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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. З 1992 р. по 2018 р. в Україні було приватизовано 
понад 133 тисячі об’єктів державної та комунальної форми власності, що 
значно вплинуло на реформування економіки. У 2008 р. Україна стала 
повноправним членом Світової організації торгівлі та зобов’язалася доповідати 
іншим країнам-членам про здійснення економічних реформ, у тому числі про 
стан і результати приватизації. Такі зобов’язання свідчать про важливість 
ефективного публічного управління у сфері приватизації як для внутрішньої 
так і для зовнішньої політики України, оскільки вони виявляють у цій сфері 
додаткову відповідальність перед іноземними партнерами. 

Історія приватизації в Україні демонструє непослідовність відповідної 
державної політики та неефективне державне управління в цій сфері, унаслідок 
чого більшість населення пов’язує приватизацію зі зловживанням владою, 
рейдерством і корупцією, що призвели до несправедливого розподілу 
національних багатств, незаконного придбання державних чи комунальних 
підприємств представниками правлячої еліти, значного розриву між доходами 
громадян та різкого розшарування населення. Згідно з результатами опитування 
громадян 55,8% із них не задоволені результатами приватизації, 
31,7% респондентів вважають необхідним проведення перевірки законності 
приватизованих державних і комунальних підприємств, 18,4% опитаних 
прагнуть проведення реприватизації. З-поміж головних причин негативної 
оцінки процесів приватизації з боку суспільства опитані громадяни назвали 
безкарність правопорушень у сфері приватизації (31,1%), непрозорість процесів 
приватизації (27,6%) та неефективне публічне управління в цій сфері (22,7%). 

Прийняття Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» значно підвищило рівень прозорості й ефективності приватизаційних 
процесів: уже протягом 2018 р. від приватизації державного майна 
перераховано до державного бюджету 268,65 млн. грн, що становить 75,7% 
виконання планового показника. При цьому у 2018 р. найбільшу ефективність 
демонструє мала приватизація. Натомість у цьому періоді не відбулося продажу 
жодного об’єкту великої приватизації. Залишаються невирішеними також 
проблеми приватизації земельних ділянок та окремих об’єктів житлового 
фонду. 

Проведені реформи у сфері приватизації мають низький рівень 
інформаційного супроводу в засобах масової інформації, про що свідчить 
високий показник непоінформованості громадян про ці реформи (44,4%), 
наслідком чого є невисокий рівень підтримки впроваджуваних реформ у цій 
сфері серед населення (14,7%). 

У зв’язку із зазначеним для вдосконалення механізму публічного 
управління у сфері приватизації необхідна науково обґрунтована та виважена 
система адміністративно-правових засад публічного управління у сфері 
приватизації, яка дасть змогу стабілізувати ці процеси, зробити їх прозорими й 
незалежними від політичної волі правлячої еліти, а також забезпечить 
проведення приватизації виключно в інтересах суспільства та держави. 
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Питання змісту, історії, особливостей приватизації в Україні, її економічних 
передумов та наслідків, механізму реалізації, управління приватизаційними 
процесами та правового регулювання суспільних відносин у цій сфері стали 
праці представників різних наук – історії, економіки, політології, державного 
управління та правової науки. Різні аспекти приватизації досліджували: 
В. В. Авер’янов, Н. О. Армаш, О. Г. Бакланова, В. Д. Бакуменко, О. М. Бондар, 
М. Ю. Віхляєв, С. Т. Гончарук, І. Г. Давидов, Н. С. Демченко, В. В. Доненко, 
І. В. Зозуля, Р. А. Калюжний, Л. П. Коваленко, Н. Д. Когут, Т.О. Коломоєць, 
В.К. Колпаков, А. Т. Комзюк, Р. В. Комісарчук, М. І. Костромітіна, 
Г. О. Крамаренко, Т. Я. Крих, М. О. Кужелєв, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінний, 
Є. О. Легеза, Ю. О. Легеза, І. О. Личенко, В. Е.  Лір, Л. С. Любохинець, 
П. С. Лютіков, М. О.Лютікова, П. В. Макушев, Р. В. Миронюк, Т. П. Мінка, 
І. В. Науменко В.О. Негодченко, О. В. Негодченко, С. В. Пєтков, 
Д. В. Приймаченко, О. П. Процків, Л. Л. П’ята, В. Л. Ревенко, О. В. Рябченко, 
Н. В. Савенко, С. М. Сологуб, С. Г. Стеценко, Н. М. Тихоненко, 
В. М. Трубаров, М. І. Флейчук, Ю. М. Фролов, О. І. Харитонова, В. К. Черняк, 
М. В. Чечетов, О. Є.Чорна, Л. В. Чуприна  та інші, однак комплексних наукових 
досліджень, присвячених адміністративно-правовим засадам публічного 
управління у сфері приватизації не було.  

У зв’язку із цим та з огляду на тенденції активізації приватизаційних 
процесів в Україні, що характеризують новий етап розвитку цієї сфери, 
пов’язаний із прийняттям Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» від 18 січня 2018 р. та реалізацією його положень, 
питання публічного управління у сфері приватизації набувають актуальності та 
потребують вирішення в межах дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до основних положень Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» від 18 січня 2018 р., Концепції 
роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду, 
затвердженої Постановою Верховної Ради України від 31 жовтня 1991 р. 
№ 1767-XII, Стратегії реформування державного управління України на період 
до 2021 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
24 червня 2016 р. № 474, Концепції розвитку системи надання 
адміністративних послуг органами виконавчої влади, затвердженої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р, 
Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про ситуацію у сфері 
приватизації державного майна» від 22 жовтня 2010 р., Указу Президента 
України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи 
в Україні» від 22 липня 1998 р. № 810/98, Указу Президента України «Про 
Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»» від 12 січня 2015 р. № 5/2015. 

Дослідження проведене в межах Основних наукових напрямів та 
найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 
технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 роки, затверджених Постановою 
Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. № 179 
(п. 3.4.2.5), Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%93.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%20%D0%9D.%20%D0%94.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%86.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%86.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9C.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.$
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правових наук України на 2016–2020 роки, затвердженої Постановою загальних 
зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 
визначити сутність адміністративно-правових засад публічного управління у 
сфері приватизації, а також сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 
чинного законодавства в цій сфері та практики його застосування. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно виконати 
такі основні задачі: 

− охарактеризувати стан наукової розробленості проблеми 
адміністративно-правових засад публічного управління у сфері приватизації в 
Україні; 

− визначити особливості методологічного забезпечення дослідження 
публічного управління у сфері приватизації в Україні; 

− охарактеризувати сферу приватизації як об’єкт публічного управління 
та вплив на неї державної приватизаційної політики; 

− систематизувати вітчизняне приватизаційне законодавство та 
визначити нормативні засади регулювання публічного управління у сфері 
приватизації; 

− охарактеризувати систему суб’єктів публічного управління у сфері 
приватизації та сучасні тенденції її реформування; 

− визначити поняття та структуру адміністративно-правового статусу 
суб’єктів публічного управління у сфері приватизації; 

− окреслити й охарактеризувати форми взаємодії суб’єктів публічного 
управління у сфері приватизації; 

− з’ясувати особливості та проблеми реалізації антикорупційної 
політики у сфері приватизації, а також напрями їх вирішення; 

− визначити поняття та структуру адміністративно-правового механізму 
публічного управління у сфері приватизації; 

− з’ясувати зміст завдань, функцій і принципів публічного управління у 
сфері приватизації; 

− висвітлити форми, методи та правові гарантії публічного управління у 
сфері приватизації; 

− розкрити зміст приватизаційного процесу, особливості публічного 
управління під час здійснення приватизаційних проваджень, процедур та 
надання послуг у цій сфері; 

− визначити підстави притягнення до адміністративної відповідальності 
за правопорушення у сфері приватизації та особливості розгляду судами цих 
справ; 

− виявити й охарактеризувати особливості публічного управління у 
сфері приватизації житла; 

− визначити та узагальнити особливості публічного управління у сфері 
приватизації землі; 
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− з’ясувати особливості публічного управління у сфері великої 
приватизації та перспективи її проведення в Україні; 

− розкрити особливості публічного управління у сфері малої 
приватизації; 

− узагальнити зарубіжний досвід публічного управління у сфері 
приватизації та визначити перспективи його адаптації до правової системи 
України; 

− окреслити шляхи розвитку механізму публічного управління у сфері 
приватизації; 

− сформулювати концептуальні пропозиції та рекомендації 
удосконалення нормативних засад публічного управління у сфері приватизації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері приватизації в 
Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади публічного 
управління у сфері приватизації в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали сучасні 
загальні та спеціальні методи наукового пізнання, системне застосування яких 
забезпечило вирішення сформульованих завдань і досягнення мети 
дисертаційної роботи. Основним загальнонауковим методом у роботі є 
діалектичний, за допомогою якого досліджено ґенезу наукової думки щодо 
формулювання та визначення ознак важливих правових категорій для цього 
дослідження, розкрито зміни, що відбувалися в розумінні цих понять, і зміст 
елементів механізму адміністративно-правового регулювання (розділи 1, 2, 3). 
Для розкриття ґенези уявлень про приватизацію як об’єкт управлінської 
діяльності та тих змін, які відбувалися в нормативному врегулюванні цієї 
сфери, а також для надання характеристики перспектив удосконалення 
нормативного врегулювання приватизації використано історико-правовий 
метод (розділи 1, 4 підрозділ 5.2). Логіко-юридичний метод застосовано для 
формулювання таких базових дефініцій дисертації: «механізм публічного 
управління у сфері приватизації», «суб’єкти публічного управління у сфері 
приватизації», «адміністративно-правові засади публічного управління у сфері 
приватизації», «адміністративні послуги у сфері приватизації» та інших 
(розділи 1, 3, підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Із застосуванням статистичного методу 
виявлено основні тенденції та недоліки у практиці застосування норм чинного 
законодавства, яке регулює суспільні відносини у сфері приватизації 
(підрозділи 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, розділи 3 та 4). Метод системного аналізу 
використано для дослідження іноземного досвіду правового регулювання 
публічного управління у сфері приватизації та проблем реалізації 
адміністративно-правових засад публічного управління у цій сфері щодо різних 
об’єктів приватизації (розділ 4). Методи моделювання, аналізу та синтезу 
застосовано для розроблення перспективних напрямів подальшого 
вдосконалення організаційних і нормативних засад публічного управління у 
сфері приватизації (підрозділи 5.1, 5.2, 5.3).  
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Нормативну основу роботи становлять Конституція України, нормативно-
правові акти Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету 
Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, а також міжнародні нормативно-правові 
акти, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати соціологічного 
опитування громадян у 2018–2019 рр. (457 осіб), рішення судів у сфері 
приватизації, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень 
України за 2011–2019 рр. (285 судових рішень), статистичні дані Державної 
служби статистики України за 2011–2018 рр., відомості на офіційних веб-сайтах 
суб’єктів публічного управління, правова публіцистика. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 
наукових досліджень, присвячених визначенню сутності адміністративно-
правових засад публічного управління у сфері приватизації в Україні. У 
результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення й 
висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 
− запропоновано прийняти Концепцію публічного управління у сфері 

