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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. З часів виникнення права приватної власності людина 

прагне захистити та зберегти набуте. Функція публічної адміністрації з 

реєстрації речових прав на нерухоме майно здійснюється через відповідні 

адміністративні процедури. Незважаючи на оновлення правового поля мають 

місце певні перешкоди для здійснення адміністративних процедур з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно суб’єктами публічної адміністрації, 

що зумовлено рядом як об’єктивних так і суб’єктивних чинників, з’ясування 

сутності яких, визначення оптимальних способів їх усунення є одним із завдань 

сучасної правової науки в Україні. 

Оптимізація системи публічного управління є не лише невід’ємною 

складовою загального процесу формування правової держави, але й важливою 

умовою забезпечення та реалізації речових прав на нерухоме майно як 

фізичних, так і юридичних осіб відповідними суб’єктами влади. Оскільки єдина 

система органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

перебуває на стадії свого становлення, наукові праці в основному спрямовані на 

аналіз організаційно-правових засад надання адміністративних послуг, 

дослідження адміністративних проваджень у сфері державної реєстрації, в той 

час, як проблеми адміністративних процедур суб’єктів, які здійснюють 

державну реєстрацію прав на нерухоме майно залишаються мало 

дослідженими. Ці проблеми багато в чому обумовлені недосконалістю 

вітчизняного законодавства, що визначає організацію функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування у досліджуваній сфері. 

Нині завдяки науковим працям В. Б. Авер’янова, Н. О. Армаш, 

К. К. Афанасьєва, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, М. Ю. Віхляєва, 

Н. А. Галабурди, В. М. Гаращука, І. П. Голоснічeнка, Р. А. Калюжного, 

С. В. Ківалова, І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, А. С. Лагоди, Є. О. Легези, 

П. С. Лютікова, Т. О. Мацелик, А. А. Манжули, Р. С. Мельника, 

О. М. Миколенка, Г. М. Писаренко, Д. В. Приймаченка, М. П. Рабиновича, 

С. Г. Стеценка, В. П. Тимощука та інших вчених досліджено особливості 

інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Серед 

досліджень, які безпосередньо присвячені питанням державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, слід назвати дисертації Я. О. Пономарьової на 

тему «Адміністративні провадження з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно» (2009 р.), С. О. Слободянюка на тему «Цивільно-правове 

регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» (2012 р.), 

М. О. Колесникова на тему «Адміністративні послуги з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно» (2016 р.). Водночас питання 

адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно в наукових дослідженнях окремо не досліджувалися. Вказані обставини 

й зумовили обрання зазначеної теми. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 
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університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових проектів «Дослідження 

проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00710). Крім того, тема дисертації пов’язана 

з підготовкою змін до адміністративного законодавства та має безпосереднє 

відношення до Концепції розвитку електронного урядування в Україні, 

схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. 

№ 2250-р, Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 01 квітня 2014 р. № 333-р., Основних наукових напрямів 

та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених 

Постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), 

Перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затверджених Рішенням Президії НАПрН 

від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити сутність правового інституту адміністративної процедури з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окреслити проблеми 

його нормативного визначення та практичної реалізації, сформулювати 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері і практики 

його застосування. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі 

поставлено й вирішено такі основні задачі: 
– визначити та узагальнити наукові підходи щодо історико-правового 

аспекту адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно; 

– запропонувати поняття та окреслити характерні ознаки адміністративної 

процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

– провести класифікацію адміністративних процедур з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно; 

– охарактеризувати правову основу адміністративних процедур з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

– визначити та охарактеризувати стадії адміністративної процедури з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

– охарактеризувати систему суб’єктів публічної адміністрації щодо 

адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно; 

– узагальнити зарубіжний досвід провадження адміністративної процедури 

з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

– з урахуванням міжнародного досвіду публічного адміністрування 

сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо розв’язання проблем 

та окреслення перспектив розвитку законодавства з питань адміністративної 

процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

здійснення адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно. 

