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Актуальнiсть теми дослiдження. Створення дiевих механiзмiв

забезпечення реалiзацii житлових прав громадян мае надзвичайно важливе

значення для добробуту населення й повинно бути визнане одним iз

провiдних напрямiв дiяльностi держави.

Органи державноТ влади та органи мiсцевого самоврядування мають

створювати умови для реалiзацii громадянами права на житло, в тому числi

через розвиток ринку HepyxoMocTi, використання бюджетних коштiв для

покращення житлових умов громадян, стимулювання житлового

будiвництва. Водночас завданням держави у цiй сферi варто назвати й

ГаранТУВанНя безпечностi житла через застосування дозвiльних процедур,

КОНТРОлЮ За житловим будiвництвом, адмiнiстративноi вiдповiдальностi в

житловiЙ сферi. Названi функцii публiчноi адмiнiстрацii у сферi реалiзацii
Права громадян на житло вимагають утворення належноi та ефективноТ

СиСТеМИ адмiнiстративно-правового забезпечення житлового будiвництва в

YKpaTHi.

ОТЖе, Виника€ необхiднiсть у комплексному теоретичному дослiдженнi

адмiнiстративно-правового забезпечення житлового будiвництва в УкраiЪi та

обrрунтуваннi практичних рекомендацii щодо ik покращеннrI з урахуванням

офiцiйного опонента - доктора юридичних наук, доцента Старинського

Ю. В. Тарасюка е акту€Lльним напрямом

теми також обумовлена необхiднiстю

свроiнтеграцiйних процесiв, фор,чrулюваннrl напрямiв вдоскон€Lлення

адмiнiстративного законодавства.

З огляду на це, дослiдження

наукового пошуку. Актуальнiсть



об'ективного та всебiчного аналiзу нормативноi основи здiйснення

житлового будiвництва та формулювання на цiй ocHoBi концепту€шьно

завершених висновкiв.

Щисертацiя виконана вiдповiдно до основних положень Стратегii

стаJIого розвитку <<УкраТна-2020>>, схв€Lпеноi Указом Президента Украiни вiд

12.01.2015 Jф 5/2015, Концепцii реалiзацiI державноi полiтики з

нормативного забезпеченнrI будiвництва в УкраiЪi на перiод до 2015 року,

cxB€lпeнoi розпорядженнrIм Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд |4.07.2010

JФ 1436-р, lержавноТ стратегii регiонального розвитку на 202|-2027 роки,

затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05.08.2020 Jф б95,

КонцепцiТ державноТ житловоi полiтики, схв€LгIеноi Постановою ВерховноТ

Ради Украiни вiд З0.06.1995 J\Гч 254195-ВР, Плану законодавчого забезпечення

реформ в YKpaiHi, схв€uIеного Постановою Верховноi Ради УкраТни вiд

04.06.2015 JФ 509-VПI, СтратегiТ розвитку наукових дослiджень Нацiональноi

академiТ правових наук УкраТни на 20162020 роки, затвердженоi

постановою загальних зборiв Нацiональноi академii правових наук Украiни

вiд 03.03.20t6, а також Прiоритетних напрямiв наукових дослiджень

Унiверситету сучасних знань на 20|7-2022pp. (протокол Вченоi ради

Унiверситету сучасних знань J\b 3 вiд 08.12.2016).

I_{iHHicTb творчого пошуку здобувача полягае й у тому, що дисертацiя

виконана з урахуванням науково-теоретичних дослiджень рiзних га-гrузей

юридичноi науки, аналiзу не лише чинних нормативно-правових aKTiB, якi

реryлюють питання адмiнiстративно-правового забезпечення житлового

будiвництва в YKpaiHi, а й законодавства та правозастосовноi практики

окремих зарубiжних KpaiH. Саме це й дозволило вдосконЕLпити понятiйно-

категорiальний апарат рецензованого дослiдження, дослiдити особливостi

реалiзацii адмiнiстративно-правових та органiзацiйних форм i методiв,

адмiнiстративних процедур забезпечення житлового булiвництва в УкраiЪi та

запропонувати напрями вдоскон€Lлення державноi полiтики та

адмiнiстративного законодавства у цiй сферi.



Мета i завдання дослiдження (стор. 1з-14), ik постановка та

послiдовнiсть дозволяють розкрити основний змiст теми дисертацiт. об'скт
та предмет дослiдження сформульованi достатньо чiтко та зрозумiло, що i
дозволило комплексно проаналiзувати поставлену проблему, не виходячи за

межi науковоi спецiальностi.

