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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток підприємництва, необхідний для стабілізації 

економіки України, вимагає удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

державного управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном 

для формування конкурентного середовища, подолання корупційної складової при 

здійсненні операцій з продажу об’єктів приватизації, а також отримання права 

оренди державного та комунального нерухомого майна. Отже, однією з важливих 

умов функціонування національної економіки є розвиток ринку нерухомого майна. 

Ураховуючи євроінтеграційну стратегію України на ринку нерухомого майна 

України, необхідно забезпечити функціонування системи прав і гарантій для 

покупців, орендарів, власників нерухомого майна. У цьому зв’язку актуальним 

завданням правової науки є дослідження, а також удосконалення організаційно-

правових та адміністративно-процесуальних аспектів державного управління у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном.  

Комплексне дослідження державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном має ґрунтуватись на розумінні ключової ролі 

держави як основного регулятора ринку нерухомого майна, що включає як 

безпосереднє управління об’єктами нерухомого майна державної та комунальної 

власності, так і владно-організуючий вплив на відносини щодо нерухомого майна 

приватної форми власності. Розгляд та аналіз відповідного законодавства 

необхідний для удосконалення адміністративно-правового регулювання державного 

управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном, а також 

визначення напрямів оптимізації системи суб’єктів державного управління у цій 

сфері. Важливим є також удосконалення адміністративно-процесуальних аспектів 

неюрисдикційної діяльності суб’єктів державного управління у сфері користування 

та розпорядження нерухомим майном шляхом реформування: порядку проведення 

конкурсу для продажу об’єктів малої приватизації, порядку проведення конкурсу на 

право оренди державного та комунального нерухомого майна тощо. З огляду на 

зазначене, комплексне теоретичне дослідження адміністративно-правових аспектів 

державного управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном 

вбачається доцільним. 

Теоретичною основою дослідження є роботи провідних українських і 

зарубіжних учених, зокрема: В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчука,            

О. М. Бандурки, Д. Н. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. Т. Білоуса, В. В. Богуцького,                        

Ю. П. Бурила, С. Я. Вавженчука, В. М. Гаращука, Є. С. Герасименка,                                

Л. Ю. Гордієнко, Г. Ю. Гулєвської, Р. А. Калюжного, Т. О. Коломоєць,                        

В. К. Колпакова, О. Д. Крупчана, Є. В. Курінного, О. В. Кузьменко,                             

В. Я. Малиновського, Т. О. Мацелик, І. Б. Мачуської, О. А. Машкова,                             

Ю. М. Нечипорук, Н. Р. Нижник,  А. В. Омельченка, О. М. Охотнікової,                            

І. Д. Пастуха, В. П. Печуляка, С. Г. Стеценка,  В. Д. Сущенка, І. В. Чеховської,                

Ф. І. Шамхалова та інших. 

У дисертаційному дослідженні використовувались напрацювання українських 

та зарубіжних вчених у сфері управління державним майном, серед них:                     



2 

 

 

К. М. Агеєва, Ю. В. Алданов, І. В. Антипенко, Р. Ю. Биков, Л. Т. Верховодова,                 

Я. А. Жаліло, В. І. Кошкіна, А. Ослунд, О. Й. Пасхавер, В. Л. Пількевич,                        

Ю. О. Серебрякова,  Е. В. Талапіна, Р. Фрідман, М. В. Чечетов, В. М. Шупиро, а 

також праці у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно таких 

науковців, як: Я. Є. Барц, Л. А. Буракова, С. С. Овчарук, Я. В. Пономарьова,                     

С. О. Слободянюк та інших. 

Водночас у науці адміністративного права на сьогодні немає спеціального 

монографічного дослідження, присвяченого проблемним аспектам адміністративно-

правового забезпечення державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном, що також зумовлює актуальність цього 

дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано на юридичному факультеті ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» в рамках комплексної цільової 

програми «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного 

законодавства» (номер державної реєстрації 0115U003418). Внесок автора полягає у 

комплексному дослідженні державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном. При цьому наведені висновки і пропозиції щодо 

удосконалення адміністративно-правового регулювання в зазначеній сфері 

спрямовані на забезпечення реалізації положень Закону України «Про Державну 

програму приватизації» від 13 січня 2012 року № 4335–VI; Указу Президента 

України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 року 

№ 5/2015; Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення науково обґрунтованих висновків і пропозицій щодо удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення державного управління у сфері  

користування та розпорядження нерухомим майном в умовах розвитку ринкових 

відносин. 

Реалізація вказаної мети дисертаційної роботи зумовила необхідність 

вирішення таких задач: 

– з’ясувати сутність державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном; 

– визначити об’єкт державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном; 

– окреслити систему адміністративно-правових норм, що регулюють 

здійснення державного управління у сфері користування та розпорядження 

нерухомим майном; 

– охарактеризувати систему суб’єктів державного управління у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном та їх компетенцію; 

–  окреслити напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

діяльності Фонду державного майна України як суб’єкта управління у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном; 
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– окреслити напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

діяльності Міністерства юстиції України та інших суб’єктів державного управління 

щодо здійснення державної реєстрації нерухомого майна; 

– виокремити та охарактеризувати види адміністративних проваджень у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном; 

– розробити рекомендації щодо удосконалення реєстраційних та дозвільних 

проваджень у сфері користування та розпорядження нерухомим майном; 

– розробити рекомендації з приводу удосконалення провадження щодо 

приватизації державного нерухомого майна та провадження щодо отримання права 

оренди державного та комунального нерухомого майна. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

державного управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження 

стали загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Так, метод діалектики було 

застосовано при розкритті сутності державного управління у сфері  користування та 

