгованість наукових висновків і узагальнень 

свідчать про належний науковий рівень проведеного дослідження та його 

практичне значення.

В цілому дисертація «Особливості судового розгляду спорів пов'язаних 

з використанням та розпорядженням публічним майном», є завершеною 

працею, в якій отримані нові науково обгрунтовані 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 

-  Пигцида Володимир Миколайович заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
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