Ступiнь обгрунтованостi цаукових положень, висновкiв та

рекомендацiй, якi сформульованi у дисертацii'. Гiпотезою дослiдженнrl е

те' що на сьогоднi майже вiдсутнi HaykoBi працi у яких комплексно, з

використанням сlпrасних методiв пiзнання, урахуванням HoBiTHix досягнень
науки адмiнiстративного права розкриваються питання cyTHocTi, системи i
структури, особливостей адмiнiстративно-правового забезпеченнrI житлового
будiвництва в YKpaiHi.

у 
'.oнTekcTi 

вирiшення цiеi проблеми здобувачем цiлком слушно
запропоновано низку теоретичних положень, змiн та доповнень до
вiтчизняного законодавства, спрямованих на формування теоретичних

уявлень та розробки власних пропозицiй з удоскон€tлення системи
адмiнiстративно-Правового забезпечення житлового будiвництва в YKpaiHi.

Аналiз дисертацii дае пiдстави вважати, що на Bcix етапах дослiдженнrl
використовув€tлися загальнонауковi методи пiзнання (стор. 14_15), зокрема:

ДiаЛеКТИЧНИЙ МеТОД ЗаСТОсовано для з'ясування змiсту житлового
будiвництва як об'екта адмiнiстративно-правового забезпечення житлового
будiвництва в Украiъi; за допомогою iсторико-правового методу розкрито
генезис адмiнiстративно-правового забезпечення житлового будiвництва в
УкраiЪi. Методи абстрагування й узагальнення використано для з'ясування
особливостей реалiзацiТ адмiнiстративно-правових та органiзацiйних форм i
методiв забезпечення житлового будiвництва в YKpaTHi. Метод
документаJIьного аналiзу застосовано пiдЛv^JlYl,wГrlcUlDtl\'IU aflaJrrЗy Заg'ГОСОВаНО пlд час характеристики правових засад

житлового будiвництва. Структурно-логiчний метод використано пiд час
з'ясування системи суб'ектiв адмiнiстративно-правового забезпечення

YKpaiHi, виявлення особливостей ikжитлового будiвництва



аДМlнlсТративно-правового статусу, встановлення кола публiчно-правових

ПРиНциПiв забезпечення житлового будiвництва в УкраiЪi. За допомогою

ЛОГiКО-СеМанТичноГо й аналiтичного методiв охарактеризовано процедури

адмiнiстративно-правового забезпечення житлового будiвництва в УкраiЪi.

IVIетоди моделювання та прогнозування застосовано для з'ясування шляхiв

удоскон€tлення адмiнiстративноi вiдповiдальностi за правопорушення у сферi

житлового будiвництва в УкраiЪi та напрямiв удоскон€tлення державноi

полiтикИ й адмiнiстративного законодавства в цiй сферi. Порiвняльно-

правовиЙ метоД використанО длЯ узагальНеннЯ зарубiжного досвiду
правового регулювання житлового будiвництва та формування пропозицiй

щодо його використання в YKpaiHi.

щисертацiя ю. в. Тарасюка написана науковою мовою, грамотно,

сприймаеться легко та з iHTepecoM. Список використаних джереп

оформлений вiдповiдно до встановлених вимог i охоплюе27]l найменування.

OcHoBHi положення та висновки дисертацii викладено у 10 наукових

публiкацiях за темою дослiдження: 5 статтях, опублiкованих у наукових

фахових виданнях Украiни включених до мiжнароднот наукометричноi бази

Index copernicus International, 1 - в iноземному науковому перiодичному

виданнi та 4

конференцiях.

щостовiрнiсть одержаних особисто дисертантом наукових

результатiв i висновкiв, а також обrрунтованiсть сформульованих

пропозицiй i рекомендацiй в значнiй Mipi зумовлюються актумьнiстю

дослiдження та визначаються правильно обраним методологiчним пiдходом

до проведеного дослiдження, всебiчним використанням емпiричного

тезах доповiдей i наукових повiдомлень на наукових

матерiалу, Що пiдтверджусться результатами апробацii на науково-

практичних конференцiях та публiкацiями у фахових виданнях. Щiйсно, Ця

наукова робота е комплексним

адмiнiстративно-правового забезпечення

дослiдженням сучасного стану

житлового будiвництва в УкраiЪi.
Оцiнюючи змiст цiсi роботи, варто звернутися до тих iT положень, якi е



визначальними для розумiння авторськоi концепцii, логiки, елементiв

отриманоi науковоi новизни та практичного tt значення.

Перший роздiл дослiдження присвячено загалънiй характеристицi

адмiнiстративно-правового забезпечення житлового будiвництва в YKpaiHi.