розпорядження нерухомим майном (підрозділ 1.1), методи аналізу і синтезу 

використовувалися при визначенні об’єкта державного управління у цій сфері 

(підрозділ 1.2), системи адміністративно-правових норм, що регулюють здійснення 

державного управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном 

(підрозділ 1.3). Застосування системно-структурного методу надало можливість 

встановити систему суб’єктів державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном (підрозділ 2.1, 2.2, 2.3), систему правових норм, 

що регулюють державне управління у цій сфері (підрозділ 1.3). У процесі 

дослідження використано порівняльно-правовий метод, зокрема, при дослідженні 

системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (підрозділ 1.3), 

особливостей приватизації, оренди державного та комунального нерухомого майна 

(підрозділ 3.3). Крім того, за допомогою вказаного методу та формально-

юридичного методу виділено види адміністративних неюрисдикційних проваджень 

у сфері користування та розпорядження нерухомим майном, розроблено пропозиції 

з їх удосконалення (підрозділ 3.1, 3.2). 

Нормативну та наукову базу дослідження становлять Конституція України, 

закони та підзаконні нормативно-правові акти України та інших країн, наукові праці 

із загальної теорії держави та права, теорії державного управління, 

адміністративного та інших галузей права, а також літературні джерела. 

Емпіричну базу дослідження склали звіти органів виконавчої влади, дані 

судової практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у таких наукових 

положеннях, що мають ознаки новизни і виносяться на захист: 

Вперше: 

1) запропоновано авторське визначення співвідношення поняття 

державного управління нерухомим майном та реалізації права власності щодо 

нерухомого майна, яке полягає у тому, що державне управління нерухомим майном 
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є організаційно-правовою передумовою, механізмом реалізації права власності на 

таке майно; 

2) розроблено класифікацію видів адміністративно-правових відносин у 

сфері  користування та розпорядження нерухомим майном залежно від специфіки їх 

змісту, на правовідносини, які опосередковують організаційну діяльність щодо: 

передачі об’єктів державної власності (нерухомого майна) у комунальну власність; 

передачі в оренду державного та комунального нерухомого майна; передачі 

державного та комунального нерухомого майна в концесію; приватизації 

державного та комунального нерухомого майна; державної реєстрації земельних 

ділянок; державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

3) запропоновано наукове обґрунтування доцільності приватизації 

державного нерухомого майна разом із земельними ділянками та виключення статті 

18-2 із Закону України «Про приватизацію державного майна», яка надає право 

державним органам приватизації приймати рішення про продаж об’єкта 

приватизації без земельної ділянки.  

Удосконалено: 

4) наукові положення щодо порядку проведення конкурсу для продажу 

об’єктів малої приватизації, єдиних майнових комплексів державних підприємств 

груп В і Г шляхом розгляду конкурсних пропозицій, кваліфікаційних документів на 

участь у конкурсі на відкритому засіданні конкурсної комісії; 

5) наукові положення щодо порядку проведення конкурсу на право оренди 

державного та комунального нерухомого майна шляхом скорочення переліку 

документів, необхідних для участі в конкурсі, та подачі повного переліку 

документів тільки переможцем конкурсу; допуску до участі в конкурсі всіх 

претендентів; забезпечення особистої участі у конкурсі претендентів або їх 

представників. 

Набули подальшого розвитку: 

6) поняття ринку нерухомого майна як об’єкта державного управління, що 

має розглядатися як сукупність правових відносин суб’єктів цього ринку щодо 

нерухомого майна, на які здійснюється владно-організуючий вплив з боку держави; 

7) підходи до розуміння системи суб’єктів державного управління у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном і розподілу їх повноважень; 

8) наукові обґрунтування передачі повноважень Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру в частині організації професійної 

підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також 

ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних 

ділянок – Фонду державного майна України; 

9) наукові погляди щодо класифікації видів адміністративних 

неюрисдикційних проваджень у сфері користування та розпорядження нерухомим 

майном. Зокрема, залежно від цілей виділяються: нормотворче провадження; 

провадження з підготовки і ухвалення індивідуальних правових актів; установче 

провадження; провадження щодо реалізації контрольно-наглядових повноважень; 

реєстраційні та дозвільні провадження у сфері користування та розпорядження 

нерухомим майном; провадження щодо приватизації державного та комунального 
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нерухомого майна; провадження щодо отримання права оренди державного та 

комунального нерухомого майна; провадження у земельних справах; концесійне 

провадження. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання висновків і пропозицій дисертаційного дослідження у: 

–  правотворчій діяльності – при підготовці проектів нормативно-правових актів, 

спрямованих на удосконалення адміністративного законодавства, яке визначає 

організаційно-правові засади державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном;  

–  правозастосуванні – для покращення практичної діяльності суб’єктів 

державного управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном 

(акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність 

відділу з питань майна комунальної власності Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 26 вересня 2016 р.; акт впровадження результатів 

наукового дослідження в практичну діяльність Департаменту комунальної власності 

м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28 вересня 2016 р.); 

–  науково-дослідній роботі – для подальших наукових досліджень 

адміністративно-правових аспектів державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном (лист про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в Науково-дослідному інституті приватного права і 

підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 

від 29 вересня  2016 р.); 

–  навчальному процесі – при підготовці навчально-методичної літератури, 

викладанні навчальних дисциплін «Адміністративне право» та «Правові основи 

управління у сфері економіки» (акт про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження від 21 березня 2016 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи 

доповідалися й обговорювалися на засіданні кафедри конституційного та 

адміністративного права ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана». Результати дисертаційного дослідження оприлюднені на 