приватизації в Україні, що відображає його правовий, структурний, 
функціональний, адміністративний елементи; упорядковує та систематизує 
термінологічний апарат у цій сфері; визначає зміни до ряду чинних законів 
України у цій сфері, а також конкретизує мету, строки, шляхи, способи її 
реалізації та очікувані результати; 

− сформульовано авторську дефініцію приватизації як об’єкту 
публічного управління, яку запропоновано визначати як сукупність суспільних 
відносин, що існують у процесі взаємодії суб’єктів приватизації під час 
застосування заходів організаційного, технічного, інформаційного, правового 
характеру, пов’язаних із підготовкою, проведенням та оформленням  
результатів продажу єдиних майнових комплексів державних і комунальних 
підприємств, їх структурних підрозділів, окремого майна, об’єктів 
незавершеного будівництва, об’єктів соціально-культурного призначення, 
пакетів акцій, житла, земельних ділянок, інших об’єктів, у результаті якого 
право власності переходить від держави чи територіальної громади до 
громадян і юридичних осіб; 

– визначено державну приватизаційну політику як систему рішень, дій та 
заходів суб’єктів публічного управління, спрямовану на врегулювання 
суспільних відносин, що існують у процесі взаємодії суб’єктів приватизації під 
час застосування заходів організаційного, технічного, інформаційного, 
правового характеру, пов’язаних із підготовкою, проведенням та оформленням 
результатів продажу державного й комунального майна, у результаті якого 
право власності переходить від держави чи територіальної громади до 
громадян і юридичних осіб;  
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– виявлено особливості механізму публічного управління у сфері 
приватизації житла, земельних ділянок, об’єктів великої та малої приватизації, 
що проявляються у : 1) різному рівні нормативно-правових актів регулювання 
відповідних відносин; 2) системі органів публічного управління приватизації 
цих об’єктів; 3) процедурах визначення об’єктів, що підлягають 
приватизації; 4) ініціаторах порушення приватизаційного процесу та 
відповідних проваджень; 5) колом приватизаційних та адміністративних 
послуг у сфері приватизації; 6) ступені використання можливостей сучасних 
електронних систем в процесі приватизації; 7) можливостях залучення 
суб’єктів, уповноважених на виконання владних повноважень у сфері 
приватизації та посередників; 8) рівнях інформаційного супроводження 
приватизаційного процесу; 9) ступенях реалізації публічного інтересу в 
процесі приватизації різних об’єктів; 10) видах адміністративних договорів, 
що укладаються із суб’єктами приватизації; 11) видах індивідуальних 
адміністративних актів, що підтверджують набуття права власності на об’єкт 
в процесі його приватизації; 12) ступені вразливості до реалізації ризиків 
реприватизації, визнання приватизації недійсною, проявів корупції та 
рейдерства; 13) рівні адміністративно-правового захисту суспільних відноси в 
процесі приватизації різних об’єктів; 

− аргументовано доцільність створення Єдиного державного органу з 
питань приватизації та відкритого Єдиного державного приватизаційного 
реєстру, що включатиме інформацію про об’єкти, які приватизуються та вже 
приватизовані об’єкти, а це підвищить прозорість у цій сфері, знизить ризики 
реприватизації, рейдерства, проявів корупції та визнання приватизації 
незаконною; 

− запропоновано під правовими гарантіями у сфері приватизації розуміти 
закріплені в законодавстві заходи, умови, способи та засоби впливу на 
учасників відносин у сфері приватизації житла, земельних ділянок, об’єктів 
державного й комунального майна, що застосовуються на всій території 
держави безперервно, забезпечуються силою державного примусу з метою 
формування та ефективної реалізації державної політики у сфері приватизації; 

− визначено адміністративні послуги у сфері приватизації як послуги, не 
пов’язані з конкурсними засадами, що надаються суб’єктами публічного 
управління за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів у межах і в 
спосіб, що визначені законодавством, результатом якої є видання 
адміністративного акта покупцям державного й комунального майна, а також 
іншим суб’єктам, які здійснюють професійну діяльність у сфері приватизації; 

удосконалено: 
− наукові підходи до розуміння адміністративно-правового статусу 

суб’єкта публічного управління у сфері приватизації через визначення таких 
його ознак: а) нормативно-правова урегульованість; б) конструктивність; 
в) спеціальний порядок створення, реорганізації, ліквідації суб’єкта; г) мета, 
завдання, функції, гарантії діяльності; ґ) відповідальність; 
д) підпорядкованість;  
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− теоретичні положення щодо системи принципів публічного управління 
у сфері приватизації шляхом виокремлення таких спеціальних принципів як: 
принципи соціальної справедливості; продажу об’єктів приватизації з 
урахуванням особливостей таких об’єктів; захисту економічної конкуренції; 
пріоритету задоволення прав людини; створення сприятливих умов для 
залучення інвестицій; забезпечення конкурентних умов приватизації; надання 
громадянам України пріоритетного права на придбання земельних ділянок, 
державного та комунального майна; надання пільг для придбання державного 
майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються; 
забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України 
у процесі приватизації; додержання антимонопольного законодавства та інші; 

− наукові уявлення про форми взаємодії органів публічного управління у 
сфері приватизації шляхом виокремлення таких основних: 1) проведення 
спільних колегій, оперативних нарад; 2) створення окремих робочих груп із 
приводу підвищення ефективності процесу продажу об’єктів приватизації; 3) 
надання ФДМУ методичної й комплексної практичної допомоги іншим 
суб’єктам публічного управління; 4) обміну інформацією у сфері приватизації; 
5) проведення спільних заходів оцінки та моніторингу стану виконання 
державної політики у сфері приватизації; 6) видання спільних нормативно-
правових актів, які регламентують взаємодію зацікавлених суб’єктів із 
реалізації державної політики у сфері приватизації та інші; 

− наукові підходи до характеристики правового статусу державного 
підприємства «Прозорро.Продажі», що є адміністратором електронної 
торгової системи, як суб’єкта публічного управління у сфері приватизації при 
реалізації ним таких делегованих владних повноважень як контроль 
центральної бази даних; стягнення плати в бюджет держави за тестування 
електронних майданчиків, де проводяться електронні аукціони з продажу 
об’єктів приватизації, та укладення договорів з їх операторами; 

− розуміння приватизаційного процесу як регламентованої чинним 
законодавством діяльності суб’єктів публічного управління та покупців щодо 
здійснення заходів організаційного, технічного, інформаційного, правового 
характеру в формі адміністративних процедур, пов’язаних із підготовкою, 
проведенням та оформленням результатів продажу об’єктів приватизації, у 
результаті якого державна чи комунальна форма їх власності змінюється на 
приватну; 

− наукові підходи до змісту адміністративно-правового захисту 
суспільних відносин у сфері приватизації шляхом його удосконалення за 
рахунок доповнення статей 166-14 та 166-15 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (КУпАП) такими видами сучасних порушень 
приватизаційного законодавства як : 1) невиконання умов купівлі продажу 
об’єктів приватизації; 2) ненадання документів, що підтверджують стан 
виконання умов договорів; 3) недопущення працівників органів приватизації 
до проведення ними перевірки дотримання умов за договорами купівлі-
продажу;  
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− теоретичні положення щодо змісту адміністративно-правових гарантій 
державної політики у сфері приватизації шляхом систематизації та 
конкретизації  закріплених у законодавстві заходів, умов, способів і засобів 
впливу на учасників публічних відносин у сфері приватизації окремих видів 
об’єктів державного й комунального майна, що забезпечується силою 
державного примусу з метою формування та ефективної реалізації державної 
політики у сфері приватизації; 

набули подальшого розвитку: 
− розуміння сутності адміністративно-правових засад публічного 

управління у сфері приватизації як сукупності науково обґрунтованих і 
нормативно закріплених базових положень, правил, норм, стандартів, гарантій, 
принципів побудови, функціонування, модернізації механізму публічного 
управління у сфері приватизації спрямованого на прискорення економічного 
зростання та створення умов для реалізації публічних та приватних інтересів; 

− теоретичні положення щодо визначення правового статусу оператора 
електронного майданчика як учасника адміністративно-правових відносин у 
сфері приватизації шляхом визначення таких його особливостей як діяльність 
згідно договору, укладеного з адміністрацією електронної торгової системи 
«ProZorro.Продажі», істотні умови якого визначені Кабінетом Міністрів 
України; наявність обов’язку щодо захисту інформації відповідно до чинного 
законодавства та звітування з інформаційної безпеки за формою, 
встановленою адміністратором; 

− наукові підходи до класифікації актів застосування права у сфері 
приватизації, що здійснюється за такими критеріями, як: суб’єкти прийняття 
(акти державних органів; акти органів місцевого самоврядування); значення 
(основні; допоміжні); характер правового впливу (регулятивні; охоронні); 
характер юридичних наслідків (правовстановлюючі; правозмінюючі; 
правоприпиняючі); 

− теоретичні підходи до визначення змісту поняття такого елементу 
механізму публічного управління у сфері приватизації, як акт застосування, 
під яким запропоновано розуміти персоніфікований правовий акт державних 
органів приватизації чи місцевих рад, органів приватизації територіальних 
громад, який прийнятий на основі юридичних фактів і норм права щодо 
об’єктів приватизації та визначає права, обов’язки або міру юридичної 
відповідальності покупців та інших учасників приватизаційного процесу; 

− розуміння сутності приватизаційної процедури як сукупності 
визначених чинним законодавством правил та алгоритмів здійснення 
суб’єктами приватизації дій у визначеній формі організаційного, технічного, 
інформаційного й правового характеру, що пов’язані з підготовкою, 
проведенням та оформленням результатів приватизації; 

− систематизація суб’єктів надання муніципальних адміністративних 
послуг у сфері приватизації земельних ділянок та житла шляхом віднесення 



9 

до них центрів надання адміністративних послуг, міських, сільських і 
селищних рад та їх виконавчих органів відповідної спеціалізації. 

