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можливо шляхом застосування адміністративних, економічних, 

інформаційно-контрольних механізмів та громадськості.  

Надмірна бюрократизація дозвільно-ліцензійних, контрольно-

наглядових та адміністративно-деліктних процедур, дублювання 

повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, існуючі 

корупційні ризики, що виникають на етапі прийняття відповідних 

адміністративних актів є головними причинами правових конфліктів у сфері 

використання природних ресурсів. При цьому забезпечення ефективного 

механізму оскарження рішень, дій та бездіяльності органів публічної 

адміністрації у сфері використання природних ресурсів є одним із завдань, 

що визначено чинним законодавством України для системи адміністративної 

юстиції, що обумовило актуальність проведення комплексних наукових 

досліджень дисертаційного та монографічного рівнів у відповідній сфері. 

Актуалізація доцільності дослідження проблеми розгляду публічно-

правових спорів у сфері використання природних ресурсів у порядку 

адміністративного судочинства пов’язується також і з прийняттям Закону 

України від 03.10.2017 р., в результаті чого відбулося реформування 

адміністративно-процесуального законодавства. Таким чином дисертаційна 

робота А. В. Хоменка є спробою ґрунтовного аналізу проблем розгляду 

публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів у 

порядку адміністративного судочинства, при цьому основою дослідження 

стали наукові праці з загальної проблематики адміністративного права та 

процесу, а також дослідження з екології, теорії держави і права, 

конституційного та природоресурсного права України. 

Актуальність дисертації А. В. Хоменка обумовлюється її виконанням в 

рамках Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук на 2014-2018 роки, затверджених постановою Президії 

НАН України від 20.12.2013 № 179. Проведення дослідження А. В. Хоменка 

на тему «Розгляд публічно-правових спорів у сфері використання природних 
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ресурсів у порядку адміністративного судочинства» кореспондується з 

низкою програмних документів, зокрема Стратегією реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., 

схваленою Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015. 

З огляду на викладене, а також зважаючи на необхідність проведення 

комплексних монографічних наукових праць з досліджуваної проблематики в 

умовах оновлення адміністративно-процесуального права, тема дисертації 

А. В. Хоменка є актуальною і своєчасною. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій.  

Загальний аналіз змісту дисертації свідчить про самостійність і 

цілісність проведеного дослідження, його актуальність і високий науковий 

рівень, теоретичне і практичне значення для вдосконалення правового 

регулювання процедури розгляду публічно-правових спорів у сфері 

використання природних ресурсів у порядку адміністративного судочинства, 

а також для проведення науково-дослідної і правотворчої діяльності та у 

навчальному процесі. 

Дисертація А. В. Хоменка характеризується системним підходом до 

предмета дослідження. Визначені в роботі задачі дослідження відповідають 

його загальній меті, яка полягає у визначенні сутності та особливостей 

надання розгляду публічно-правових спорів у сфері використання природних 

ресурсів у порядку адміністративного судочинства, формулювання науково-

обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо його удосконалення. 

Структура повністю відповідає меті і задачам дослідження, дозволяє 

послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. 

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження, що в концентрованому вигляді знайшли відображення у 

сформульованих здобувачем наукових положеннях, висновках і 

рекомендаціях, забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням 

його вихідних положень; застосуванням комплексу наукових методів, 
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адекватних об’єкту, предмету, меті і задачам дослідження; використанням 

сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної бази 

дослідження; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Вдалий вибір методів дослідження, аналіз і синтез 

наукової літератури, нормативно-правових актів та узагальнення отриманої 

інформації з метою дослідження адміністративно-правових засад 

забезпечення раціонального природокористування в контексті українського 

державотворення, спрямованого на розбудову сервісної моделі системи 

суб’єктів публічної адміністрації, дозволили успішно розв’язати поставлені 

задачі. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 

підтверджується їх апробацією у відкритому друку, обговоренням на 

наукових конференціях, інших наукових заходах. Достовірність одержаних 

результатів підтверджується не тільки їх суто науковою значимістю, як 

певною системою здобутих дисертантом нових знань, що заповнюють деякі 

прогалини в адміністративно-процесуальному праві України, але й їх 

практичною витребуваністю на сучасному етапі, зокрема для вдосконалення 

чинного національного законодавства в тій його частині, що стосується 

розгляду публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів 

у порядку адміністративного судочинства. Проведена автором науково-

дослідна робота є результатом його власних напрацювань, вдалою спробою 

визначення особливостей розгляду публічно-правових спорів у сфері 

використання природних ресурсів в цілому, і зокрема – у порядку 

адміністративного судочинства.  

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. 