Предметом дослідження є адміністративні процедури з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. За допомогою 

конкретно-історичного методу простежено становлення та розвиток окремого 

інституту адміністративного права – інституту адміністративної процедури 

(підрозділи 1.1, 1.2). Загальнонауковий діалектичний метод дав змогу 

проаналізувати чинне законодавство про адміністративну процедуру та 

практику його застосування (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Методи класифікації та 

групування застосовано для визначення загальних ознак адміністративної 

процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

(підрозділи 1.2, 1.3). Методи системного та структурно-функціонального 

аналізу використано під час розгляду адміністративної процедури з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2). Метод 

порівняльного правового дослідження застосовувався для аналізу зарубіжного 

досвіду адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно (підрозділ 1.4). Функціональний метод дав змогу дослідити 

діяльність органів виконавчої влади як спосіб реалізації їхньої компетенції 

(підрозділ 2.3). Методи аналізу і синтезу дозволили виявити основні тенденції 

та проблеми адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно, розробити концептуальні підходи щодо вдосконалення 

правової основи з даної тематики (підрозділ 2.4). 

Нормативну основу роботи становить чинне та перспективне законодавство 

України з питань регламентації адміністративних процедур з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно.  

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України, Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України, а також іншими суб’єктами публічної адміністрації 

тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній юридичній науці комплексним науково-практичним 

дослідженням адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 
– розкрито історико-правовий аспект нормативного закріплення засад 

адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно у вітчизняному законодавстві, в результаті чого виокремлено основні 

періоди: I період (1990–2004 рр.) – встановлення права власності на нерухоме 

майно; особи стають власниками певного об’єкта нерухомого майна тільки за 

умови повної сплати ними пайових внесків; IІ період (2004–2012 рр.) – 

прийняття Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
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нерухоме майно та їх обтяжень» та відповідних підзаконних нормативно-

правових актів; створення суб’єкта, який здійснює відповідні процедурні дії – 

Бюро технічної інвентаризації; IІІ період (2012–2015 рр.) – реформування 

процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

реорганізація суб’єктів публічної адміністрації; IV період (2015 р. – до 

сьогодні) – децентралізація влади, яка полягає у збільшенні кола суб’єктів, що 

можуть здійснювати державну реєстрацію; запровадження відкритого доступу 

до державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному 

вигляді тощо; 

– сформульовано авторське визначення адміністративної процедури з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно як правовідносин, які 

врегульовуються нормативно-правовими актами та полягають у послідовно 

здійснюваних діях суб’єктів публічної адміністрації щодо розгляду заяви 

фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта з приводу 

речових прав на нерухоме майно (витягу, виписки або інформаційної довідки), 

спрямованих на забезпечення прав і законних інтересів та/або на виконання 

особою визначених законом обов’язків;  

– з використанням сучасної методології юридичної техніки запропоновано 

внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», а саме ч. 2 ст. 38 запропоновано викласти у 

такій редакції: «Майнова шкода, завдана фізичній чи юридичній особі – стороні 

правочину щодо нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, 

вчиненого на підставі відомостей Державного реєстру прав, які після вчинення 

такого правочину були скасовані у порядку, передбаченому цим Законом, що 

призвело до витребування у відповідної сторони правочину майна, підлягає 

відшкодуванню на підставі судового рішення, що набрало законної сили, за 

рахунок Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України» та інших нормативно-правових актів; 
удосконалено: 
– наукові положення щодо класифікації адміністративних процедур з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та запропоновано 

додаткові критерії класифікації, зокрема, залежно від: 1) кінцевого результату 

виданого адміністративного акту: дозвільні та реєстраційні процедури; 

2) суб’єкта (порядку) ініціювання процедури: заявні, втручальні; 3) форми 

здійснення: звичайні, спрощені тощо; 

– положення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема запропоновано ч. 2 ст. 13 Закону 

після слів «розмір плати за надання таких послуг» доповнити словами «порядок 

їх надання та види встановлюються Кабінетом Міністрів України»; 

– наукові тези щодо характеристики системи суб’єктів публічної 

адміністрації з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в 

результаті чого виокремлено недоліки, які мають місце в адміністративній 

процедурі: дублювання функцій та повноважень посадових осіб (відділів 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції 

України; адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг; 
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Державного підприємства «Національні інформаційні системи»; державних 

кадастрових реєстраторів тощо); безпідставне втручання вищестоящих органів 

у діяльність підпорядкованих суб’єктів тощо; 

дістали подальшого розвитку:  
– наукові тези щодо доцільності виключення стадії зупинення в 

адміністративній процедурі з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно; 

– узагальнення зарубіжного досвіду державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно (Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки 

Німеччина, Французької Республіки, Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії, Королівства Швеції), де змістом державної 

реєстрації виступає не видача певного юридичного акту, а здійснення дій, 

спрямованих на внесення у відповідний реєстр відомостей про речові права з 

метою упорядкування обороту нерухомості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – висновки та пропозиції щодо 

удосконалення механізму адміністративних процедур у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно можуть бути основою для 

подальших наукових досліджень із відповідної проблематики (акт 

впровадження Університету митної справи та фінансів № 16 від 27.11.2017); 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (лист з 

відділу питань звернень громадян Верховної Ради України № 09-0608.04.17/1.2-

10.17-Т від 13.10.2017); 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності органів 

публічної адміністрації з надання адміністративної процедури з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно (акт впровадження 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 08.04.2016); 

– навчальному процесі – під час викладання студентам вищих навчальних 

закладів дисципліни «Адміністративне право», «Адміністративний процес», під 

час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного 

навчального курсу, а також статей і наукових повідомлень (акт впровадження 

Університету митної справи та фінансів № 16 від 27.11.2017). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Пріоритетні напрями модернізації системи права 

України» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Верховенство права та правова держава» 

(м. Ужгород, 2017 р.); «Актуальні проблеми національного законодавства» 

(м. Кропивницький, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових 

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

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

3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок, 

у т. ч. основного тексту – 157 сторінок. Список використаних джерел налічує 

259 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правовий та історичний аспекти розвитку 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історико-правовий аспект державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно» розкрито генезису інституту державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та його особливості. 

Встановлено, що початок реєстрації речових прав на нерухоме майно 

припадає на часи існування Київської Русі, у якій панувало звичаєве право, у 

зв’язку з чим переважала усна форма укладення угод, зокрема і для реєстрації.  

Акцентовано увагу на тому, що Закон СРСР від 06 березня 1990 р. «Про 

власність в СРСР» закріпив положення про те, що члени кооперативів, 

утворених для спорудження об’єктів нерухомості, є власниками наданих їм у 

користування об’єктів за умови повної сплати ними пайових внесків (тобто, 

щоб стати власником таких приміщень, необхідно було виконати дві умови: 

членство у кооперативі та виплата пайового внеску. Зазначені підстави були 

взяті законодавцем за основу під час розроблення Порядку державної реєстрації 

прав від 22 червня 2011 р.). 

У підрозділі 1.2 «Поняття та ознаки адміністративних процедур з 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» запропоновано 

визначення адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно. 

З урахуванням думок учених щодо розуміння адміністративної процедури 

(В. Б. Авер’янова, В. М. Бевзенка, Т.О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

А. Т. Комзюка, Р. С. Мельника, А. О. Селіванова, С. Г. Стеценка, 

В. П. Тимощука) обґрунтовано, що процедура державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно базується на таких засадах: 1) обов’язковість 

(обов’язкове внесення інформації у Державний реєстр речових прав на 

нерухоме майно); 2) правовстановлюючий характер (виникнення прав на 

нерухоме майно відбувається з моменту державної реєстрації); 3) визнання 

дійсності прав на нерухоме майно, що виникли до набрання чинності Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», у разі, якщо реєстрація прав була здійснена відповідно до 
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законодавства, що діяло на момент їх виникнення, або якщо на момент 

виникнення прав діяло законодавство, що не передбачало обов’язкової 

реєстрації таких прав; 4) публічність; 5) територіальність (проведення 

державної реєстрації прав за місцем розташування об’єкта нерухомого майна у 

межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації прав, за 

виключенням державної реєстрації обтяжень речових прав, які проводяться 

незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна). 