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

− науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень із 
відповідної проблематики (акт впровадження Університету митної справи та 
фінансів від 05.09.2019);  

− нормотворчій сфері – для вдосконалення законодавства, що регулює 
діяльність суб’єктів приватизації (лист до Комітету з питань правоохоронної 
діяльності Верховної Ради України від 04.11.2019 № 12-39/113); 

− правозастосуванні – для вдосконалення діяльності суб’єктів 
приватизації, наділених владними повноваженнями, та надання 
адміністративних послуг у сфері приватизації; 

− навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої 
освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна 
відповідальність», «Адміністративний процес», а також для підготовки 
підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідних навчальних 
дисциплін, написання статей та наукових повідомлень (акт впровадження 
Запорізького національного університету від 08.10.2019; акт впровадження 
ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» від 28.10.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконане дисертантом 
самостійно з використанням новітніх здобутків вітчизняної та зарубіжної науки 
адміністративного права, усі викладені в ньому положення й висновки 
обґрунтовані на основі власних досліджень автора. У співавторстві 
опубліковано монографію «Розмежування компетенції органів державної 
виконавчої влади та місцевого самоврядування» (2015) (здобувачу належать 
підрозділи 1.2, 1.3, 2 та 3 розділи); наукові статті:  «Адміністративно–правовий 
режим розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування» (2014 р.) (здобувачу належить висвітлення 
елементів та змісту адміністративно–правового режиму розмежування 
компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування); «Щодо дієвості механізму розмежування компетенції органів 
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» (2014 р.) 
(здобувачу належить визначення недоліків правового регулювання механізму 
розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування і напрямів їх усунення); «Сучасні підходи до 
принципів розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та 
місцевого самоврядування» (2015 р.) (здобувачу належить висвітлення 
реалізації принципів розмежування компетенції органів державної виконавчої 
влади та місцевого самоврядування); «Адміністративні послуги у сфері 
приватизації житла, що надаються органами місцевого самоврядування» 
(2019 р.) (здобувачу належить висвітлення змісту та видів адміністративних 
послуг у сфері приватизації житла, що надаються органами місцевого 
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самоврядування). Ідеї та положення, викладені в розробках, що опубліковані 
дисертантом у співавторстві, у роботі не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднені на 11 науково-практичних 
конференціях, зокрема таких: «Особливості розвитку публічного та приватного 
права в Україні» (м. Харків, 2019 р.); «Правове регулювання суспільних 
відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 2019 р.); 
«Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та 
перспективи розвитку» (м. Харків, 2019 р.); «Проблеми та стан дотримання 
захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2019 р.); «Стан та перспективи 
розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 2019 р.); «Розвиток сучасного права в 
умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 2019 р.); «Актуальні дослідження 
правової та історичної науки» (м. Тернопіль, 2019 р.); «Верховенство права та 
правова держава» (м. Ужгород, 2019 р.); «Сучасні тенденції в юридичній науці 
України та зарубіжних країн» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Сорокові економіко-
правові дискусії» (м. Львів, 2019 р.); «Правове регулювання суспільних 
відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку» (м. Київ, 
2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 
1 одноосібній монографії, 1 монографії у співавторстві, 24 наукових статтях, з 
яких 18 опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як фахові з 
юридичних наук, та 6 статей – у зарубіжних наукових виданнях, а також в 
11 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, що містять 20 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 512 сторінок, у тому числі 
основного тексту – 368 сторінок. Список використаних джерел налічує 
588 найменування. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами й темами, мета та завдання, об’єкт і 
предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна й практичне 
значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 
результатів і публікації. 

Розділ 1 «Методологічні засади дослідження публічного управління у 
сфері приватизації» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробленості проблеми адміністративно-
правових засад публічного управління у сфері приватизації в Україні» з’ясовано, 
що до кола наукових пошуків дослідників сфери приватизації (таких як 
Л.В. Чуприна, О.В. Рябченко, О.М. Бондар, В.О. Хлівний, М.І. Костромітіна, 
С.М. Сологуб, О.Г. Бакланова, О.П. Процків, Л.С. Любохинець, І.Г. Давидов та 
інші) входять процеси приватизації, пов’язані з багатогранністю чинників, що 
впливають на перебіг приватизації окремих груп об’єктів, наприклад 
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економічним середовищем, сферою діяльності в народному господарстві, 
формою власності, ініціативою здійснення, інвестиційним спрямуванням, 
масштабами охоплення об’єктів державної власності, розміром об’єкта 
приватизації, залученням суб’єктів господарювання та громадян, тривалістю 
здійснення, механізмом зміни власності, оцінкою вартості об’єктів 
приватизації, можливістю участі іноземних інвесторів, глибиною приватизації, 
особливостями укладення договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, 
відповідальністю за незаконну приватизацію тощо. 

Зроблено висновок, що в більшості досліджень аналізуються окремі 
теоретико-методологічні аспекти приватизації, генезис приватизаційних 
процесів і їх наслідки. Водночас бракує ґрунтовних, системних досліджень 
адміністративно-правових засад публічного управління у сфері приватизації, 
які могли б забезпечити комплексний підхід до формування та реалізації 
державної приватизаційної політики, а також відповідати національним 
реаліям, економічним, фінансовим і соціальним інтересам. 

У підрозділі 1.2 «Стан методологічного забезпечення дослідження 
публічного управління у сфері приватизації в Україні» проаналізовано зміст 
поняття методології досліджень та особливості методів наукового пізнання 
правових явищ за результатами роботи таких учених, як А.Я. Баскаков, 
Д.А. Керімов, О.Д. Крупчан, М.І. Панов, Н.В. Туленко, І.В. Федосова, 
Н.В. Ходєєва, Р.Б. Шишка та інших. Розглянуто складники методології 
дослідження адміністративно-правових основ публічного управління у сфері 
приватизації. 

Визначено такі компоненти дослідження публічного управління у сфері 
приватизації: 1) об’єкт дослідження, яким є суспільні відносини, що виникають 
у сфері приватизації в Україні; 2) предмет дослідження – адміністративно-
правові засади публічного управління у сфері приватизації в Україні; в) мету 
дослідження – визначення сутності адміністративно-правових засад публічного 
управління у сфері приватизації в Україні, формулювання пропозиції щодо 
вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його 
застосування. 

Обґрунтовано використання таких методів наукового дослідження 
адміністративно-правових засад публічного управління у сфері приватизації, як 
діалектичний, історико-правовий, логіко-юридичний, статистичний, метод 
системного аналізу, моделювання, аналіз і синтез. 

У підрозділі 1.3 «Сфера приватизації як об’єкт публічного управління та 
державна приватизаційна політика» проаналізовано наукові підходи до 
визначення поняття приватизації, розглянуто її ознаки й особливості як об’єкта 
публічного управління. З’ясовано, що приватизація за змістом є процесом 
передачі майна; при цьому об’єктом такого процесу є майно державної чи 
комунальної власності, яке переходить у колективну або приватну власність, а 
суб’єктами цих відносин є органи приватизації та покупці. 

Виокремлено основні види приватизації: приватизація житла, земельних 
зелінок, мала й велика приватизації, які відрізняються переліком 
пропонованого майна до приватизації, процедурою та суб’єктним складом 
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учасників відповідного процесу. В основу розуміння сфери приватизації як 
об’єкта публічного управління покладено дотримання обґрунтованого 
співвідношення економічних, майнових, соціальних та інших потреб людини, 
суспільства й держави.  

Результати наукових досліджень сутності державної політики, які 
проводили такі фахівці в галузі політології, юриспруденції, управління, 
соціології, економіки, як В.І. Андріяш, В.Д. Бакуменко, О.Л. Валевський, 
Г.В. Музиченко, Л.А. Пал, М.І. Пірен, 
В.Є. Романов, О.В. Рябічко, В.В. Тертичка, дали змогу зробити висновок, що 
поняття «державна приватизаційна політика» та «державна політика у сфері 
приватизації» є синонімічними. Сформульовано авторське визначення поняття 
державної приватизаційної політики та запропоновано закріпити його у ст. 1 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Обґрунтовано, що підвищення рівня системності та ефективності 
формування й реалізації державної приватизаційної політики має сприяти 
прийняття Концепції публічного управління у сфері приватизації в Україні. 

У підрозділі 1.4 «Нормативні засади публічного управління у сфері 
приватизації» встановлено, що передумовами правового регулювання 
публічного управління у сфері приватизації в Україні є домінування публічного 
інтересу в економічній сфері, зокрема прискорення економічного зростання, 
залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної та 
комунальної власності у структурі публічного майна шляхом продажу об’єктів 
приватизації ефективному приватному власнику. 