Переходячи до оцінки основних положень і висновків дисертації, варто 

зазначити, що в роботі порушені нерозроблені раніше наукові та практичні 

задачі, розв’язання яких дозволило одержати цікаві результати і виробити ряд 

пропозицій. З урахуванням цього можна стверджувати, що новизна дисертації 
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виявляється як у підході до досліджуваних проблем, так і в запропонованому 

способі розв’язання конкретних теоретико-правових питань. 

Новизна дослідження полягає насамперед в постановці та актуалізації 

автором питання про необхідність теоретичного узагальнення та нового 

вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності публічно-

правових спорів у сфері використання природних ресурсів, встановлення 

особливостей їх розгляду та вирішення у порядку адміністративного 

судочинства, окресленні проблеми його нормативного визначення та 

практичної реалізації, формулюванні пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства в цій сфері, спрямованих на подолання проблем 

становлення адміністративної юстиції в Україні. 

Логічним є те, що автор розпочинає дослідження з визначення причин 

виникнення публічно-правових спорів у сфері використання природних 

ресурсів в Україні (с. 21-37). Автором на основі достатньо грунтовної 

характеристики системи публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів визначено такі причини виникнення публічно-правових 

спорів у відповідній сфері, як : прогалини правового регулювання реалізації 

відповідних адміністративних процедур; декларативність норм щодо 

механізму реалізації визначеного Конституцією України виключного права 

власності Українського народу на природні ресурси, в тому числі права 

власності на землю та її надра; відсутність чітких критеріїв розмежування 

предметної юрисдикції між господарським, цивільним та адміністративним 

судами; корумпованість системи прийняття управлінських рішень, що 

пов’язується з наявністю значної кількості погоджувальних процедур, які 

передбачають особистий контакт із суб’єктом владних повноважень (с. 37 

дисертації, с. 6 автореферату). 

Дисертанту вдалося визначити ознаки публічно-правових спорів у 

сфері використання природних ресурсів, до яких, зокрема, віднесено: 

1) спеціальну підставу його виникнення – спір з приводу задоволення 

публічного інтересу з використання природних ресурсів; 2) спеціальне коло 
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суб’єктів спірних правовідносин, де одним із них завжди є суб’єкт публічної 

адміністрації; 3) предметом спору є управлінське рішення (с. 41-44 

дисертації). 

У підрозділі 1.3 при розгляді системи способів вирішення публічно-

правових спорів у сфері використання природних ресурсів автором 

порушуються проблемні питання впровадження процедури медіації як 

позасудової процедури вирішення відповідних правових конфліктів (с. 64-65 

дисертації). Необхідно погодитися з висновком дисертанта щодо визначення 

медіативного врегулювання публічно-правового спору у сфері використання 

природних ресурсів має реалізовуватися шляхом укладення 

адміністративного договору (с. 65).  

Достатньо ґрунтовним та таким, що заслуговує на увагу, є проведене 

дисертантом дослідження зарубіжного та міжнародного досвіду розгляду та 

вирішення публічно-правових спорів у сфері використання природних 

ресурсів (с. 66-80). Дослідження зарубіжного досвіду дозволило автору 

обґрунтувати пропозицію створення системи спеціалізованих судів з 

розгляду природоресурсних спорів є одним з можливих шляхів подолання 

існуючих в Україні проблем розмежування предметної юрисдикції судів 

(с. 11 автореферату, с. 82-83 дисертації). 

Заслуговує на позитивну оцінку дослідження автора категорії 

територіальної юрисдикції адміністративних судів у розгляді публічно-

правових у сфері використання природних ресурсів (с. 97-106), що дозволило 

дисертанту обґрунтувати пропозицію з внесення змін до частини 3 статті 22 

Кодексу адміністративного судочинства України щодо визначення 

юрисдикції апеляційних адміністративних судів як судів першої інстанції з 

розгляду спорів щодо надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення (с. 106). 

Третій розділ дисертації А.В. Хоменка присвячено розгляду окремих 

категорій публічно-правових спорів у сфері використання природних 

ресурсів у порядку адміністративного судочинства. Автором приділено 
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достатню увагу вирішенню питання встановлення меж судового втручання у 

сферу здійснення дискреційних повноважень органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування при здійснення дозвільно-ліцензійного, 

контрольно-наглядового та адміністративно-деліктного провадження у сфері 

використання природних ресурсів (с. 123-124, 168 дисертації, с. 12 

автореферату). Дисертантом підкреслено, що надання спеціальних дозволів 

(ліцензій) на використання природних ресурсів не може бути зараховано до 

дискреційних повноважень, тому допустимим є втручання адміністративного 

суду в діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

(с. 123).  