Доведено, що об’єктами адміністративно-процедурних відносин у сфері 

державної реєстрації прав на нерухоме майно є: права та обтяження, що 

підлягають реєстрації, та діяння учасників цих правовідносин. Змістом цих 

відносин є суб’єктивне право особи звернутися до відповідного суб’єкта 

публічної адміністрації стосовно забезпечення свого права володіти, 

користуватися чи розпоряджатися своїм нерухомим майном та юридичний 

обов’язок владного суб’єкта здійснювати таку реєстрацію. 

У підрозділі 1.3 «Класифікація адміністративних процедур з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно» охарактеризовано роль і значення 

класифікації для дослідження будь-якого явища, зокрема й адміністративних 

процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

На підставі вивчення наукових, навчальних, загальноправових та галузевих 

правових джерел (зокрема, робіт В. М. Бевзенка, Р. О. Куйбіди, Р. С. Мельника, 

О. В. Петришина, С. Г. Стеценка, В. П. Тимощука та ін.) з’ясовано, що і до 

цього часу у вітчизняній правовій доктрині відсутня єдність поглядів учених-

юристів щодо класифікації адміністративних процедур з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та критеріїв такої класифікації.   

Окреслено наявні підходи до класифікації адміністративної процедури з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та її критерії. Доведено, 

що натепер відсутня єдина доктринальна та нормативна модель класифікації 

адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, наявні окремі її варіанти із використанням одного-трьох критеріїв, що 

не дає ґрунтовної характеристики адміністративної процедури в зазначеній 

сфері.  

У підрозділі 1.4 «Правові засади адміністративних процедур з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно» охарактеризовано систему 

нормативно-правових актів, що регулюють адміністративну процедуру з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх зміст. 

Акцентовано увагу на необхідності запровадження механізму реалізації 

п. 41 Постанови Кабміну Міністрів України «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 26 жовтня 

2011 р. № 1141. 

Зроблено висновок, що процес удосконалення законодавчої бази 

адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно триває, а тому й надалі це питання викликатиме інтерес як у 

представників наукової спільноти, так і у носіїв речових прав. 
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Розділ 2 «Характеристика адміністративних процедур з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та напрями їх удосконалення» 

складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Зміст стадій адміністративної процедури з державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно» охарактеризовано стадії 

адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх особливості.  

У результаті виокремлення стадій адміністративної процедури з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно встановлено, що стадія прийняття 

рішення є ключовою стадією. 

Встановлено, що стадія внесення записів до Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно полягає у безпосередньому виконанні державним 

реєстратором прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень. Так, удосконалення інформаційно-телекомунікаційних технологій, 

що використовуються під час провадження адміністративної процедури з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно є нагальною проблемою 

у правозастосовчій діяльності суб’єктів публічної адміністрації під час 

внесення записів до зазначеного реєстру. Незаконне втручання до 

вищезазначеного реєстру зацікавленою особою може призвести до порушення 

процедури, що, у свою чергу, є підставою для оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації як в судовому, так і в 

адміністративному порядку. 

У підрозділі 2.2 «Система суб’єктів публічної адміністрації у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» визначено ознаки та 

ієрархічну побудову системи органів виконавчої влади у зазначеній сфері та 

охарактеризовано їх повноваження. 

Встановлено, що Міністерство юстиції України є провідним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та з 

квітня 2015 р. реалізує державну політику з питань державної реєстрації прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень. До складу органів Міністерства юстиції 

України входять наступні підрозділи, які здійснюють відповідну процедуру: 

1) Департамент державної реєстрації; 2) Державне підприємство «Національні 

інформаційні системи»; 3) управління юстиції в Автономній Республіці Крим, 

областях, м. Києві та Севастополі та його територіальні органи.  