На підставі узагальнення результатів наукових досліджень і 
ретроспективного аналізу приватизаційного законодавства України визначено 
історичні етапи становлення й еволюції публічного управління у сфері 
приватизації в Україні. Виявлено сучасні тенденції правового регулювання 
публічного управління у сфері приватизації: 1) скорочення суб’єктів публічного 
управління у сфері приватизації; 2) підвищення ролі сучасних електронних 
систем проведення аукціонів з продажу об’єктів приватизації; 3) зняття 
обмежень на приватизацію окремих об’єктів державної власності, що раніше не 
підлягали приватизації; 4) підвищення рівня відкритості публічного управління 
у сфері приватизації; 5) зменшення кількості бюрократичних перепон для 
приватизації; 6) розширення можливостей громадського контролю тощо. 

Розділ 2 «Суб’єкти публічного управління у сфері приватизації та їх 
адміністративно-правовий статус» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Система суб’єктів публічного управління у сфері 
приватизації та її розвиток» визначено головну роль в системі суб’єктів  
публічного управління у сфері приватизації Верховної Ради України, Кабінету 
міністрів України, Президента, що реалізується в процесі їх регулятивного 
впливу на цю сферу суспільних відносин. Доведено спільність системи 
суб’єктів публічного управління у сфері приватизації об’єктів малої та великої 
приватизації, до якої входять Кабінету Міністрів України, ФДМУ та його 
територіальні підрозділи, Рахункова палата України, Антимонопольний 
комітет, Рада національної безпеки  і оборони України, органи місцевого 
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самоврядування, органи, які здійснюють управління державним майном 
відповідно до повноважень, визначених окремими законами, аукціонні комісії, 
адміністратор електронної торгової системи. З’ясовано особливий правовий 
статус радників у сфері великої приватизації, виявлено проблеми проведення 
конкурсів з обрання радників у сфері великої приватизації та шляхи їх 
вирішення. Розглянуто склад, структуру та повноваження аукціонних комісій із 
продажу об’єктів великої та малої приватизації.  

Визначено систему суб’єктів публічного управління у сфері приватизації 
житла та земельних ділянок: Кабінет Міністрів України, ФДМУ та його 
територіальні підрозділи, центри надання адміністративних послуг міських, 
сільських, селищних рад; виконавчі органи цих рад: для приватизації земельних 
ділянок це відділи містобудування, архітектури та просторового 
розвитку управління інфраструктури та капітального будівництва, служби 
містобудівного кадастру, земельних ресурсів та відносин управління 
інфраструктури та капітального будівництва, а для приватизації житла –
департаменти житлового господарства міських рад; управління комунального 
майна міських рад; відділи приватизації державного житлового фонду 
управління житлового господарства міських рад; відділи державної реєстрації 
управління адміністративних послуг міських рад тощо. 

Доведено відсутність єдиної системи органів публічного управління у сфері 
приватизації житла, земельних ділянок, об’єктів малої та великої приватизації, 
що ускладнює забезпечення відкритості цієї сфери, результативності 
публічного і громадського контролю за приватизаційним процесом.   

У підрозділі 2.2 «Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного 
управління у сфері приватизації» розглянуто наукові концепції, теорії та 
результати досліджень понять «адміністративно-правовий статус», «суб’єкт 
публічного управління», «повноваження суб’єктів публічного управління», 
«компетенція». 

Виявлено, що елементами компетенції органу публічного управління у 
сфері приватизації є коло суспільних відносин, які ним регулюються, права, 
обов’язки та владні повноваження цього органу, а також функції, за допомогою 
яких реалізується поставлена мета. Проаналізовано повноваження суб’єктів, що 
складають систему органів публічного управляння у сфері приватизації, 
визначені вітчизняним законодавством.  

За результатами опитування громадян з’ясовано, що найбільш позитивно 
ними оцінюється управлінська діяльність у сфері приватизації ФДМУ та його 
територіальних підрозділів (22,7%), органів приватизації територіальних 
громад та місцевих рад  (14,6%), Кабінету Міністрів України (11,6%), 
Верховної ради України (9%), Президента України (7%), Рахункової палати 
України (8,9%). Серед суб’єктів у сфері приватизації, яким було делеговано 
владні повноваження, найактивнішу діяльність, згідно з результатами 
анкетування громадян, здійснюють центри надання адміністративних послуг 
(12,0%), оператори електронних майданчиків (10,1%), адміністратор 
електронної торгової системи (5,9%), інші суб’єкти (3,3%).  
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Визначено зміст розділу Концепції публічного управління у сфері 
приватизації в Україні, що визначає систему органів публічного управління у 
сфері приватизації та їх повноваження. 

У підрозділі 2.3 «Особливості взаємодії суб’єктів публічного управління у 
сфері приватизації в Україні» розглянуто наукові підходи до понять 
«взаємодія», «організація взаємодії», «координація». 

З’ясовано, що універсальними формами взаємодії у сфері публічного 
управління, які можуть бути реалізовані також у сфері приватизації, є 
розроблення та здійснення узгоджених заходів, розслідування й розкриття 
правопорушень, обмін інформацією, формування та подання пропозицій з 
удосконалення законодавства. Встановлено, що вітчизняне законодавство 
фрагментарно регламентує питання взаємодії органів публічного управління, 
деталізує положення щодо взаємодії тільки ФДМУ. 

Встановлено коло суб’єктів публічного управління у сфері приватизації, 
між якими відбувається взаємодія. Найбільшу групу таких суб’єктів становлять 
органи приватизації та суб’єкти управління об’єктами державної власності. 
Іншу категорію суб’єктів, з якими взаємодіють органи публічного управління у 
сфері приватизації, становлять особи, які тимчасово наділяються владними 
повноваженнями самими органами публічного управління у сфері 
приватизації : конкурсні комісії, радники з питань приватизації, адміністратор 
електронної торгової системи, оператори електронних майданчиків, суб’єкти, 
що здійснюють оцінку об’єктів приватизації тощо. 

Виявлено вкрай низькі можливості громадськості щодо впливу на 
приватизаційний процес і публічне управління у сфері приватизації. 

Аргументовано необхідність внесення змін до ст. 16 Закону України «Про 
Фонд державного майна України» та ст. 7 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» шляхом їх доповнення ч. 2 та ч. 6 
відповідно, де визначити ознаки, поняття, засади, напрями й форми взаємодії 
суб’єктів публічного управління у сфері приватизації. 

У підрозділі 2.4 «Проблеми реалізації антикорупційної політики у сфері 
приватизації та напрями їх вирішення» розглянуто особливості напрямів і 
заходів реалізації антикорупційної політики у сфері приватизації, виявлено 
фактори корупційних ризиків в цій сфері та запропоновано шляхи 
нормативного закріплення механізму протидії ним. 

За результатами опитування громадян з’ясовано, що 55,8% респондентів 
вважають рівень корупції на державних і комунальних підприємствах вищим, 
ніж на приватних, а 35,9%  - що приватний власник є більш ефективним щодо 
протидії корупції на підприємствах. 

Виявлено декларативний характер заходів протидії корупції у сфері 
приватизації, передбачених проектом Антикорупційної стратегії на 2018–
2020 роки. Обґрунтовано необхідність конкретизації заходів протидії корупції в 
цій сфері. 

Доведено неефективність щорічної антикорупційної програма ФДМУ в 
контексті удосконалення правового регулювання формування та реалізації 
загальнодержавної антикорупційної політики у сфері приватизації. 
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Встановлено недостатність заходів протидії корупції у сфері приватизації, що 
передбачені антикорупційними програмами органів місцевого самоврядування.  

Запропоновано систематизувати заходи протидії корупції у сфері 
приватизації на рівні загальнодержавної Антикорупційної стратегії на 2018–
2020 роки розмістивши їх в окремому розділі. 

Розділ 3 «Механізм публічного управління у сфері приватизації та 
приватизаційний процес» складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Сутність та структура адміністративно-правового 
механізму публічного управління у сфері приватизації» охарактеризовано наявні 
в юридичній літературі позиції щодо визначення понять «публічне управління», 
«державне управління», «адміністративно-правове регулювання», виявлено їх 
спільні ознаки, елементи та особливості їх механізмів, що відображені в 
наукових роботах таких науковців, як Т.О. Коломоєць, Р.В. Миронюк, 
Ю.О. Легеза, З.С. Гладун, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, С.Г. Стеценко, 
Д.В. Приймаченко та інші. 

Визначено основні та додаткові елементи механізму публічного управління 
у сфері приватизації. Так, до основних елементів віднесено: органи публічного 
управління у цій сфері, адміністративно-правові норми, юридичні факти; 
суб’єкти – посередники між ними та покупцями, які мають державно-владні 
повноваження; суб’єкти, які здійснюють контроль і нагляд за процесом 
проведення приватизації; адміністративно-правові відносини, що виникають, 
реалізуються й припиняються під час застосування норм адміністративного 
права; акти реалізації норм права; процедури та правові засоби реалізації 
адміністративно-правових норм; правові санкції щодо порушників норм права; 
додатковими елементами є принципи публічного управління у сфері 
приватизації, правова свідомість і правова культура органів публічного 
управління у сфері приватизації, акти тлумачення норм права, акти 
застосування норм права, охоронні правозастосовні акти. 

Розглянуто особливості механізму публічного управління у сфері 
приватизації житла, земельних ділянок, малої та великої приватизації, їх 
складові елементи, проблеми реалізації та перспективи їх вирішення. 

Запропоновано закріпити визначені елементи механізму публічного 
управління у сфері приватизації в Законі України «Про приватизацію 
державного і комунального майна». 

У підрозділі 3.2 «Завдання, функції та принципи публічного управління у 
сфері приватизації» досліджуються основні завдання, функції та принципи 
публічного управління у сфері приватизації, з’ясовується стан їх правового 
регулювання в ретроспективному та позитивному аспектах. 

Визначено такі ознаки принципів публічного управління у сфері 
приватизації: 1) нормативно-правова визначеність; 2) загальнообов’язковість; 
3)  універсальність; 4) стабільність; 5) системність. 