таких наукових конференціях: VII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Наука: теорія і практика – 2011» (м. Пшемисль, 07 – 15 серпня 2011 р.); 

Всеукраїнській науковій конференції «Українська наукова думка» (м. Київ, 6 грудня 

2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наука. Теорія і практика»                               

(м. Варшава, 28.12.2011 – 30.12.2011 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Государство и право. Проблематика, наработки, инновации, практика, 

теория» (м. Лодзь, 29.04.2015 – 30.04.2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Государство и право. Наука вчера, сегодня, завтра» (м. Варшава, 

30.05.2015 – 31.05.2015 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення у 15 наукових працях, зокрема, у 9 наукових статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, 1 статті у науковому періодичному виданні 

іншої держави та тезах 5 доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Структура і обсяг дисертації зумовлені метою та задачами дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, які охоплюють 9 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 216 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 288 найменувань і викладений на 33 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зазначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, визначено мету, задачі, об’єкт і предмет 

дисертаційного дослідження, окреслено основні методи дослідження, висвітлено 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено 

інформацію про апробацію результатів дослідження, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові аспекти державного управління у сфері  

користування та розпорядження нерухомим майном» складається з трьох 

підрозділів: 

У підрозділі 1.1 «Сутність державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном» висвітлено поняття державного управління у 

сфері  користування та розпорядження нерухомим майном, його співвідношення з 

реалізацією права власності на таке майно, види адміністративно-правових 

відносин, в яких проявляється специфіка державного управління у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном, а також цілі, функції та методи 

державного управління у зазначеній сфері. 

Сутність державного управління у сфері користування та розпорядження 

нерухомим майном полягає в цілеспрямованій, підзаконній, виконавчо-розпорядчій 

діяльності уповноважених державних органів, їх посадових осіб та окремих 

недержавних утворень, яка здійснюється для підвищення ефективності 

використання державного та комунального нерухомого майна (коли органи 

виконавчої влади через механізми державного управління здійснюють делеговані їм 

повноваження щодо комунального нерухомого майна), інвестування, залучення 

коштів для модернізації національної економіки, а також забезпечення визнання та 

захисту прав на нерухоме майно, що здійснюється із застосуванням переважно 

адміністративних методів управління. 

Наголошено на тому, що державне управління нерухомим майном та 

реалізація права власності – поняття не тотожні, оскільки перше пов’язане з 

вертикальними відносинами влади і підпорядкування, а друге – з горизонтальними 

відносинами цивільно-правового характеру. Вони можуть бути взаємопов’язані у 

випадку, коли для реалізації правомочностей власника (володіння, користування, 

розпорядження) необхідним є створення певних організаційно-правових передумов 

(зокрема, прийняття управлінських рішень, вчинення управлінських дій), які, в свою 

чергу, опосередковуються через систему адміністративних відносин (наприклад, 

прийняття рішення про приватизацію). У цьому зв’язку державне управління 

нерухомим майном часто виступає організаційно-правовою передумовою або 

механізмом реалізації права власності на таке майно. 
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Державне управління у сфері користування та розпорядження нерухомим 

майном характеризується реалізацією, насамперед, функцій організації, 

регулювання, керування та контролю, а також застосуванням переважно 

адміністративних методів управління. Адміністративні методи використовуються 

органами виконавчої влади як під час управління державним майном, так і при 

здійсненні владно-організуючого впливу на правовідносини щодо нерухомого майна 

приватної форми власності. Що стосується економічних методів державного 

управління, то їх застосування наразі є обмеженим, оскільки потребує значних 

фінансових ресурсів з боку держави. Щодо нерухомого майна приватної форми 

власності економічні методи державного управління взагалі не застосовуються. 

Підрозділ 1.2 «Об’єкт державного управління у сфері  користування та 

розпорядження нерухомим майном» присвячено дослідженню ринку нерухомого 

майна як сукупності правовідносин суб’єктів цього ринку щодо нерухомого майна, 

на які здійснюється владно-організуючий вплив з боку держави. 

Особливу увагу приділено розгляду матеріального об’єкта цих правовідносин, 

яким виступає нерухоме майно, а роль держави виражається як в безпосередньому 

управлінні об’єктами нерухомого майна державної власності (наприклад, 

організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду державного нерухомого 

майна), так і у здійсненні владно-організуючого впливу на правовідносини щодо 

нерухомого майна приватної форми власності. Виступаючи регулятором суспільних 

відносин щодо нерухомого майна усіх форм власності, в тому числі й нерухомості, 

що перебуває у приватній власності, держава, в особі уповноважених державних 

органів, здійснює владно-організуючий вплив на найбільш юридично важливих 

етапах взаємодії учасників ринку нерухомого майна (через проведення об’єктивної 

та професійної оцінки нерухомого майна до вчинення правочинів щодо такого 

майна та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно після вчинення 

відповідних правочинів). 

У підрозділі 1.3 «Правове регулювання державного управління у сфері  

користування та розпорядження нерухомим майном» досліджено систему 

нормативно-правових актів та правових норм, за допомогою яких здійснюється 

адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері користування 

та розпорядження нерухомим майном, та запропоновано класифікацію 

адміністративно-правових норм у зазначеній сфері. На підставі проведеного аналізу 

виявлено проблеми адміністративно-правового забезпечення державного управління 

у сфері  користування та розпорядження нерухомим майном та запропоновано 

напрями їх вирішення. 