Акцентовано увагу на видах взаємодії територіальних підрозділів 

Міністерства юстиції України з іншими суб’єктами, а саме з: 

1) адміністраторами Центрів надання адміністративних послуг (у разі 

прийняття ними заяв та подальшою їх передачею до територіальних підрозділів 

Міністерства юстиції України); 2) Державним підприємством «Національні 

інформаційні системи» (яке забезпечує технічний супровід Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно тощо); 3) органами національної поліції, 

прокуратурою, адміністративними судами, судами загальної юрисдикції, 

Службою безпеки України (звертаються для отримання інформації щодо 

обтяжень на відповідний об’єкт нерухомості тощо); 4) державними 

виконавцями, під час примусового виконання ними судових рішень (з метою 
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проведення державної реєстрації обтяжень, припинення іпотек); 5) державними 

кадастровими реєстраторами (під час проведення державної реєстрації права 

власності чи інших речових прав на земельні ділянки). 

У підрозділі 2.3 «Зарубіжний досвід державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно» проаналізовано нормативно-правові акти у цій сфері країн 

Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади. 

Встановлено, що процедура реєстрації речових прав на нерухоме майно у 

зарубіжних країнах поділяється на два види: 1) актова реєстрація правочинів із 

нерухомістю; 2) титульна система реєстрації прав на нерухоме майно.  

Зміст актової реєстрації (Сполучені Штати Америки, Канада) полягає у 

тому, що у правочинах із нерухомістю держава бере на себе функцію виключно 

реєстрації факту здійснення правочину, тобто держава не перевіряє законність 

набуття відчужувачем права власності на нерухоме майно, а тільки фіксує факт 

правочину з ним.  

Для титульної системи (країни Європейського союзу, Україна, Російська 

Федерація тощо), характерною є реєстрація прав або титулів: реєструється факт 

учинення правочину, оформленого відповідним чином, а також права й 

обмеження, що були його предметом, тобто усі дії здійснюються відповідно до 

встановленої законодавством процедури, а держава гарантує законність 

правочинів і несе відповідальність у випадках виникнення порушень прав 

власників. 

Зауважено на необхідності запозичення позитивного досвіду Королівства 

Швеції щодо процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, у якій створено єдиний банк даних про нерухомість (близько 4,5 млн 

об’єктів, де об’єкти нерухомості поділено на базові реєстри (реєстр 

нерухомості, земельний реєстр, реєстр будинків, реєстр координат, адресний 

реєстр тощо).  

У підрозділі 2.4 «Напрями удосконалення процедури з державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно» на підставі аналізу судової практики та 

нормативно-правових актів визначено основні проблеми адміністративної 

процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

окреслено напрями удосконалення зазначеної сфери. 

Акцентовано увагу, що одним з основних механізмів правового 

забезпечення адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно є нормативно-правове закріплення юридичної 

відповідальності державних реєстраторів, у т. ч. й цивільно-правової – для 

відновлення економічних прав осіб, які були порушені рішеннями, діями чи 

бездіяльністю державних реєстраторів, зокрема вбачається за доцільне 

законодавчо закріпити: 1) види такої відповідальності; 2) порядок притягнення 

до неї; 3) порядок відшкодування матеріальної та моральної шкоди за 

порушення прав фізичних та юридичних осіб; 4) положення щодо покладення 

на державу обов’язку відшкодувати особі, яка зазнала збитків, шкоди у тих 

випадках, коли суб’єктом реєстрації є приватний нотаріус, а також 

положеннями про право зворотної вимоги держави як особи, яка відшкодувала 



10 

завдану протиправними діями або бездіяльністю державних реєстраторів 

шкоду, до державних реєстраторів, винних у відповідних незаконних діях. 

Виявлено проблему, яка значно ускладнює процедуру з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме – незаконне втручання у 

роботу електронного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яке 

полягає у неправомірному використанні електронних ключів, якими 

користуються державні реєстратори для входу в систему зазначеного реєстру, 

що веде до внесення незаконних записів. Наприклад, 22 червня 2016 р. було 

зроблено спробу вивести ліквідне нерухоме майно вартістю понад 2 млн 

гривень з-під застави ПАТ «Укрбізнесбанк». 

Шляхом вирішення зазначеної проблеми є запровадження технології 

шифрування та захисту електронної інформації блокчейн (від англ. block – 

блок, chain – ланцюг). Блокчейн являє собою розподілену базу даних, у якій 

інформація (цифрові записи) об’єднані в певні блоки, які криптографічно і 

хронологічно поєднані в ланцюг шляхом складних математичних алгоритмів. 