До загальних принципів публічного управління у сфері приватизації 
віднесено принципи об’єктивності управління; демократизму; правової 
впорядкованості; законності; публічності; поєднання централізації й 
децентралізації; відкритості та прозорості; державного регулювання та 
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контролю; цілісності; внутрішньої збалансованості; послідовності; наукової 
обґрунтованості; гласності; результативності й ефективності; дотримання 
загальнодержавних інтересів; рівності; безперервності та повноти прийняття 
рішень; партнерства; відповідальності суб’єктів приватизації. 

У підрозділі 3.3 «Форми, методи та правові гарантії публічного управління 
у сфері приватизації» розглянуто наукові підходи до визначення сутності 
правових та організаційних форм та методів публічного управління у сфері 
приватизації.  

З’ясовано, що в законодавстві України адміністративно-правові гарантії 
забезпечення державної політики у сфері приватизації не визначалися як 
поняття, проте Закон України «Про приватизацію державного майна» 
використовував такі правові гарантії, як соціальні гарантії працівникам 
підприємства, що приватизується, та приватизованого підприємства (ст. 26). 
Доведено, що законодавець дуже вузько використовує можливості такого 
правового інструменту регулювання суспільних відносин у сфері приватизації, 
як гарантії. Історія вітчизняної приватизації містить також приклад невдалої 
спроби запровадити гарантії власникам приватизованого майна як компромісу 
між необхідністю дотримання принципу непорушності права власності та 
відсутністю ефективної реалізації приватизаційної політики. 

Запропоновано закріпити в Законі України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» сформульоване поняття адміністративно-правових 
гарантій формування та реалізації державної приватизаційної політики, а також 
доповнити його ст. 2 новою нормою у ч. 3, у якій визначити систему гарантій 
формування й реалізації державної політики у сфері приватизації. 

Встановлено особливості правозастосовного акта як елементу механізму 
публічного управління у сфері приватизації, сформульовано його авторське 
поняття та запропоновано доповнити ним ст. 1 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», а перелік і загальні вимоги 
до актів застосування права у сфері приватизації визначити в ч. 6 ст. 7 цього 
закону. Реалізація запропонованих змін дасть змогу систематизувати 
правозастосовну діяльність органів приватизації та підвищити рівень 
прозорості в цій сфері. 

У підрозділі 3.4 «Приватизаційний процес, процедури, провадження та 
послуги в механізмі публічного управління» розглянуто поняття, зміст і 
співвідношення приватизаційного процесу, приватизаційних процедур, 
провадження та послуг у концепції адміністративно-правового регулювання 
приватизації. 

Запропоновано новий підхід до відокремлення у сфері приватизації 
приватизаційних та адміністративних процедур. Аргументовано, що у сфері 
приватизації є процедури, які включають у себе адміністративні процедури у 
сфері приватизації та процедури, що не пов’язані з діяльністю органів 
публічного управління. Доведено, що приватизаційні процедури 
співвідносяться з приватизаційним процесом як ціле й частина. 

З огляду на досягнення вітчизняної науки щодо визначення ознак, поняття 
та особливостей адміністративних послуг, що відображені в роботах 
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В.Б. Авер’янова, К.К. Афанасьєва, Б.М. Гука, Е.Ф. Демського, І.Б. Коліушка, 
І.О. Котюка, О.В. Курінного, О.А. Малікіної, Д.В. Приймаченка, О.К. Туркової, 
В.С. Фуртатова та інших учених, зроблено висновки щодо об’єднуючих рис 
адміністративних послуг у сфері приватизації та приватизаційних послуг. 
Доведено, що для цих видів послуг характерні такі ознаки, як сфера їх надання 
та споживачі – фізичні і юридичні особи, що приватизують об’єкти державної й 
комунальної власності, а також особи, які здійснюють свою професійну 
діяльність у сфері приватизації. Виокремлено ознаки, що відрізняють 
адміністративні послуги у сфері приватизації від приватизаційних послуг. 

Запропоновано авторські поняття приватизаційного процесу, 
приватизаційної процедури, приватизаційної послуги, адміністративної 
процедури та  адміністративної послуги у сфері приватизації, обґрунтовано 
необхідність їх закріплення у ст. 1 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна». 

У підрозділі 3.5 «Адміністративна відповідальність за правопорушення у 
сфері приватизації» виявлено, що статистика демонструє майже цілковиту 
відсутність практики застосування ст. ст. 166-14 та 166-15 КУпАП, кількісні 
показники порушення справ за якими не перевищували трьох на рік із 2012 р. 
Це свідчить про проблеми правового механізму притягнення до 
адміністративної відповідальності за порушення приватизаційного 
законодавства та невідповідність цих статей сучасному стану правопорушень у 
сфері приватизації. 

З’ясовано, що проблеми ефективності притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення приватизаційного законодавства є такими: 
1) невідповідність ст. ст. 166-14 та 166-15 КУпАП ст. 29 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» за суб’єктом 
правопорушення, диспозицією та санкцією цих норм, а також потребам 
практики; 2) відсутність необхідних знань, інформації й повноважень 
посадових осіб органів внутрішніх справ для складення протоколів про 
вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. ст. 166-14 та 
166-15 КУпАП; 3) відсутність повноважень органів приватизації щодо 
складання протоколів про адміністративні правопорушення за ст. ст. 166-14 та 
166-15 КУпАП; 4) недостатні строки притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення законодавство про приватизацію; 5) відсутність 
якісних методичних рекомендацій застосування ст. ст. 166-14 та 166-
15 КУпАП. Запропоновано нову редакцію ст. ст. 166-14 та 166-15 КУпАП. 

Розділ 4 «Особливості публічного управління у сфері приватизації 
різних об’єктів» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Особливості публічного управління у сфері приватизації 
житла» визначено особливості публічного управління у процесі приватизації 
житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та 
одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають 
два й більше наймачі, та належних до них господарських споруд і приміщень 
державного й комунального житлового фонду на користь громадян України. 
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Виявлено, що основними муніципальними адміністративними послугами, 
що надаються органами місцевого самоврядування у сфері приватизації житла, 
є такі послуги: 1) приватизація жилих приміщень (кімнат), жилого блоку 
(секцій) у гуртожитках, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста; 2) видача свідоцтва про право власності на житло; 3) видача 
довідки про участь (неучасть) у приватизації державного житлового фонду; 
4) видача дубліката свідоцтва про право власності на житло; 5) видача довідок 
про наявність (відсутність) приватизованого житла тощо.  

З’ясовано, що муніципальні адміністративні послуги у сфері приватизації 
житла є фрагментарними, процедури їх надання різняться, органи, які надають 
однакові послуги, мають відмінності у своєму правовому статусі, що свідчить 
про необхідність унормування цього процесу. Сформульовано пропозиції щодо 
внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного житлового 
фонду» стосовно унормування публічного управління у цій сфері. 

У підрозділі 4.2 «Особливості публічного управління у сфері приватизації 
землі» розглянуто особливості порядку приватизації земель державних і 
комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій 
працівниками цих підприємств, установ та організацій, працівниками 
державних і комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров’я, 
розташованих на території відповідної ради. 

Визначено особливості земельної ділянки як об’єкта адміністративно-
правових відносин у сфері приватизації. Визначено особливості порядку 
приватизації земельних ділянок різних категорій земель. З’ясовано особливості 
публічного управління у сфері приватизації землі. 

Визначено ознаки муніципальних адміністративних послуг у сфері 
приватизації землі : 1) надаються органами місцевого самоврядування та їх 
виконавчими органами або суб’єктами, уповноваженими ними на ці функції; 
2) реалізуються у сфері владних повноважень цих суб’єктів; 3) здійснюються 
відповідно до закону; 4) виникають з ініціативи фізичних або юридичних осіб, 
які звертаються за послугою; 5) метою надання є задоволення потреб фізичних 
або юридичних осіб у сфері приватизації землі; 6) надання послуг фінансується 
з місцевого бюджету; 7) результатом надання послуги є отримання фізичними 
або юридичними особами адміністративного акта, спрямованого на набуття, 
зміну чи припинення прав та/або обов’язків таких осіб у сфері приватизації 
землі. 

Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до законодавства України з 
метою запровадження стандартів надання муніципальних адміністративних 
послуг у сфері приватизації земельних ділянок.  

У підрозділі 4.3 «Особливості публічного управління у сфері великої 
приватизації» розглянуто особливості публічного управління у сфері 
приватизації великих підприємств, визначено коло та правовий статус органів 
публічної влади, які регулюють відносини у сфері великої приватизації. 

З’ясовано, що сталою негативною тенденцією у сфері приватизації є вкрай 
низькі показники великої приватизації за всю історію вітчизняної приватизації. 
Виявлено, що відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України у  2018 
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році підлягали приватизації 23 об’єкти великої приватизації, а у 2019 році - 21 
об’єкт, проте жоден із зазначених об’єктів не був приватизований.  

Обґрунтовано, що найнижчу ефективність публічного управління у сфері 
приватизації демонструє велика приватизація через: 1) значну вартість об’єктів 
великої приватизації; 2) вузьке коло потенційних інвесторів; 3) неможливість 
чи недоцільність подрібнення таких об’єктів для продажу їх за правилами малої 
приватизації; 4) неефективність інституту радників; 5) блокування процесу 
обрання радників для продажу об’єктів великої приватизації претендентами, що 
не виграли цей конкурс; 6) затягування процесу передання до ФДМУ об’єктів 
великої приватизації суб'єктами управління об'єктами державної власності. 
Запропоновано посилити методичну та інформаційну роботу ФДМУ у сфері 
великої приватизації.  

Рекомендовано судам при вирішенні справ з оскарження рішень конкурсу з 
обрання радників у сфері великої приватизації та при вирішення питання про 
забезпечення позову здійснювати оцінку обґрунтованості доводів заявника; 
наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом 
позовної вимоги; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення 
суду в разі невжиття таких заходів, а також спиратись на рішення в аналогічних 
справах Верховного Суду. 

