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Сучасна правова демократична держава існує для людей 
і зобов’язана забезпечити громадянам систему соціальних, 
економічних та правових стандартів комфортного і безпеч-
ного проживання та прийнятних умов для заняття бізнесом, 
що дає їм можливість ставати заможними за рахунок своєї 
підприємницької праці. Усього цього неможливо досягти без 
належного утвердження та надійної охорони права власності. 

Проблема охорони права власності є вічною, вона вини-
кає одночасно з виникненням перших держав, є актуаль-
ною в умовах сьогодення та без усякого сумніву залишиться 
актуальною в майбутньому. В умовах післяіндустріального 
суспільства та у зв’язку з реалізацію положень Угоди про 
асоціацію України з Європейським Союзом проблема охорони 
права власності піднімається по-новому, вагомими чинни-
ками її є збільшення потреби охорони права інтелектуальної 
власності, захисту права власності суб’єктів господарювання 
від рейдерських захоплень, мінімізації корупційних проявів на 
усіх рівнях. 

Постійні зміни, які відбуваються в політичному, соціаль-
ному, правовому та економічному житті громадянина та 
суспільства, безпосередньо впливають на правову систему, 
і Україна не є тому виключенням. Фактично з моменту ухва-
лення Конституції України закріпилась і багатоманітність 
форм власності. Зважаючи на сьогоднішні реалії, усе більш 
актуальним стає питання дослідження правової природи 
права власності, визначення його ролі та місця в правовій 
системі України. Питання власності завжди було предметом 
правових і соціологічних досліджень. Проте в Україні, незва-
жаючи на широке використання інституту власності в різних 
сферах суспільного життя, вивчення цього питання є досить 
поверхневим.

Загалом ефективне публічне адміністрування охорони 
права власності в Україні попередить порушення прав, свобод 
та законних інтересів осіб в нашій державі через посягання на 
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право власності, підвищить рівень охорони права матеріаль-
ної власності та припинить правовий нігілізм щодо охорони 
права інтелектуальної власності.

У монографії було виpішено такі oснoвні завдання:
– з’ясувати юридичну природу права власності як об’єкта 

публічного адміністрування;
– з’ясувати сутність адміністративно-правової складової 

охорони права власності;
– визначити зміст публічного адміністрування охорони 

права власності в Україні;
– сформувати категорійне понятійне розуміння публічного 

адміністрування охорони права власності в Україні;
– здійснити класифікацію публічного адміністрування 

у сфері охорони права власності на види за визначеними 
критеріями;

– визначити рівні здійснення публічного адміністрування 
охорони права власності в Україні;

– розкрити поняття, систему та адміністративно-правовий 
статус суб’єктів публічного адміністрування охорони права 
власності в Україні;

– з’ясувати роль Кабінету Міністрів України, центральних 
та місцевих органів виконавчої влади у сфері публічного адмі-
ністрування охорони права власності в Україні;

– розкрити адміністративно-правовий статус органів юсти-
ції у сфері публічного адміністрування охорони права власно-
сті в Україні;

– з’ясувати юридичну природи та характерні риси право-
охоронних органів, що здійснюють охорону права власності в 
Україні;

– сформувати елементи адміністративно-правового меха-
нізму публічного адміністрування охорони права власності в 
Україні;

– з’ясувати систему джерел публічного адміністрування 
охорони права власності;

– розкрити адміністративні інструменти публічного адмі-
ністрування охорони права власності в Україні;
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– з’ясувати юридичну природу та процедуру державної 
реєстрації як способу охорони права власності;

– схарактеризувати адміністративні процедури щодо 
охорони права власності в Україні;

– проаналізувати доктринальні положення щодо зару-
біжного досвіду публічного адміністрування охорони права 
власності;

– удосконалити законодавство щодо охорони права власно-
сті в Україні;

– визначити напрямки вдосконалення сфери державної 
реєстрації.

Загалом у монографії наведено результати комплексного 
наукового дослідження теоретико-правових аспектів засад 
публічного адміністрування охорони права власності. З пози-
ції сучасного адміністративного права розкрито поняття, 
юридичну природу, зміст і сутність публічного адміністру-
вання охорони права власності. Обґрунтовано шляхи вирі-
шення проблем, пов’язаних із порушенням права власності в 
суспільстві.

З повагою, автор