Для розуміння системи адміністративно-правових норм, що регулюють 

державно-управлінські відносини у сфері користування та розпорядження 

нерухомим майном, запропоновано розмежувати групи таких норм залежно від їх 

змісту на норми, які: 

– закріплюють порядок утворення, правове становище та систему суб’єктів 

державного управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном; 

– визначають права та обов’язки суб’єктів адміністративних правовідносин у 

сфері  користування та розпорядження нерухомим майном; 
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– регулюють порядок користування та розпорядження нерухомим майном та 

передбачають взаємодію суб’єктів державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном між собою, а також взаємодію суб’єктів 

державного управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном 

з фізичними та юридичними особами. 

Серед основних сучасних проблем правового регулювання державного 

управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном виділено, 

зокрема, такі як: необхідність створення належних правових засад щодо цільового 

спрямування коштів, одержаних від приватизації державного майна, та інших 

надходжень, пов’язаних із приватизацією, на фінансування стратегічних об’єктів, 

проектів розвитку соціально-економічної інфраструктури, пріоритетних 

інноваційних та науково-технічних програм, відновлення платоспроможності 

підприємств-боржників, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави, для запобігання їх банкрутству; потреба в удосконаленні адміністративно-

правових засад функціонування системи державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, зокрема, удосконаленні захисту прав власників нерухомого майна, 

вмотивованості відмов у державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. 

Розділ 2 «Правове положення суб’єктів державного управління у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном» складається з трьох 

підрозділів. 

 Підрозділ 2.1 «Загальна характеристика системи суб’єктів державного 

управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном» 

присвячено розгляду системи суб’єктів державного управління у сфері  

користування та розпорядження нерухомим майном, висвітленню їх структури та 

особливостей взаємодії у зазначеній сфері. 

Структура системи суб’єктів державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном представлена такими суб’єктами державного 

управління, як: 1) Кабінет Міністрів України; 2) центральні органи виконавчої 

влади; 3) суб’єкти владних повноважень на місцях, що включають територіальні 

органи центральних органів виконавчої влади на обласному та районному рівні, 

місцеві державні адміністрації, а також суб’єкти, які здійснюють делеговані 

повноваження у сфері користування та розпорядження нерухомим майном;                        

4) суб’єкти корпоративного управління об’єктами державної власності. 

Проблему збитковості державних та комунальних підприємств, які 

фінансуються з Державного бюджету України та/або місцевих бюджетів, 

запропоновано вирішити шляхом створення консультативних, координаційних 

робочих органів при центральних органах виконавчої влади, місцевих державних 

адміністраціях, до складу яких входитимуть (за згодою) керівники рентабельних 

державних та комунальних підприємств. Керівники прибуткових державних та 

комунальних підприємств, проаналізувавши діяльність збиткових підприємств, 

зможуть запропонувати конкретні зміни в роботі таких підприємств, що надасть 

можливість запобігти їх банкрутству шляхом упровадження економічно ефективних 

моделей розвитку. 
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У підрозділі 2.2 «Адміністративно-правовий статус Фонду державного 

майна України як суб’єкта державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном» розкривається структура адміністративно-

правового статусу Фонду державного майна України, яка складається з таких блоків 

елементів, як: 1) цільовий блок (місія, цілі, завдання, функції вказаного органу 

державної влади; 2) структурно-організаційний блок (порядок формування, 

організація діяльності); 3) компетенційний блок (права та обов’язки);                              

4) відповідальність. 

За змістом повноважень Фонду державного майна України, встановлених ст. 5 

Закону України «Про Фонд державного майна України», виділено дві групи 

повноважень у сфері управління державним майном, в тому числі нерухомістю:                   

1) повноваження щодо управління об’єктами, які безпосередньо підпорядковані 

Фонду державного майна України, знаходяться у сфері його управління;                                  

2) повноваження, які спрямовані на забезпечення ефективного користування 

державним майном іншими суб’єктами, уповноваженими здійснювати управління 

державним майном (наприклад, участь у здійсненні контролю за поверненням 

цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління 

уповноважених органів управління після закінчення строку дії договорів оренди            

(п. 4 ст. 5)). 

З метою усунення дублювання повноважень органів виконавчої влади у сфері 

оцінки нерухомого майна, запропоновано передати повноваження Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в частині організації 

професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

а також ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, – Фонду державного 

майна України. 

Запропоновано виключити статтю 18-2 із Закону України «Про приватизацію 

державного майна», яка надає право державним органам приватизації приймати 

рішення про продаж об’єкта приватизації без земельної ділянки. Такі зміни до 

законодавства є важливими, оскільки: 1) виключається можливість виникнення 

корумпованих схем з приводу викупу лише нерухомого майна, відмінного від землі; 

2) держава отримає можливість одержати максимальну суму надходжень від 

продажу об’єкта приватизації, оскільки ринкова вартість може бути визначена лише 

для цілісного об’єкта, а саме, земельної ділянки та об’єктів, розташованих на ній, 

переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення; 3) стане 

неможливим подальший продаж земельної ділянки, на якій розташовано об’єкт 

приватизації, іншим покупцям; 4) зменшиться кількість судових спорів з 

державними органами приватизації з приводу надання власнику нерухомого майна 

певного правового титулу на користування земельною ділянкою або викупу 

власником будівлі чи споруди такої земельної ділянки. 

Підрозділ 2.3 «Співвідношення компетенції Міністерства юстиції України та 

інших суб’єктів державного управління щодо здійснення державної реєстрації 

нерухомого майна» присвячено дослідженню співвідношення компетенції 
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Міністерства юстиції України та інших суб’єктів державного управління щодо 

здійснення державної реєстрації нерухомого майна. 

Оптимізація обороту нерухомого майна є одним із головних завдань 

державної економічної політики, оскільки розвинений ринок нерухомого майна є 

основою функціонування будь-якої економіки. При цьому розвиток інформаційних 

технологій надає можливість упровадження єдиної системи державної реєстрації 

нерухомого майна, спрощення та реформування системи суб’єктів державної 

реєстрації нерухомого майна шляхом ліквідації деяких органів виконавчої влади.  