Автором слушно розглянуто ретроспективу правового реryлювання
житлового будiвництва в Украiъi, в результатi чого виокремлено п'ять

кJIючових етапiв iсторико-правового розвитку адмiнiстративно-правового

забезпечення житлового будiвництва в Украiъi. Розкрито змiст та особливостi

житлового будiвництва як об'екта адмiнiстративно-правового забезпечення.

у проблемному аспектi висвiтленi правовi засади житлового будiвництва,

з'ясовано мiсце серед них норм адмiнiстративного права, визначено напрями

ix оновлення й розвитку.

у Другому роздiлi дослiджено змiст адмiнiстративно-правового

забезпечення житлового будiвництва в YKpaiHi. З'ясовано систему суб'ектiв
адмiнiстративно-правового забезпечення житлового будiвництва в УкраiЪi,
виявлено iT недолiки, зокрема: дублювання окремих повноважень, в тому
числi контрольно-наглядових, таких суб'ектiв; вiдсутнiсть нормативноТ

основи для координацii та взаемодii суб'ектiв адмiнiстративно-правового

забезпечення житлового будiвництва. Обгрунтовано поняття та здiйснено

класифiкацiю принципiв забезпечення житлового будiвництва в УкраiЪi,
надано змiстовну характеристику кожнiй групi принципiв. Визначено та
охарактеризовано адмiнiстративно-правовi форми забезпечення житлового

будiвництва, В тому числi: нормативно-правову; правозастосовну;

органiзацiйно-установчу; контролъно-наглядову. З'ясовано особливостi

дозволiв, координацiйний метод,

Систематизовано адмiнiстративнi

метод субординацiТ та реординацii).

процедури адмiнiстративно-правового

методiв такоi дiяльностi (переконання, примус, метод приписiв, заборон,

забезпеченнrI житлового будiвництва в УкраiЪi

Четвертий роздiл присвячено напрямам вдоскоцалення

забезпечення житлового будiвництва вадмiнiстративно-правового



украiъi. З'ясовано проблемнi питання у застосуваннi адмiнiстративноi

вiдповiдальностi за правопорушення

Запропоновано визначити швидке та

у сферi житлового будiвництва.

добровiльне усунення суб'ектом

житлового будiвництва порушень, виявлених пiд час контролю, обставиною,

щО пом'якшуС йогО вiдповiдальнiсть. Проаналiзовано зарубiжний досвiд
правового регулювання житлового будiвництва та запропоновано авторське

бачення напрямiв його використання в УкраiЪi. Iз метою вдосконЕLлення

державноi полiтики у сферi житлового будiвництва запропоновано розробити
новУ державнУ Концепцiю вдоскон€чIення державноi полiтики у сферi

житлового будiвництва, а також окреслено ключовi положення цього
програмного документа.

практичне значення одержаних результатiв полягае в тому, що
викладенi у дисертацii положення можуть бути використанi у науково-

дослiднiЙ сферi яК пiдфунтя для подaльших дослiджень i вирiшення

теоретичних питань, пов'язаних з удосконаленнrIм адмiнiстративно-правового

забезпеченIuIм житлового будiвництва В Украiъi; у правотворчiй сферi - пiд
час розробки змiн i доповнень до akTiB нацiонального законодавства, за

вдоскон€Lлення дiяльностi суб'ектiв адмiнiстративно-правового забезпечення

житлового будiвництва в Украiъi; в освiтнъому процесi - пiд час пiдготовки
пiдруrникiв i навч€lJIьних посiбникiв з дисциплiн <Адмiнiстративне право),
<житлове право), а також на курсах пiдвищення квалiфiкацii для посадових
осiб органiв виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування.

Щискусiйнi положення та зауваження до змiсry дисертацii'. З огляду
на викладене, слiд констатувати високий теоретичний piBeнb представленоi

дисертацiТ та ii практичне значення. При цьому, як i будь-яке оригiнальне

дослiдження, воно мас oKpeMi дискусiйнi положення. У зв'язку з цим,
необхiдно звернути увагу науковоi |ромадськостi на деякi дискусiйнi
моменти та спiрнi положення дисертацiйноТ роботи ю. в. Тарасюка:



1. .Щисертантом у пiдроздiл\ |.2 та п. 2 заг€Lпьних висновкiв

констатуеться, що житлове будiвництво як об'ект адмiнiстративно-правового

забезпеченнrI являе собою врегульовану нормами адмiнiстративного права та

гарантовану державою дiяльнiсть, спрямовану на створення житлових

будiвельних конструкцiй та умов для реалiзацii громадянами

конституцiйного права на житло. Погоджуючись iз загальною iдеею автора,

з.вначимо про необхiднiсть ii уточнення за такими напрямами: що саме у

cTBopeHHi житлових будiвельних конструкцiй е об'сктом адмiнiстративно-

правового забезпечення (безпечнiсть будiвлi, законнiсть забудови тощо).

