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завданням діяльності суб’єктів публічного адміністрування, але і об’єктом 

проведення в Україні комплексних наукових досліджень дисертаційного та 

монографічного рівнів. 

Відсутність чіткого уявлення про правовий статус указаних органів 

негативним чином позначається на процедурі з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, розподілу повноважень між органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, покликаними здійснювати державне 

управління у цій області суспільних відносин. 

Вище викладені обставини роблять дослідження Я. В. Тамаря 

практично значимим, а відтак й вкрай актуальним. Це підтверджується 

зокрема тим, що дисертація виконана в рамках планів наукових досліджень 

Запорізького національного 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 системи надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

15 лютого 2006 р. № 90-р, 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. 



 3 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналіз тексту дисертації та 

автореферату свідчить про науково обґрунтований системний підхід автора 

до проблеми: аргументовано сформульована актуальність теми, досить чітко 

визначені об’єкт, предмет, мета та задачі дослідження, комплексно 

підібраний необхідний для виконання цих завдань методологічний 

інструментарій. Робота складається зі вступу, трьох структурно-логічно 

пов’язаних між собою розділів, висновків, списку використаних джерел 

(259 позицій), додатків. Її матеріал поданий у логічній послідовності, що 

сприяло розкриттю дисертантом взаємопов’язаних між собою теоретичних і 

практичних аспектів досліджуваної проблеми. 

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, 

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 державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно в контексті українського 

державотворення, спрямованого на розбудову сервісної моделі системи 

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

задачі. 

3. Достовірність та новизна висновків та рекомендацій. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 

підтверджується їх апробацією у відкритому друку, обговоренням на 

наукових конференціях, інших наукових заходах. Достовірність одержаних 
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результатів підтверджується не тільки їх суто науковою значимістю, як 

певною системою здобутих дисертантом нових знань, що заповнюють деякі 

прогалини в адміністративному праві України, але й їх практичною 

витребуваністю на сучасному етапі, зокрема для вдосконалення чинного 

національного законодавства в тій його частині, що стосується правового 

регулювання адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно. Проведена автором науково-дослідна робота є 

результатом власних напрацювань здобувача, який здійснив вдалу спробу 

визначити адміністративно-правові засади інституту державної реєстрації 

права власності та інших речових прав на нерухоме майно в Україні.  

Стосовно наукової новизни дисертаційної роботи слід зазначити, що 

оскільки проведене здобувачем дослідження інституту адміністративних 

процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно здійснене 

вже на створеній його попередниками достатньо міцній науково-літературній 

базі як у сфері адміністративного права, так і інших галузевих сфер 

правореалізації, зокрема, на базі результатів наукових досліджень з науки 

цивільного права. Погоджуючись у цілому з усіма визначеними автором 

складовими новизни дослідження, вважаємо за необхідне акцентувати 

особливу увагу на деяких з них.  

Новизна дослідження полягає насамперед в постановці та актуалізації 

автором питання про необхідність теоретичного узагальнення та нового 

вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності правового 

інституту адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, окресленні проблеми його нормативного визначення та 

практичної реалізації, формулюванні пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства в цій сфері, спрямованих на подолання проблем 

трансформації моделі взаємовідносин «людина-держава». 

Звернемо особливу увагу на сміливість автора, який обґрунтовано 

вимагає доцільності відмови від такої стадії адміністративних процедур з 

державної реєстрації як зупинення провадження у розгляді адміністративної 
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заяви суб’єкта звернення (с. 7).  

Автор аргументував позицію, що з огляду на історичні передумови 

розвитку адміністративних процедур з реєстрації нерухомого майна та прав 

на нього, побудова національної системи реєстрації права власності на 

об’єкти нерухомого майна повинна базуватися на юридичній самостійності 

об’єктів нерухомого майна (с. 13-37). 

Проведений автором аналіз змісту стадій адміністративних процедур з 

державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме 

майно дозволив визначити доцільність та своєчасність проведення реформи 

реєстраційної системи в Україні, спрямованої передусім на перегляд 

повноважень нотаріату в цій сфері (с. 80-99). 