Ураховуючи дублювання значної кількості повноважень, закріплених за 

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру з 

повноваженнями інших органів виконавчої влади, запропоновано ліквідувати 

зазначену службу, передавши частину її повноважень до: 1) Міністерства екології та 

природних ресурсів – з питань моніторингу земель та охорони земель; 2) Мін’юсту – 

з питань ведення і адміністрування державного земельного кадастру; 3) державним 

реєстраторам прав на нерухоме майно – з приводу отримання інформації про 

відведення земельних ділянок, ведення поземельних книг, здійснення державної 

реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, а також видання витягів 

із Державного земельного кадастру про земельні ділянки; 4) Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України – щодо створення бази даних з питань реформування земельних відносин, 

землеустрою; 5) Фонду державного майна України – у сфері оцінки земельних 

ділянок. 

Розділ 3 «Адміністративні провадження у сфері  користування та 

розпорядження нерухомим майном» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі  3.1 «Поняття та види адміністративних проваджень у сфері  

користування та розпорядження нерухомим майном» розглянуто види 

адміністративних проваджень у сфері користування та розпорядження нерухомим 

майном, запропоновано напрями удосконалення законодавства, яким регулюються 

вказані провадження. 

Обґрунтовано, що адміністративні провадження у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном – це певна сукупність нормативно встановлених, 

послідовно здійснюваних дій уповноважених суб’єктів державного управління, які 

спрямовані на розгляд та вирішення однорідних груп індивідуально-конкретних 

справ у сфері  користування та розпорядження нерухомим майном.  

Зазначено, що найбільшу групу проваджень у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном становлять адміністративні неюрисдикційні 

провадження. Залежно від цілей, на які спрямовано зазначені провадження, виділено 

такі їх види: нормотворче провадження (розроблення й ухвалення нормативно-

правових актів); провадження з підготовки і ухвалення індивідуальних правових 

актів; установче провадження; провадження щодо реалізації контрольно-наглядових 

повноважень; реєстраційні та дозвільні провадження у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном; провадження щодо приватизації державного та 

комунального нерухомого майна; провадження щодо отримання права оренди 
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державного та комунального нерухомого майна; провадження у земельних справах; 

концесійне провадження. 

Наголошено на необхідності проведення громадських слухань з потенційними 

інвесторами та громадськими організаціями з обов’язковим залученням засобів 

масової інформації на стадії підготовки Фондом державного майна України проектів 

нормативно-правових актів у сфері користування та розпорядження нерухомим 

майном, що зумовлює необхідність внесення відповідних змін до п. 5.1. наказу 

Фонду державного майна України «Про порядок підготовки, видання, подання на 

державну реєстрацію та систематизацію нормативно-правових актів Фонду 

державного майна України» від 08.04.2013 р. № 464 з приводу розширення переліку 

документів, які подаються для державної реєстрації нормативно-правових актів у 

Міністерстві юстиції України з включенням відомостей, які підтверджують 

проведення громадських слухань з потенційними інвесторами та громадськими 

організаціями. Це надасть можливість, завдяки забезпеченню гласності, зменшити 

кількість відповідних нормативно-правових актів, прийнятих в інтересах замовників 

лобістських послуг. 

Акцентовано увагу на доцільності розширення переліку суб’єктів, які мають 

право надавати пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому 

рівні та, відповідно, на необхідності закріплення у п. 7 ст. 21 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» можливості залучення представників 

громадських організацій до процесу надання пропозицій щодо проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні. 

Підрозділ 3.2 «Реєстраційні та дозвільні провадження у сфері  користування 

та розпорядження нерухомим майном» присвячено комплексному дослідженню 

співвідношення реєстраційних та дозвільних проваджень у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном. 

Висвітлено спільні та відмінні риси реєстраційних та дозвільних проваджень у 

сфері користування та розпорядження нерухомим майном. Так, до спільних рис 

віднесено: 1) спрямованість на створення та забезпечення гарантій реалізації прав 

фізичних та юридичних осіб; 2) загальнодержавний характер; 3) процесуальний 

характер, тобто стадійність при проходженні як реєстраційних, так і дозвільних 

проваджень; 4) здійснення спеціально уповноваженими суб’єктами владних 

повноважень. Крім того, аналіз законодавства дає підставу виділити такі спільні 

риси, як ведення спеціальних реєстрів (наприклад, Державний реєстр речових прав 

на нерухоме майно, Єдиний ліцензійний реєстр, Реєстр документів дозвільного 

характеру), а також заявницький характер. 

Основною відмінністю між вказаними провадженнями є те, що реєстраційне 

провадження спрямоване на офіційне визнання, підтвердження юридичних фактів, 

суб’єктів, об’єктів, речових прав. Дозвільні провадження спрямовані на 

забезпечення реалізації прав фізичних та юридичних осіб на виконання певних 

визначених законом дій або зайняття певними видами діяльності. Вказане свідчить 

про недоречність змішування даних понять. При цьому з урахуванням мети 

зазначених проваджень, а саме, забезпечення гарантій реалізації прав фізичних та 

юридичних осіб, обґрунтовано доцільність їх спільного розгляду. 
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Реєстраційні та дозвільні провадження у сфері користування та розпорядження 

нерухомим майном можна поділити, залежно від специфіки об’єкта відповідних 

адміністративно-процесуальних правовідносин, на: 1) реєстраційні провадження: з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; з державної 

реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі; 2) дозвільні 

(ліцензійні) провадження: з видачі ліцензії на будівництво об’єктів IV і V категорій 

складності – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про 

архітектурну діяльність»; з видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою, 

пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт; з видачі дозволу на 

виконання будівельних робіт. 