У підрозділі 4.4 «Особливості публічного управління у сфері малої 
приватизації» розглянуто особливості публічного управління у сфері малої 
приватизації, виявлено, що сучасний стан наукових досліджень 
адміністративних відносин у сфері малої приватизації свідчить про недооцінку 
їх потенціалу для забезпечення ефективної приватизації. Особливо позитивно 
відзначено результати наукової роботи О.Г. Розгона з дослідження 
адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні.  

Спираючись на чинне законодавство та результати узагальнення висновків 
наукових досліджень у цій сфері було з’ясовано, що із прийняттям Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна» мала 
приватизація, стала ще ефективнішою за рахунок запровадження ряду новел. У 
2018 р. було продано близько 250 із запланованих 818 об’єктів малої 
приватизації на відкритих торгах, в яких взяло участь 6,5 тис. учасників та 
отримано 550 млн. грн. Визначено найбільш значні позитивні нововведення 
механізму публічного управління у сфері малої приватизації.  

Доведено, що сучасними тенденціями публічного управління у сфері малої 
приватизації є зниження рівня бюрократичних перепон щодо приватизації цих 
об’єктів; посилення громадського контролю; підвищення інформаційної 
відкритості цього процесу; розширення кола учасників суспільних відносин, 
пов’язаних із здійсненням публічного управління у сфері малої приватизації; 
надання пріоритетної ролі інтернет-аукціонам як методу проведення продажу 
об’єктів малої приватизації. Запропоновано позитивний досвід функціонування 
механізму публічного управління у сфері малої приватизації поширити на всю 
сферу приватизації. 
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Розділ 5 «Шляхи вдосконалення публічного управління у сфері 
приватизації в Україні та його адміністративно-правових засад» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Зарубіжний досвід публічного управління у сфері 
приватизації та можливості його адаптації до правової системи України» 
розглянуто нормативно-правові акти іноземних держав, результати проведених 
науковцями досліджень іноземного досвіду щодо публічного управління у 
сфері приватизації. 

Досліджено досвід публічного управління та правового регулювання у сфері 
приватизації в Чеській Республіці, Республіці Польща, Румунії, Республіці 
Болгарія, Сполучених Штатах Америки, Федеративній Республіці Німеччина, 
Французькій Республіці, Сполученому Королівстві Великої Британії, 
Китайській Народній Республіці, Республіці Індія тощо. Виявлено й 
узагальнено їх передовий досвід правового регулювання, методів і способів 
публічного управління у сфері приватизації. 

Зроблено висновок про необхідність використання досвіду законодавства 
Білорусії й Туркменістану щодо нормативного розмежування приватизації та 
схожих понять для вдосконалення термінологічного апарату вітчизняного 
приватизаційного законодавства, а також упровадження передового досвіду 
механізму публічного управління у сфері приватизації Сполучених Штатів 
Америки та країн Європейського Союзу. 

У підрозділі 5.2 «Шляхи розвитку механізму публічного управління у сфері 
приватизації» узагальнено недоліки та негативні тенденції публічного 
управління у сфері приватизації. Для їх усунення, розширення кола позитивних 
його тенденцій та для систематизації адміністративно-правових засад 
публічного управління у сфері приватизації запропоновано: 1) створити єдиний 
державний орган з питань приватизації, розробити правові засади його 
діяльності, інформаційного забезпечення, сучасної комунікації з громадянами 
та способи взаємодії із іншими органами публічного управляння у цій сфері; 
2) запровадити електронні ресурси єдиного державного органу з питань 
приватизації щодо надання приватизаційних послуг та адміністративних послуг 
у сфері приватизації житла, земельних ділянок, об’єктів малої та великої 
приватизації; 3) створити Єдиний державний приватизаційний реєстр, в якому 
буде розміщуватись інформацію про об’єкти державного і комунального майна, 
що можуть бути приватизовані та ті, що вже приватизовані; 4) систематизувати 
повноваження органів місцевого самоврядування у сфері приватизації; 
5) запровадити обов’язкову громадську експертизу рішень про приватизацію 
об’єктів, що мають особливе суспільне значення; 6) запровадити моніторинг 
задоволення якістю надання приватизаційних послуг та адміністративних 
послуг у сфері приватизації; 7) посилити контроль за рівнем дотримання 
приватизаційного законодавства; 8)  запровадити дієвий механізм 
постприватизаційного контролю; 9) розробити механізм реприватизації як 
наслідок недотримання умов договору купівлі-продажу об’єкту приватизації; 
10) розробити ФДМУ та органам місцевого самоврядування методичні 
рекомендації для суб’єктів приватизації щодо особливостей приватизації житла, 
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земельних ділянок, об’єктів малої та великої приватизації; 12) надати 
повноваження органам приватизації складати протоколи про адміністративні 
правопорушення у сфері приватизації; 13) збільшити кількість інструктажів, 
тренінгів у сфері поширення передового досвіду з приватизації тощо. 

У підрозділі 5.3 «Напрями вдосконалення нормативних засад публічного 
управління у сфері приватизації» узагальнено зроблені у дисертації пропозиції 
щодо внесення змін до вітчизняного законодавства.  

Констатовано, що публічне управління у сфері приватизації в Україні, 
повинно отримати гідне правове регулювання на рівні законодавства. Для 
систематизації адміністративно-правових засад публічного управління у сфері 
приватизації та підвищення ефективності органів публічної влади щодо 
формування й реалізації державної політики у сфері приватизації 
запропоновано прийняти: 1) Концепцію публічного управління у сфері 
приватизації в Україні; 2) Закон України «Про внеcення змiн до деяких 
нормативно-правових актів України  у сфері приватизації», яким передбачено 
внесення зміни до Земельного кодексу України, КУпАП, Законів України як 
«Про приватизацію державного та комунального майна», «Про приватизацію 
державного житлового фонду», «Про Фонд державного майна України», «Про 
адміністративні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні» та до 
проектів законів у цій сфері; 3)  Приватизаційний кодекс України, окремий 
розділ якого буде визначати адміністративно-правові засади публічного 
управління у сфері приватизації. 

Реалізація запропонованих змін у вітчизняному законодавстві дозволить 
систематизувати адміністративно-правові засади публічного управління у сфері 
приватизації, унормувати та конкретизувати повноваження органів публічного 
управління у цій сфері; створити стандарти реалізації державної 
приватизаційної політики. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації надано теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає в розкритті сутності адміністративно-правових засад 
публічного управління у сфері приватизації та формулюванні пропозицій щодо 
вдосконалення чинного законодавства в цій сфері. За результатами 
дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. У результаті аналізу наукових досліджень, що утворюють теоретичне 
підґрунтя для визначення змісту адміністративно-правових засад публічного 
управління у сфері приватизації, виокремлено такі групи напрямів досліджень 
приватизації в роботах учених: 1) дослідження історичних аспектів 
приватизації (О.М. Кошик, М.О. Кужелєв, Б.Б. Мельниченко, Л.Л. П’ята, 
В.В. Прядко, В.Л. Ревенко, С.М. Сологуб та інші); 2) дослідження економічних 
передумов, методів, механізмів, процедур і наслідків приватизації 
(О.Г. Бакланова, О.М. Бондар, І.Г. Давидов, М.І. Костромітіна, 
Л.С. Любохинець, О.П. Процків, О.В. Рябченко, С.М. Сологуб, В.О. Хлівний, 
Л.В. Чуприна та інші); 3) дослідження механізмів, засобів, способів та системи 
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управління приватизацією (І.І. Дахно, Г.О. Крамаренко, Г.В. Подоляко, 
В.М. Трубаров, М.В. Чечетов та інші); 4) дослідження правовідносин у цій 
сфері, правових підстав проведення приватизації, документального супроводу 
цього процесу, юридичної відповідальності за порушення вимог 
приватизаційного законодавства (Ю.В. Алданов, Н.С. Демченко, Н.Д. Когут, 
Р.В. Комісарчук, Т.Я. Крих, К.П. Пейчев, О.Г. Розгон, Н.В. Савенко, 
І.О. Селіванова та інші). 

2. Виокремлено п’ять історичних етапів становлення механізму публічного 
управління у сфері приватизації: 1) кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст. – 
функціонування радянської системи управління державним і комунальним 
майном, виникнення економічної потреби у приватизації державного та 
комунального майна, зародження основних засад державної політики у сфері 
приватизації; 2) 90-ті рр. ХХ ст. – формування вітчизняної системи публічного 
управління у сфері приватизації, несистемне масштабне правове регулювання 
суспільних відносин під час проведення масової приватизації за умови 
незрілості засад відповідної державної політики; 3) початок ХХІ ст. – 
перебудова публічного управління у сфері приватизації, становлення 
адміністративно-правових засад регулювання суспільних відносин у цій сфері, 
масштабний перегляд підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері та їх 
систематизація; 4) 2010–2017 рр. – стагнація приватизаційного законодавства, 
втрата системності публічного управління через зменшення масштабів 
приватизації, посилення кризи приватизаційного процесу та поступова 
стабілізація цієї сфери через запровадження нових технологій і процедур 
проведення приватизації; 5) з 2018 р. – сучасний етап правового регулювання 
процесу приватизації та публічного управління в цій сфері. 

3. З позиції об’єкта публічного управління запропоновано «велику 
приватизацію» визначити як сукупність суспільних відносин, що існують у 
процесі взаємодії суб’єктів приватизації при застосуванні заходів 
організаційного, технічного, інформаційного, правового характеру, пов’язаних 
із підготовкою, проведенням та оформленням результатів продажу об’єктів 
державної або комунальної власності суб’єктів господарювання, у статутному 
капіталі яких більше 50 відсотків акцій належать державі, вартість активів яких 
згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 
мільйонів гривень, у результаті якого право власності переходить від держави 
чи територіальної громади до громадян та юридичних осіб. Запропоновано 
відрізняти малу приватизацію від великої приватизації за таким критерієм, як 
об’єкти приватизації, вартість яких, згідно з даними фінансової звітності за 
останній звітний рік, не перевищує 250 млн грн. 