Не менш важливими для удосконалення процедури розгляду публічно-

правових спорів у сфері використання природних ресурсів у порядку 

адміністративного судочинства є й інші висновки, зроблені автором 

дисертації. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження.  

Отримані результати можуть бути використані у науково-дослідній 

сфері, правотворчості, правозастосовчій діяльності, навчальному процесі. 

Актами провадження, які містяться в додатку Б до дисертації (с. 5 

автореферату, с. 200-205 дисертації), вже підтверджується їх використанням. 

Повнота викладання наукових положень, висновків та 

рекомендацій в опублікованих працях. 

Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому виданні, а також у 

трьох тезах доповідей на науково-практичних заходах. 

Вивчення дисертаційної роботи та її автореферату дає підстави для 

твердження про ідентичність їх змісту та основних положень. Оформлення 

дисертації зауважень не викликає. 

Зауваження та дискусійні положення. 

Разом з тим, визнаючи загалом високий теоретичний рівень дисертації 
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Хоменка А.В., її значне практичне значення, варто зазначити, що це не 

виключає можливості критично підійти до окремих позицій, висловлених 

здобувачем у роботі, зупинитися на деяких конкретних зауваженнях і 

побажаннях. 

1. На с. 37 дисертації серед причин виникнення публічно-правових 

спорів у сфері використання природних ресурсів дисертантом визначається 

високий рівень корумпованості системи прийняття управлінських рішень, що 

пов’язується з наявністю значної кількості погоджувальних процедур, які 

передбачають особистий контакт із суб’єктом владних повноважень. Однак, 

вбачається, що надзвичайно високий рівень корумпованості органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування є швидше причиною низької 

ефективності системи публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів, ніж причинами виникнення публічно-правових спорів у 

досліджуваній сфері. Тоді як до причин виникнення публічно-правових 

спорів у сфері використання природних ресурсів необхідно було б віднести 

недосконалість системи захисту конституційних прав людини, в тому числі і 

права людини не безпечне для життя та здоров’я довкілля; 

2. В аспекті вище зазначеного не визначеною є позиція дисертанта 

щодо доцільності розробки та прийняття Закону України «Про 

адміністративну процедуру», відсутність якого, вбачається, однією із причин 

недосконалості здійснення дозвільно-ліцензійних та контрольно-наглядових 

проваджень, а відтак і причиною виникнення публічно-правових спорів в 

цілому, і зокрема, у сфері використання природних ресурсів; 

3. В основу розуміння автором категорії публічно-правового спору у 

сфері використання природних ресурсів автором покладено розуміння 

правового конфлікту, який виникає або внаслідок результатів управлінської 

діяльності чи бездіяльності суб’єктів публічного управління, або між 

суб’єктами господарювання, чи іншими учасниками правовідносин, 

причиною виникнення яких є недотримання принципів забезпечення права 

власності Українського народу на окремі види природних ресурсів, 
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порушення інтересів територіальної громади чи держави загалом, 

раціонального природокористування, цільового використання природних 

об’єктів, режиму обігу екологічної інформації тощо (с. 47 дисертації, с. 4 

автореферату). При цьому використання категорії публічно-правового спору 

вимагає від дисертанта його співвідношення з категорією приватно-

правового спору в цілому, і зокрема, - у сфері використання природних 

ресурсів;  

4. На с. 114-116 автором піднімаються проблеми вирішення спірних 

питань визначення предметної юрисдикції адміністративних судів у сфері 

розгляду конфліктних відносин, предметом яких є право землекористування. 

При цьому автором висловлюється теза про необхідність відмежування 

розуміння категорії «земельна ділянка» як об’єкта права власності, так і як 

природного ресурса. Однак така теза автором належним чином не розкрита, і 

вимагає свого обґрунтування під час прилюдного захисту дисертаційної 

роботи; 

5. З точки зору повноти застосування емпіричних методів проведення 

дисертаційних досліджень висновки, сформульовані у кваліфікаційній 

науковій роботі А. В. Хоменка, було б доцільно обґрунтувати проведенням 

власного соціологічного опитування посадових осіб працівників судів, 

головною гіпотезою якого необхідно б було визначити встановлення 

ефективності розгляду публічно-правових спорів у сфері використання 

природних ресурсів.  

Наведені спірні положення і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка носить самостійний і творчий 

характер, має наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань, 

насамперед, характеризує складність і актуальність досліджуваної теми та 

власний підхід до її розгляду дисертантом. В дослідженні автору вдалося 

досягти його мети.  

Усе викладене дає підставу для висновку про те, що дисертаційне 

дослідження Хоменка Андрія Васильовича на тему «Розгляд публічно-
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