Процес шифрування виконується великою кількістю різних комп’ютерів, що 

працюють в одній мережі. Якщо в результаті їх розрахунків усі отримують той 

самий результат, тоді блоку присвоюється унікальна цифрова сигнатура 

(підпис). Коли реєстр оновлюється і створюється новий блок, до нього вже не 

можна внести жодних змін. Завдяки цьому підробити його неможливо, можна 

тільки додати новий запис.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні сутності інституту адміністративної 

процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окресленні 

проблем його нормативного визначення й практичної реалізації, формулюванні 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України у 

досліджуваній сфері та практики його застосування. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено періодизацію процесу формування законодавства 

адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав: I період 

(1990–2004 рр.) – встановлення права власності на нерухоме майно; IІ період 

(2004–2012 рр.) – прийняття Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та відповідних підзаконних 

нормативно-правових актів; IІІ період (2012–2015 рр.) – реформування 

процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

реорганізація суб’єктів публічної адміністрації; IV період (2015 р. – до 

сьогодні) – децентралізація влади, яка полягає у збільшенні кола суб’єктів, що 

можуть здійснювати державну реєстрацію; запровадження відкритого доступу 

до державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному 

вигляді тощо.  

2. Сформульовано поняття адміністративної процедури з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно. До ознак адміністративної 
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процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно віднесено: 

предмет правовідносин; об’єкт адміністративно-процедурних відносин; зміст; 

безпосередню ініціативу (заяву) фізичної та/або юридичної особи; стадійність 

тощо. 

3. Запропоновано класифікаційний розподіл адміністративної процедури з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: 1) за кінцевим 

результатом виданого адміністративного акта з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно (дозвільні процедури, реєстраційні процедури); 2) в 

залежності від суб’єкта (порядку) ініціювання процедури з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно (заявна процедура, втручальна процедура); 

3) за формою здійснення (звичайна процедура, спрощена процедура) тощо. 

4. Охарактеризовано основні нормативно-правові акти, яку регулюють 

адміністративні процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно. Основними проблемами правового регулювання зазначеної сфери є: 

відсутність концепції здійснення адміністративної процедури з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно; невідповідність підзаконних 

нормативно-правових актів законам тощо. 

5. Виокремлено стадії адміністративної процедури з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно: 1) прийняття і перевірка документів, що 

подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень; реєстрація заяви; 

2) дослідження усіх обставин справи; 3) прийняття рішення; 4) внесення записів 

до державного реєстру прав; 5) видача документів. 

6. Обґрунтовано функціонування дворівневої системи суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: 

1) центральний рівень (провідним суб’єктом виконавчої влади, який здійснює 

державну політику в зазначеній сфері є Міністерство юстиції України, з 

окремих питань – органи Державної фіскальної служби України та Державної 

служби з питань геодезії, картографії та кадастру); 2) місцевий рівень включає: 

а) органи місцевого самоврядування (Центри надання адміністративних послуг, 

підрозділи міських та обласних рад тощо); б) територіальні підрозділи 

Міністерства юстиції України, державні нотаріальні контори та приватні 

нотаріуси. 

7. Охарактеризовано зарубіжний досвід державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно. Запропоновано основні напрями вдосконалення 

правозастосовчої та правотворчої діяльності суб’єктів владних повноважень, 

які полягають у: виробленні нових методів, форм, системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; постійному аналізі та 

моніторингу діяльності адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності державних реєстраторів; удосконаленні інформаційно-

телекомунікаційних технологій як способу забезпечення права особи на 

власність, яке полягає у надійному захисті інформації, відсутності 

безпідставного втручання в реєстр уповноважених суб’єктів тощо. 

8. Обґрунтовано пропозиції для удосконалення законодавства, що регулює 

адміністративну процедуру з державної реєстрації речових прав на нерухоме 
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майно, та практики його реалізації: а) прийняття Адміністративно-

процедурного кодексу, у якому було б закріплено право особи на 

відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої прийняттям 

незаконного рішення, діями чи бездіяльністю суб’єкта публічної адміністрації у 

сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; б) доповнення 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень» ч. 2 ст. 26-1 такого змісту: «Свідоцтво про право власності на 

нерухоме майно оформляється у двох примірниках, один з яких долучається до 

реєстраційної справи, а другий видається заявникові.  