З метою забезпечення захисту прав власників нерухомого майна, 

запропоновано внести зміни до п. 4 ст. 32 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», виклавши його у такій 

редакції: «За заявою власника чи іншого правоволодільця державний реєстратор 

надає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на 

нерухоме майно, що їм належать, та обтяження таких прав. Така інформація 

включає відомості про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), паспортні дані 

чи реквізити іншого документа, що посвідчує особу». 

З метою визначення єдиної процедури закриття дозволів (ордерів) на 

порушення об’єктів благоустрою, запропоновано внести зміни до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів 

на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, 

видачі дублікатів, анулювання дозволів» від 30.10.2013 р. № 870, доповнивши її 

положеннями щодо порядку закриття таких дозволів. 

У підрозділі 3.3 «Приватизаційне та орендне провадження у сфері  

користування та розпорядження нерухомим майном» проведено комплексне 

дослідження особливостей приватизаційного та орендного провадження у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном. 

З метою продажу об’єктів приватизації на основі принципів законності, 

рівності прав участі громадян України, запропоновано змінити порядок проведення 

конкурсу шляхом розгляду конкурсних пропозицій, кваліфікаційних документів на 

участь в конкурсі на відкритому засіданні конкурсної комісії та внести відповідні 

зміни до наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку 

продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за 

методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю 

пропонування ціни за принципом аукціону» від 02.04.2012 р. № 439, виклавши п. 7.4 

у такій редакції: «Засідання комісії щодо розгляду пропозицій учасників конкурсу та 

визначення списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій 

ціни, є відкритими». Крім того, доцільно внести аналогічні зміни до абз. 2 п. 6.9 

цього порядку, виклавши його у такій редакції: «Засідання комісії щодо визначення 

переможця конкурсу є відкритими». 

Відкритими мають також бути засідання комісії щодо розгляду 

кваліфікаційних документів, передбаченої Положенням про продаж єдиних 

майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів 
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приватизації віднесені до груп В, Г. У цьому зв’язку пропонуємо внести відповідні 

зміни до п. 4.16 цього Положення. 

 Для удосконалення та спрощення порядку проведення конкурсу на право 

оренди державного та комунального нерухомого майна запропоновано зміни до 

законодавства, спрямовані на скорочення переліку документів необхідних для участі 

в конкурсі та подачі повного переліку документів тільки переможцем конкурсу; 

забезпечення допуску до участі в конкурсі всіх претендентів, відкритості, гласності 

проведення конкурсу, особистої участі у конкурсі усіх претендентів або їх 

представників. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення і вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні особливостей адміністративно-

правового забезпечення державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном і наданні пропозицій щодо його удосконалення, 

що зводиться до наступного: 

1. Державне управління у сфері користування та розпорядження нерухомим 

майном – це врегульована адміністративно-правовими нормами цілеспрямована, 

підзаконна, виконавчо-розпорядча діяльність спеціально уповноважених державних 

органів, їх посадових осіб та окремих недержавних утворень, яка здійснюється для 

підвищення ефективності використання державного та комунального нерухомого 

майна, інвестування, залучення коштів для модернізації національної економіки, а 

також забезпечення визнання та захисту прав на нерухоме майно, що здійснюється 

із застосуванням переважно адміністративних методів управління. 

Державне управління нерухомим майном часто виступає організаційно-

правовою передумовою, механізмом реалізації права власності на таке майно. 

 Специфіка державного управління у сфері користування та розпорядження 

нерухомим майном проявляється в системі адміністративно-правових відносин, які 

залежно від їх змісту опосередковують: 

1) організацію процесу передачі об’єктів права державної власності 

(нерухомого майна) у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, 

районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст;  

2) організаційну діяльність, пов’язану з передачею в оренду державного та 

комунального нерухомого майна; 

3) організаційну діяльність, пов’язану з передачею державного та 

комунального нерухомого майна в концесію; 

4) приватизацію державного та комунального нерухомого майна; 

5) організаційну діяльність, пов’язану з державною реєстрацією земельних 

ділянок у Державному земельному кадастрі; 

6) організаційну діяльність, пов’язану з державною реєстрацією речових прав 

на нерухоме майно.  

2. Об’єктом державного управління у сфері користування та розпорядження 

нерухомим майном є ринок нерухомого майна як сукупність правовідносин 
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суб’єктів цього ринку щодо нерухомого майна, на які здійснюється владно-

організуючий вплив з боку держави. 

3. Ураховуючи системно-структурні особливості державно-управлінських 

відносин у сфері користування та розпорядження нерухомим майном, серед 

адміністративно-правових норм, які їх регулюють, доцільно виокремити такі групи 

норм: 1) норми, що закріплюють порядок утворення, правове становище та систему 

суб’єктів державного управління у сфері користування та розпорядження 

нерухомим майном; 2) норми, що визначають права та обов’язки суб’єктів 

адміністративно-правових відносин у сфері користування та розпорядження 

нерухомим майном; 3) норми, що визначають порядок користування та 

розпорядження нерухомим майном, регулюючи взаємодію суб’єктів державного 

управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном між собою, а 

також взаємодію суб’єктів державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном з фізичними та юридичними особами.  

4. З метою забезпечення функціонування та розвитку ринкових відносин, 

оптимізації обороту нерухомого майна, забезпечення належного визнання та захисту 

прав фізичних і юридичних осіб на нерухоме майно, в Україні функціонує система 

суб’єктів державного управління у сфері користування та розпорядження 

нерухомим майном, провідне місце в якій належить органам виконавчої влади. 