Варто відмітити, що позиція автора відносно необхідності 

запровадження єдиної реєстраційної системи нерухомого майна для 

ефективного захисту прав власності фізичних та юридичних осіб на певний 

об’єкт нерухомого майна сформульована з урахуванням дослідження 

іноземного досвіду функціонування подібних структур (с. 119-140). 

Не менш важливими для удосконалення функціонування інституту 

адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно є й інші висновки, зроблені автором дисертації. 

4. Загальна оцінка дисертаційної роботи та повнота викладу 

одержаних результатів в опублікованих працях. 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. 

Вивчення дисертаційного дослідження та його автореферату дає 

підстави для твердження про ідентичність змісту автореферату й основних 

положень дисертації. Оформлення дисертаційного дослідження зауважень не 

викликає. 

Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що дисертаційна 
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робота Я. В. Тамаря написана на високому теоретичному рівні, має значну 

наукову та практичну цінність. Автором сформульовані положення, що 

мають важливе значення для вдосконалення нормативно-правового 

регулювання адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно. Практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес 

у науково-дослідній сфері, у правотворчості, у правозастосовній діяльності 

компетентних суб’єктів, а також у навчальному процесі вищих навчальних 

закладів. 

5. Зауваження до дисертації. Оцінюючи в цілому позитивно дисертацію 

Я. В. Тамаря водночас вважаємо за необхідне звернути увагу на питання, які 

могли би, на нашу думку, слугувати предметом додаткових пояснень з боку 

дисертанта або ж дискусії при захисті дисертаційної роботи: 

1. Автор не обґрунтував настільки нерівномірний розподіл обсягу 

дисертаційного дослідження. Лаконічність розкриття класифікацій 

адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно (обсяг підрозділу 1.3 дисертації 9 сторінок) в опозиції до пропозицій 

щодо напрямків удосконалення процедури з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно (обсяг підрозділу 2.4 дослідження 22 сторінки) явно 

програє. 

2. По за увагою автора залишено питання реалізації прав громадян 

України на нерухоме майно, що знаходиться на тимчасово окупованих 

територіях. Як  реалізувати права щодо реєстрації прав на нерухоме майно, 

наприклад, на території Криму, де, як відомо діє законодавство та 

новоутворені органи окупаційної влади Російської Федерації, а згідно зі 

статтею 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 

15.04.2014 р.: «…Будь-які органи, їх посадові та службові особи на 

тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, 

якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не 
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передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий 

органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є 

недійсним і не створює правових наслідків»? 

3. При визначенні організаційних напрямів удосконалення 

адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно поза увагою автора залишені питання притягнення до відповідальності 

суб’єктів здійснення вказаних процедур, можливості оскарження рішень, дій, 

бездіяльності органів публічної адміністрації, що здійснюють 

адміністративні процедури з державної реєстрації прав на нерухоме майно.  

4. Дисертаційна робота б значно б виграла, як би автор провів 

соціологічне опитування з даної тематики, особливо дослідив позицію самих 

суб’єктів здійснення адміністративних процедур з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, з’ясував наскільки готові всі визначені у 

законодавстві суб’єкти здійснювати відповідні процедури та нести 

відповідальність. 

В той же час наявність дискусійних положень характеризує насамперед 

складність і актуальність дослідженої теми та власний підхід дисертанта до її 

розгляду. В досліджені авторові вдалося досягти його мети. Положення і 

висновки дисертації мають теоретичне і практичне значення для 

вдосконалення адміністративних процедур з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, а також для науково-дослідної і правотворчої 

діяльності та у навчальному процесі.  

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що дисертація 

«Адміністративні процедури з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно» є завершеним науковим дослідженням, в якому отримано 

нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують 

конкретне наукове завдання, яке має істотне значення для розвитку 

адміністративно-правової науки, тобто за своєю актуальністю, новизною 

постановки та вирішенням досліджених проблем, теоретичним рівнем та 

практичною значущістю відповідає вимогам п.п. 9, 11-13 Порядку 
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