4. З’ясовано, що систему суб’єктів публічного управління у сфері 
приватизації становлять Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 
Міністрів України, його робочі групи з підготовки рекомендацій і пропозицій 
до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов 
продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, Рахункова 
палата України, ФДМУ та його територіальні підрозділи, Антимонопольний 
комітет України, Рада національної безпеки і оборони України, органи 
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місцевого самоврядування, органи, які здійснюють управління державним 
майном відповідно до повноважень, що визначені окремими законами, 
аукціонні комісії тощо. 

5. Визначено компетенцію суб’єктів публічного управління у сфері 
приватизації як передбачену законодавством систему повноважень і предметів 
відання органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій щодо здійснення функцій, які пов’язані з формуванням і 
реалізацією державної приватизаційної політики. 

6. Виокремлено елементи компетенції суб’єктів публічного управління у 
сфері приватизації : 1) об’єкт - суспільні відносини у сфері приватизації, 
опосередковані економічними потребами зміни форм власності об’єктів 
приватизації з державної чи комунальної на приватну; 2)  повноваження, які, з 
одного боку, є прямим вираженням державної влади, а з іншого – специфічною 
ознакою суб’єкта реалізації державної приватизаційної політики; 3) функцій, 
реалізація яких дає змогу досягти поставленої мети. 

7. Визначено взаємодію суб’єктів публічного управління у сфері 
приватизації як їх спільну й узгоджену діяльність, що ґрунтується на 
об’єктивно існуючих необхідних зв’язках між ними та спрямована на 
проведення ефективної приватизації державного й комунального майна.  

8. Охарактеризовано напрями взаємодії суб’єктів публічного управління у 
сфері приватизації, зокрема такі: 1) формування й затвердження переліків 
об’єктів, що підлягають приватизації; 2) прийняття рішення про приватизацію 
об’єктів державної власності у випадках, установлених законодавством; 
3) утворення колегіальних органів, наприклад аукціонних комісій, конкурсних 
комісій з обрання консультантів із приватизації; 4) проведення аукціонів із 
продажу об’єктів приватизації; 5) економічну та екологічну оцінку об’єктів 
приватизації; 6) надання консультаційних послуг та посередницьких послуг у 
процесі приватизації об’єктів великої приватизації; 7) контроль за дотриманням 
законодавства про приватизацію та виконанням умов договорів купівлі-
продажу державного майна, притягнення до відповідальності за їх порушення; 
8) інформаційний обмін та оприлюднення інформації про приватизацію тощо. 

9. Запропоновано закріпити в Законі України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та в Антикорупційній стратегії на 2018–
2020 роки механізм протидії корупції у сфері приватизації, що являтиме собою 
комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, припинення та 
запобігання корупції у сфері приватизації, а також включатиме такі заходи: 
а) проведення серед представників органів приватизації та покупців 
роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення й протидії корупції у сфері 
приватизації; б) посилення персональної відповідальності працівників органів 
приватизації за недотримання ними вимог законодавства у сфері приватизації; 
в) гарантування конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно 
повідомляють про випадки корупції у сфері приватизації; г) забезпечення 
доступу до інформації про об’єкти приватизації та публічної інформації органів 
приватизації; ґ) запровадження постійного моніторингу корупціогенних 
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факторів і ризиків через автоматизоване опитування учасників інтернет-
аукціонів тощо. 

10. Обґрунтовано, що механізм публічного управління у сфері великої 
приватизації включає в себе такі складники: 1) правовий елемент, що 
складається із сукупності правових норм, які визначають систему публічних 
інституцій, їх повноваження, форми й методи діяльності, способи реалізації 
завдань і функцій держави у сфері приватизації; 2) структурний елемент, що 
охоплює сукупність організацій (органів держави, державних підприємств, 
державних установ, органів місцевого самоврядування); 3) функціональний 
елемент, що включає систему визначених завдань і функцій, для реалізації яких 
створені відповідні державні організації; 4) адміністративний елемент, що 
охоплює систему визначених законодавством повноважень, способів, методів, 
прийомів та засобів реалізації функцій публічного управління у сфері великої 
приватизації. 

11. Визначено принципи публічного управління у сфері приватизації як 
систематизовані основні, загальнообов’язкові, універсальні правила, закріплені 
в законодавстві, які визначають повноваження суб’єктів приватизації, 
наділених владними повноваженнями зі здійснення регулятивного впливу на 
суспільні відносини у сфері приватизації, застосування яких дає змогу 
з’ясувати спрямованість правового, організаційного, економічного та 
інформаційно-аналітичного забезпечення приватизації. 

12. Запропоновано визначити такі групи принципів публічного управління у 
сфері приватизації: 1) загальносистемні, що характерні для усього механізму 
публічного управління у сфері приватизації; 2) структурні, що характерні для 
окремих сфер приватизації: структурно-цільові; структурно-функціональні; 
структурно-організаційні; структурно-процедурні; структурно-процесуальні 
принципи; 3) спеціальні, характерні для публічного управління у сфері 
приватизації житла, земельних ділянок, об’єктів малої та великої приватизації. 

13. Окреслено характерні ознаки адміністративно-правових гарантій у сфері 
приватизації, зокрема: 1) їх мета як правового інструменту – забезпечення 
формування обґрунтованої державної політики у сфері приватизації та 
ефективної її реалізації; 2) визначаються нормами права; 3) за змістом це 
заходи, умови, способи та засоби формування й реалізації державної 
приватизаційної політики; 4) реалізуються в межах публічних 
(адміністративно-правових) правовідносин у сфері приватизації; 5) є 
невід’ємним складником публічного управління; 6) утворюють правовий 
інструментарій, що сприяє забезпеченню законності у сфері приватизації; 
7) проявляються на практиці через норми права, правозастосовну діяльність, 
індивідуальні юридичні акти; 8) є універсальними для відносин приватизації 
окремих видів об’єктів державного й комунального майна; 9) мають 
динамічний характер; 10) діють безперервно та на всій території України; 
11) забезпечені силою державного примусу. 

14. Виокремлено такі ознаки актів застосування права у сфері приватизації: 
1) суб’єктами, що їх приймають, є державні органи приватизації  та органи 
місцевого самоврядування; 2) ґрунтуються на основі юридичних фактів і норм 
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права; 3) приймаються щодо об’єктів державної та комунальної власності, які 
визначені в законному порядку як об’єкти приватизації; 4) містять формально-
обов’язкові правила поведінки індивідуального характеру покупців та інших 
учасників приватизаційного процесу; 5) визначають права, обов’язки або міру 
юридичної відповідальності зазначених у них осіб; 6) є засобом організації 
реалізації правових норм та засобом здійснення процесу управління; 
7) виражають волю держави у вирішенні проблем у сфері приватизації; 
8) мають індивідуально визначений (персоніфікований) характер; 9) не мають 
зворотної в часі дії; 10) мають встановлену законом форму (наказ, рішення).  

15. Розкрито критерії, за якими відрізняються адміністративні послуги у 
сфері приватизації та приватизаційні послуги, зокрема: 1) зв’язок із 
конкурсними засадами; 2) суб’єктний склад; 3) джерело фінансування процесу 
надання послуг; 4) рівень нормативних вимог щодо змісту; 5) результат 
надання послуг. 

16. Запропоновано розуміти приватизаційні послуги як послуги, що 
надаються фізичними та юридичними особами, які не наділені владними 
повноваженнями та відповідно до законодавства здійснюють на професійних 
засадах консультаційну, інформаційну, аналітичну, фінансову, технічну й 
експертну діяльність у сфері приватизації на платній основі. 

17. Надано визначення муніципальних адміністративних послуг у сфері 
приватизації житла, під якими розуміється передбачена законодавством 
України діяльність із реалізації владних повноважень органами місцевого 
самоврядування та їх виконавчими органами або суб’єктами, уповноваженими 
ними на ці функції, з метою задоволення заявлених потреб фізичних або 
юридичних осіб у сфері приватизації житла в отриманні адміністративного 
акта, спрямованого на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків 
таких осіб у цій сфері, що забезпечується з місцевого бюджету. 

18. Констатовано розбіжності в позиціях законотворців Азербайджанської 
Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Грузія, 
Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки 
Туркменістан щодо змісту поняття приватизації та її співвідношення з поняттям 
роздержавлення. З’ясовано, що нормативні акти цих держав визначають такі 
ознаки поняття «приватизація»: 1) за змістом це придбання, передача прав 
власності чи інших майнових прав, передача державного майна у власність, 
оплатне відчуження майна, продаж об’єктів приватизації, діяльність, що 
включає передачу громадського майна у приватну власність; 2) об’єктами 
приватизації є майно, що перебуває у власності держави; права власності чи 
інші майнові права стосовно державного майна; об’єкти приватизації; 
громадська власність; державне й муніципальне майно; майно, що перебуває в 
державній власності; 3)  суб’єктами приватизації є покупці; недержавні 
юридичні особи; посередники, треті особи; 4) приватизація здійснюється у 
формі продажу у формі електронного чи публічного аукціону, прямого 
продажу, прямого продажу на основі конкурентного підбору та безоплатної 
передачі у власність, за допомогою торгового об’єкта, інших форм пропозицій.  
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19. Для вдосконалення механізму публічного управління у сфері 
приватизації запропоновано конкретизувати його адміністративно-правові 
засади в Законі України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
шляхом доповнення: 1) ч. 1 ст. 1 «Визначення термінів» пунктами, у яких 
надати визначення понять «державна приватизаційна політика», «велика 
приватизація», «мала приватизація», «приватизаційний процес», 
«приватизаційна процедура», «адміністративні послуги у сфері приватизації», 
«приватизаційні послуги», «правові гарантії у сфері приватизації», «взаємодія 
суб’єктів публічного управління», «механізм публічного управління у сфері 
приватизації»  тощо;  2) ст. 7 «Повноваження державних органів приватизації у 
сфері приватизації» частинами 6, 7, 8, що визначають суб’єктів взаємодії у 
сфері публічного управління приватизацією, а також напрями та форми такої 
взаємодії; 3) статтею 9-1 «Посередники у сфері приватизації», у якій визначити 
перелік посередників у сфері приватизації, особливості їх правового статусу, 
перелік прав, обов’язків та засади відповідальності тощо. 