Також доречно було б й сформулювати авторське визначення поняття

кадмiнiстративно-правове забезпечення житлового будiвництвD).

2.Пiд час характеристики у пiдроздiлi 2.1 дисертацii системи суб'ектiв

адмiнiстративно-правового забезпечення житлового будiвництва в YKpaiHi

окремих iсрархiчних зв'язкiв, варто було б придiлити уваry й зв'язкам

функцiон€lJIьним, особливо мiж органами виконавчоi влади i органами

мiсцевого самоврядування.

3. Аналiзуючи у пiдроздiлi 2.2 загально-правовi принципи

адмiнiстративно-правового забезпечення житлового будiвництва в YKpaiHi,

варто доцiльно було б розглянути особливостi реалiзацii таких принципiв

саме у дiяльностi суб'ектiв спецiальноi компетенцii у сферi адмiнiстративно-

правового забезпечення житлового будiвництва в YKpaiHi.

4. Виявленi здобувачем у пiдроздiлi 2.З дисертацii особливостi

реалiзацiТ нормативноi форми забезпечення житлового будiвництва е скорiш

характеристиками сучасного стану нормативного забезпечення сфери

житлового будiвництва нiж особливостями фор, його адмiнiстративно-

правового забезпечення. Загалом автором придiлено надмiрну увагу
Нормативному забезпеченню житлового будiвництва в Украiнi (пiдроздiл 1.3.

Та СУТТеВа Частина пiдроздiлу 2.3). Однак вбачаеться, що бiльший iHTepec й

ПРаКТИЧНУ ЗНаЧУЩiСть мали б HayKoBi пошуки саме у напрямi застосування

iнших форrrл дiяльностi публiчноi адмiнiстрацii у цiй сферi (адмiнiстративнi



договори, юридично значимi дii тоrцо). KpiM того, специфiка об'скта впливу -
житлове будiвництво - зумовлюе бiльш детальну розробку питань саме

органiзацiйних фор, адмiнiстративно-правового забезпечення.

5. У пiдроздiлi З.З дисертацii здобувачем одним iз особливих напрямiв

покращення державноi полiтики у сферi житлового булiвничтва названо

забезпечення розподiлу повноважень мiж суб'ектами адмiнiстративно-

гIравового забезпечення житлового будiвництва з метою уникнення ix

лублювання. Хотiлося б почути як саме автором пропонусться здiйснити

такий розподiл.

Варто з€вначити, що викJIаденi зауваження переважно мають

характер i тому суттево не впливають на позитивну оцiнкудискусiйний

дисертацiйноТ роботи. Вони викликанi iHTepecoM до цього дослiдження,

новизною та акту€tльнiстю питань, що розкриваються автором.

Висновок щодо вiдповiдностi дисертацii встановленим вимогам.

Змiст автореферату дисертацiйного дослiдження Ю. В. Тарасюка належним

чином кореспондуеться iз положеннями дисертацii, ii структурою та

отриманими результатами. Рукопис дисертацii оформлений вiдповiдно до

вимог МОН Украiни, Його тексту властивий формально-логiчний спосiб

вИкладення MaTepi-y. Робота е логiчно завершеною та характеризуеться

сднiстю форми i змiсту та свiдчить про особистий внесок дослiдника в

юридичну науку.

,Щисертацiя Ю. В. Тарасюка е самостiйним завершеним науковим

дослiдженням, яке мiстить HoBi теоретичнi положення й висновки, результати

необхiдних наукових узагальнень предмета, що дослiджуеться, практичнi

рекомендацii, якi в сукупностi розв'язують наукове завдання, що мае

важливе значення для науки адмiнiстративного права УкраiЪи. Тема i змiст

дисертацii вiдповiдають спецiальностi 12.00.07 - адмiнiстративне право i
процес; фiнансове право; iнформацiйне право.

таким чином, рецензована дисертацiйна робота <Адмiнiстративно-

ПРаВОВе забезпечення житлового будiвництва в YKpaiHi> пiдготовлена згiдно



З нормативними вимогами до такого виду робiт, а ii автор - Тарасюк Юрiй

наУкоВих ступенiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни

ВtД24 ЛИПНя 20113 року Jф 567, заслуговус на присудження наукового ступеня

КаНДИДаТа ЮРИДИЧНИх наУк зi спецiальностi 12.00.07 - адмiнiотративне право

i процес; фiнансове право; iнформацiйне право.
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та фiнансово-економiчноi безпеки
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