Організаційно-функціональну структуру системи суб’єктів державного управління у 

сфері  користування та розпорядження нерухомим майном становлять такі ланки:          

1) Кабінет Міністрів України; 2) центральні органи виконавчої влади, насамперед 

Фонд державного майна України та Мін’юст України; 3) суб’єкти владних 

повноважень на місцях, що включають територіальні органи центральних органів 

виконавчої влади на обласному та районному рівні, місцеві державні адміністрації, а 

також суб’єкти, які здійснюють делеговані повноваження у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном; 4) суб’єкти корпоративного управління 

об’єктами державної власності. 

5. З метою усунення дублювання повноважень органів виконавчої влади у 

сфері оцінки нерухомого майна, запропоновано передати повноваження Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в частині організації 

професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

а також ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, – Фонду державного 

майна України. 

З метою одержання максимальних сум надходжень від продажу об’єктів 

приватизації, уникнення судових спорів, усунення корумпованих схем приватизації, 

обґрунтовано необхідність проведення приватизації державного нерухомого майна 

разом із земельними ділянками, що вимагає виключення статті 18-2 з Закону 

України «Про приватизацію державного майна», яка надає право державним 

органам приватизації приймати рішення про продаж об’єкта приватизації без 

земельної ділянки. 

6. З метою усунення дублювання повноважень, скорочення часу державної 

реєстрації прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зменшення 



15 

 

 

кількості реєстраційних органів та видатків на їх утримання, доцільно передати 

функції Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з 

питань ведення і адміністрування державного земельного кадастру – Мін’юсту, а 

функції щодо надання інформації про відведення земельних ділянок, ведення 

поземельних книг, здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у 

їх використанні, а також видання витягів із Державного земельного кадастру про 

земельні ділянки – державним реєстраторам прав на нерухоме майно. Державну 

службу України з питань геодезії, картографії та кадастру слід ліквідувати, 

передавши частину її повноважень Міністерству екології та природних ресурсів, 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України та Фонду державного майна України. 

7. Залежно від цілей, на які спрямовані адміністративні неюрисдикційні 

провадження у сфері користування та розпорядження нерухомим майном, виділено 

такі їх види: нормотворче провадження; провадження з підготовки і ухвалення 

індивідуальних правових актів; установче провадження; провадження щодо 

реалізації контрольно-наглядових повноважень; реєстраційні та дозвільні 

провадження у сфері користування та розпорядження нерухомим майном; 

провадження щодо приватизації державного та комунального нерухомого майна; 

провадження щодо отримання права оренди державного та комунального 

нерухомого майна; провадження у земельних справах; концесійне провадження. 

Для зменшення корупційної складової та забезпечення прозорості під час 

нормотворчих проваджень у сфері користування та розпорядження нерухомим 

майном запропоновано зміни до п. 5.1. наказу Фонду державного майна України 

«Про порядок підготовки, видання, подання на державну реєстрацію та 

систематизацію нормативно-правових актів Фонду державного майна України», які 

передбачають подання разом з нормативно-правовим актом відомостей, які 

підтверджують проведення громадських слухань з потенційними інвесторами та 

громадськими організаціями, з обов’язковим залученням засобів масової інформації. 

8. Залежно від специфіки об’єкта відповідних адміністративно-процесуальних 

правовідносин реєстраційні та дозвільні провадження у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном можна поділити на реєстраційні провадження, 

що включають провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень, а також провадження з державної реєстрації земельної ділянки у 

Державному земельному кадастрі та дозвільні (ліцензійні) провадження, серед яких  

провадження з видачі ліцензії на будівництво об’єктів IV і V категорій складності; 

провадження з видачі дозволу на виконання будівельних робіт; провадження з 

видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням 

земляних та/або ремонтних робіт. 

Для удосконалення реєстраційних та дозвільних проваджень у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном необхідно внести зміни до 

законодавства, якими забезпечити прийняття вмотивованих рішень про відмову в 

державній реєстрації речових прав та їх обтяжень; визначити порядок закриття 

дозволів на порушення об’єктів благоустрою, в якому передбачити перелік 

документів та строки закриття дозволу; можливість оскарження дій або 
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бездіяльності посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів в 

адміністративному (досудовому) порядку.  

9. З метою продажу об’єктів приватизації на основі принципів законності, 

рівності прав участі громадян України необхідно забезпечити відкритість засідання 

комісії щодо розгляду пропозицій, кваліфікаційних документів учасників конкурсу 

та визначення списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних 

пропозицій ціни, що зумовлює необхідність внесення відповідних змін до 

законодавства. 

 Для спрощення порядку проведення конкурсу на право оренди державного та 

комунального нерухомого майна необхідно шляхом внесення відповідних змін до 

законодавства скоротити перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та 

передбачити подачу повного переліку документів тільки переможцем конкурсу; 

забезпечити допуск до участі в конкурсі всіх претендентів; забезпечити відкритість, 

гласність проведення конкурсу, особисту участь у конкурсі претендентів конкурсу 

або їх представників. 

З метою забезпечення можливості цільового витрачання коштів від 

приватизації на фінансування стратегічних об’єктів, проектів розвитку соціально-

економічної інфраструктури, пріоритетних інноваційних та науково-технічних 

програм акцентовано увагу на необхідності внесення змін до Бюджетного кодексу 

України, що передбачають зарахування переважної частки (не менше 75 %) 

надходжень від приватизації до спеціального фонду Державного бюджету України. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Гонтаренко Н. С. Державне управління у сфері  користування та 

розпорядження нерухомим майном (адміністративно-правовий аспект). – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
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інформаційне право. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено дослідженню проблемних аспектів адміністративно-

правового забезпечення державного управління у сфері користування та 

розпорядження нерухомим майном.  