У разі коли заявник виявив бажання отримати свідоцтво виключно в 

електронній формі та зазначив про це в заяві, свідоцтво оформляється в одному 

примірнику. 

Свідоцтво у паперовій формі оформляється на бланку, зразок та опис якого 

встановлює Міністерство юстиції України. Державний реєстратор підписує 

обидва примірники такого свідоцтва та засвідчує їх печаткою». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Тамаря Я. В. Адміністративні процедури з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено теоретичним проблемам адміністративної 

процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

обґрунтуванню необхідності введення у національне правове поле категорії 

«адміністративні процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно». 

Досліджено історико-правовий аспект організації адміністративних 

процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Визначено 

особливості нормативно-правового регулювання адміністративних процедур з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Розкрито поняття та 

зміст адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, здійснено їх класифікацію. Узагальнено зарубіжний досвід 

адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно з метою визначення доцільності його запровадження в Україні. 

Охарактеризовано систему суб’єктів публічної адміністрації у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно. Визначено поняття стадії 

адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та здійснено їх характеристику. Визначено проблеми та перспективи 

розвитку законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно. 

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративний регламент, 
електронне урядування, провадження, процедура, реєстр речових прав на 
нерухоме майно, стадія.  
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Тамаря Я. В. Административные процедуры государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена теоретическим проблемам административной 

процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

обоснованию необходимости введения в национальное правовое поле 

категории «административные процедуры государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество». 

Исследован историко-правовой аспект организации административных 

процедур по государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Определены особенности нормативно-правового регулирования 

административных процедур по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. Раскрыто понятие и содержание административных 

процедур по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

осуществлена их классификация. 

Доказано, что объектами административно-процедурных отношений в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество являются: права 

и обременения, подлежащие регистрации, и действия участников этих 

правоотношений. Содержанием этих отношений является субъективное право 

лица обратиться к соответствующему субъекту публичной администрации для 

обеспечения своего права владеть, пользоваться или распоряжаться своим 

недвижимым имуществом и юридическая обязанность властного субъекта 

осуществлять такую регистрацию. 

Обобщен зарубежный опыт административных процедур по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество с целью 

определения целесообразности его внедрения в Украине. 

Охарактеризована система субъектов публичной администрации в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Определено 

понятие стадии административных процедур по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и предложена их характеристика. Определены 

проблемы и перспективы развития законодательства в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

Сформулировано авторское определение административной процедуры по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Обоснованы предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего административную процедуру по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и практике его реализации. 

Ключевые слова: административная процедура, административный 
регламент, электронное управление, производство, процедура, реестр прав на 

недвижимое имущество, стадия. 
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Tamaria Ya. V. Administrative procedures for the state registration of real 

rights to real estate. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation is devoted to the theoretical problems of the administrative 

procedure for state registration of real rights to real estate, substantiation of the 

necessity of introducing into the national legal field categories of «administrative 

procedures for state registration of real rights to immovable property». 

The historical-legal aspect of organization of administrative procedures for state 

registration of real rights to real estate is investigated. The peculiarities of legal 

regulation of administrative procedures on state registration of real rights to real 

estate are determined. The concept and content of administrative procedures for state 

registration of real rights to real estate are disclosed, their classification has been 

made. Generalized foreign experience of administrative procedures for state 

registration of real rights to real estate in order to determine the possibilities for its 

introduction in Ukraine. The system of subjects of public administration in the field 

of administrative procedures for state registration of real rights to immovable 

property has been characterized. The essence of the concept is determined and the 

stages of the administrative procedures for state registration of real rights to real 

estate are determined. The problems and prospects of development of legislation in 

the field of administrative procedures on state registration of real rights to real estate 

are determined. 

Key words: administrative procedure, administrative regulations, e-government, 

proceedings, procedure, register of real rights to real estate, stage. 
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