20. Для забезпечення ефективності публічного управління у сфері 
приватизації запропоновано внести до КУпАП від 7 грудня 1984 р. № 8073-X 
такі зміни: 1) доповнити ст. 38 «Строки накладення адміністративного 
стягнення» ч. 6 такого змісту: «Адміністративне стягнення за вчинення 
правопорушення у сфері приватизації, передбаченого статтями 166-14 та 166-15 
цього Кодексу, може бути накладене протягом 6 місяців із дня його виявлення, 
за триваючого його характеру – до 1 року з дня його виявлення, проте не 
пізніше 2 років із дня його вчинення»; 2) викласти ст. 166-14 «Недотримання 
особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна 
або підприємств та їх подальшого використання» КУпАП в новій редакції; 
3) викласти ст. 166-15 КУпАП в новій редакції; 4) доповнити п. 1 ч. 1 ст. 255 
абзацом такого змісту: «органів приватизації (статті 166-14 та 166-15)». 
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Дисертацію присвячено визначенню адміністративно-правових засад 
публічного управління у сфері приватизації в Україні та виробленню на цій 
основі відповідної концепції. 

Визначено методологічні засади дослідження публічного управління у сфері 
приватизації; охарактеризовано цю сферу як об’єкт публічного управління, 
з’ясовано сутність його нормативних засади. Встановлено систему суб’єктів 
публічного управління у сфері приватизації, структуру їх адміністративно-
правового статусу, форми їх взаємодії та сучасні тенденції реформування такої 
системи.  

Визначено поняття та структуру адміністративно-правового механізму 
публічного управління у сфері приватизації, зміст завдань, функцій, принципів 
форм, методів та правових гарантій публічного управління, особливості 
реалізації антикорупційної політики у сфері приватизації. Розкрито зміст 
приватизаційного процесу, особливостей публічного управління під час 
здійснення приватизаційних проваджень, процедур та надання послуг у цій 
сфері. Виявлено підстави притягнення до адміністративної відповідальності за 
правопорушення у сфері приватизації, особливості розгляду судами цих справ 
та запропоновано шляхи удосконалення адміністративного деліктного 
законодавства у цій сфері. 

Відображено сучасний стан публічного управління у сфері приватизації 
житла, землі, великої та малої приватизації, визначені характерні для цієї сфери 
проблеми публічного управління в процесі приватизації цих об’єктів та 
запропоновані шляхи їх вирішення.  

Узагальнено зарубіжний досвід публічного управління у сфері приватизації, 
визначено перспективи його адаптації до правової системи України, окреслено 
шляхи  розвитку механізму публічного управління у сфері приватизації. 

Запропоновано проект Закону України «Про внеcення змiн до деяких 
нормативно-правових актів України в сфері приватизації», проект Концепції 
публічного управління в сфері приватизації в Україні та розділу 
Приватизаційного кодексу України, присвяченому визначенню 
адміністративно-правових засад публічного управління у сфері приватизації. 

Ключові слова: адміністративні послуги, адміністративно-правові засади, 
велика приватизація, завдання публічного управління, зміст публічного 
управління, мала приватизація, механізм публічного управління у сфері 
приватизації, приватизація, принципи управління, процес приватизації, 
публічне управління, суб’єкти публічного управління. 
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Диссертация посвящена определению административно-правовых основ 
публичного управления в сфере приватизации в Украине и выработке на этой 
основе соответствующей концепции. 

Определены методологические основы исследования публичного 
управления в сфере приватизации. Выделены группы направлений 
исследований в сфере приватизации, а также исторические этапы 
формирования административно-правовых основ  публичного управления в 
сфере приватизации, которые тесно связаны со становлением 
соответствующего законодательства Украины. 

С позиции публичного управления охарактеризовано приватизацию как 
совокупность общественных отношений, существующих в процессе 
взаимодействия субъектов приватизации при применении мер 
организационного, технического, информационного, правового характера, 
связанных с подготовкой, проведением и оформлением результатов продажи 
единых имущественных комплексов государственных и коммунальных 
предприятий, их структурных подразделений, отдельного имущества, объектов 
незавершенного строительства, объектов социально-культурного назначения, 
пакетов акций, жилья, земельных участков, других об объектов, в результате 
которого право собственности переходит от государства или территориальной 
общины к гражданам и юридическим лицам. 

Установлена система субъектов публичного управления в сфере 
приватизации, структура их административно-правового статуса, формы их 
взаимодействия. Расширены научные подходы к пониманию системы 
субъектов, которым делегированы властные полномочия в сфере приватизации, 
путем выделения особенностей правового статуса администратора электронной 
торговой системы и операторов электронных площадок как участников 
административно-правовых отношений в сфере приватизации. 

Выяснено сущность и структуру административно-правового механизма 
публичного управления в сфере приватизации и его нормативные основы. 
Обосновано, что механизм публичного управления в сфере приватизации 
включает в себя правовой, структурный, функциональный, административный 
элементы. Охарактеризованы задачи, формы, принципы и содержание 
публичного управления в сфере приватизации, административные процедуры и 
услуги в указанной сфере, а также особенности реализации антикоррупционной 
политики в сфере приватизации. Раскрыто содержание приватизационного 
процесса, особенностей публичного управления при осуществлении 
приватизационных производств, процедур и предоставление услуг в этой сфере. 

Выявлено основания привлечения к административной ответственности за 
правонарушения в сфере приватизации, особенности рассмотрения судами этих 
дел и предложены пути совершенствования административного деликтного 
законодательства в этой сфере. Предложено внести изменения в 
административное деликтное законодательства, предусматривающие 
ответственность за нарушение приватизационного законодательства Украины. 

Отражено современное состояние публичного управления в сфере 
приватизации жилья, земли, большой и малой приватизации, определены 
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характерные для этой сферы проблемы публичного управления в процессе 
приватизации этих объектов и предложены пути их решения. 

Обобщен зарубежный опыт публичного управления в сфере приватизации, 
определены перспективы его адаптации к правовой системе Украины, 
намечены пути развития механизма публичного управления в сфере 
приватизации. 

Предложено на законодательном уровне закрепить понятия «публичное 
управление в сфере приватизации», «государственная приватизационная 
политика», «большая приватизация», «малая приватизация», 
«приватизационный процесс», «приватизационная процедура», 
«административные услуги в сфере приватизации», «приватизационные 
услуги», «правовые гарантии в сфере приватизации», «взаимодействие 
субъектов публичного управления», «механизм публичного управления в сфере 
приватизации», определить административно-правовые основы публичного 
управления в сфере приватизации путем внесения соответствующих изменений 
в Земельный кодекс Украины, Законы Украины «О приватизации 
государственного и коммунального имущества», «О приватизации 
государственного жилищного фонда», «О Фонде государственного имущества 
Украины», «Об административных услугах» и других. 

Обоснована необходимость принятия Концепции публичного управления в 
сфере приватизации в Украине, определены ее основное содержание, цель, 
сроки, пути, способы реализации и ожидаемые результаты. Определена 
необходимость принятия приватизационной кодекса Украины и обозначены 
основные элементы его раздела, посвященного определению административно-
правовых основ публичного управления в сфере приватизации. 

Ключевые слова: административно-правовые основы, административные 
услуги, большая приватизация, задачи публичного управления, малая 
приватизация, механизм публичного управления в сфере приватизации, 
приватизация, принципы управления, процесс приватизации, публичное 
управление, содержание публичного управления, субъекты публичного 
управления. 

 
Potip M.M. Administrative and legal basеs for public administration in the 

privatization sphere in Ukraine. – Manuscript. 
Thesis for obtaining a doctor’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. –
 Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation is devoted to the definition of administrative and legal bases of 
public administration in the   privatization sphere in Ukraine and to develop on this 
basis an appropriate concept. 

It is defined methodological foundations the public administration study in the 
privatization sphere; This sphere is described as the public administration object; it is 
clarified normative basis. It is established the public administration system entities in 
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the privatization sphere, their administrative and legal status structure, their 
interaction forms and the reforming current tendencies such a system. 

It is defined the concept and administrative-legal structure the public 
administration mechanism in the privatization sphere, the tasks content, functions, the 
forms principles, the public administration methods and legal guarantees, the anti-
corruption implementation policy features in the privatization sphere. It is disclosed 
the privatization process content, the public administration features during the 
privatization proceedings implementation, services procedures and provision in this 
field. It is identified the grounds for bringing to administrative responsibility for the 
offenses in the privatization sphere, these cases consideration peculiarities by the 
courts and it was suggested the improving ways the administrative tort legislation in 
this area. 

It is reflected the current public administration state in the privatization sphere of 
housing, land, large and small privatization, are presented the public administration 
problems in these objects privatization process, which are this sphere characteristic, , 
and are proposed their solution ways. 

It is generalized the public administration foreign experience in the privatization 
sphere, its adaptation prospects to Ukraine legal system are defined, it is outlined the 
development ways public administration mechanism in the privatization sphere. 

Ukraine draft Law «On Amendments to Ukraine Certain Regulations in the 
Privatization Sphere», the Public Administration Draft Concept in the Privatization 
Sphere in Ukraine and Ukraine Privatization Code section the administrative and 
legal principles definition public administration in the privatization sphere are 
proposed. 

Key words: administrative and legal framework, administrative services, public 
administration content, large-scale privatization, management principles, public 
administration mechanism in the privatization sphere, privatization process, 
privatization, public administration tasks, public administration, small-scale 
privatization, public administration subjects. 
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