Окреслено систему нормативно-правових актів та правових норм, за 

допомогою яких здійснюється адміністративно-правове регулювання державного 

управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном, та 

запропоновано класифікацію адміністративно-правових норм у зазначеній сфері. 

Особливу увагу приділено розкриттю структури системи суб’єктів державного 

управління у сфері  користування та розпорядження нерухомим майном. 

Розглянуто види адміністративних проваджень у сфері  користування та 

розпорядження нерухомим майном та запропоновано критерії їх класифікації. 

Детально охарактеризовані реєстраційні та дозвільні провадження у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном. Розроблено рекомендації, 

спрямовані на удосконалення приватизаційного та орендного провадження у сфері 

користування та розпорядження нерухомим майном, зокрема, запропоновано внести 

зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на право оренди державного майна» з приводу скорочення 

переліку документів необхідних для участі в конкурсі та подачі повного переліку 

документів тільки переможцем конкурсу; забезпечення допуску до участі в конкурсі 

всіх претендентів, відкритості, гласності проведення конкурсу, особистої участі у 

конкурсі усіх претендентів або їх представників. 

Ключові слова: державне управління; користування та розпорядження 

нерухомим майном; ринок нерухомого майна; правове положення суб’єктів 

державного управління; адміністративні провадження; реєстраційні та дозвільні 

провадження; приватизаційне провадження; орендне провадження. 

 

Гонтаренко Н. С. Государственное управление в сфере пользования и 

распоряжения недвижимым имуществом (административно-правовой аспект). 
– На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 –  административное право и процесс; финансовое право; 

информационное право. – ГВУЗ «Киевский национальный экономический 

университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию проблемных аспектов 

административно-правового обеспечения государственного управления в сфере 

использования и распоряжения недвижимым имуществом. 

В работе предложена классификация видов административно-правовых 

отношений в сфере пользования и распоряжения недвижимым имуществом в 

зависимости от специфики их содержания на правоотношения, опосредующие 

организационную деятельность по: передачи объектов государственной 

собственности (недвижимости) в коммунальную собственность; передачи в аренду 

государственного и коммунального недвижимого имущества; передачи 
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государственного и коммунального недвижимого имущества в концессию; 

приватизации государственного и коммунального недвижимого имущества; 

государственной регистрации земельных участков; государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. 

Объектом государственного управления в сфере пользования и распоряжения 

недвижимым имуществом определено рынок недвижимого имущества. 

Значительное внимание уделено раскрытию структуры системы субъектов 

государственного управления в сфере пользования и распоряжения недвижимым 

имуществом, которая представлена такими субъектами государственного 

управления: 1) Кабинетом Министров Украины; 2) центральными органами 

исполнительной власти; 3) субъектами властных полномочий на местах, 

включающими территориальные органы центральных органов исполнительной 

власти на областном и районном уровне, местные государственные администрации, 

а также субъектами, осуществляющие делегированные полномочия в сфере 

пользования и распоряжения недвижимым имуществом; 4) субъектами 

корпоративного управления государственных предприятий. 

Предложено классификацию видов административных неюрисдикционных 

производств в сфере пользования и распоряжения недвижимым имуществом в 

зависимости от целей, на которые направлены такие производства. Согласно 

данному критерию выделено следующие види: нормотворческое производство; 

производство по подготовке и принятию индивидуальных правовых актов; 

учредительное производство; производство по реализации контрольно-надзорных 

полномочий; регистрационные и разрешительные производства в сфере пользования 

и распоряжения недвижимым имуществом; производство по приватизации 

государственного и коммунального недвижимого имущества; производство о 

получении права аренды государственного и коммунального недвижимого 

имущества; производство в земельных делах; концессионное производство. 

Охарактеризованы регистрационные и разрешительные производства в сфере 

пользования и распоряжения недвижимым имуществом. 

Разработаны рекомендации, направленные на усовершенствование 

приватизационного и арендного производства в сфере пользования и распоряжения 

недвижимым имуществом. В частности, предложено внести изменения в 

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса на право аренды государственного имущества» касательно 

сокращения перечня документов, необходимых для участия в конкурсе, и подачи 

полного перечня документов только победителем конкурса; допуска к участию в 

конкурсе всех претендентов; открытости, гласности проведения конкурса; личного 

участия претендентов конкурса или их уполномоченных представителей, имеющих 

надлежащим образом оформленную доверенность.  

Ключевые слова: государственное управление; пользование и распоряжение 

недвижимым имуществом; рынок недвижимого имущества; правовое положение 

субъектов государственного управления; административные производства; 

регистрационные и разрешительные производства; приватизационное производство; 

арендное производство. 
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Gontarenko N. S. Public administration in the use and disposal of real estate 

(administrative and legal aspects). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law (PhD), in speciality 12.00.07 – administrative 

law and process; financial law; informational law. – Kyiv National Economic University 

named after Vadym Hetman – research university, Kyiv, 2016. 

The thesis deals with the problematic aspects of administrative and legal support of 

public administration in the use and disposal of real estate. 

Special attention is paid to the disclosure of the public administration subjects 

system’s structure in the use and disposal of real estate. There are different types of 

administrative proceedings in the use and disposal of real estate were analysed, and the 

criteria for their classification were offered in the thesis. The registration and permit 

proceedings for use and disposal of real estate were described in detail. Recommendations 

have been developed for enhancement of privatization and leasehold proceedings in the 

use and disposal of real estate. 

Keywords: public administration; use and disposal of real estate; real estate market; 

legal status of subjects of public administration; administrative proceedings; registration 

and permit proceedings; privatization proceedings; leasehold proceedings. 

 

 


