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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. 

Дисертація характеризується системним підходом до предмета 

дослідження. Визначені в роботі задачі дослідження відповідають його 

загальній меті, яка полягає у визначенні сутності та особливостей 

адміністративних процедур  з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, формулюванні науково-обґрунтованих пропозицій та 

рекомендацій щодо їх 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, 

адекватних об’єкту, предмету, меті і задачам дослідження; використанням 
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сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної бази 

дослідження; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Вдалий вибір методів дослідження, обсяг 

опрацьованих наукових джерел, нормативно-правових актів та узагальнення 

отриманої інформації з метою визначення 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. 

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 

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 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». 

Логічним є те, що автор розпочинає дослідження із проведення 

історико-правової характеристики етапів становлення інституту державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (с. 22-43). 

Отримані результати історико-правового аналізу становлення правового 

інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень дозволили автору визначити тенденції до його розвитку в сучасних 
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умовах (с. 33-43). 

В ході проведеного дослідження норм чинного та перспективного 

законодавства України та результатів наукових досліджень здобувачеві 

вдалося виділити ознаки адміністративних процедур  з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно (с. 43-48). Сформульоване дисертантом 

визначення поняття адміністративна процедура з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно – це правовідносини, які врегульовуються 

нормативно-правовими актами та полягають в 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, спрямованих на забезпечення прав і законних інтересів 

та / або на виконання особою визначених законом обов'язків (с. 51) 

заслуговує на схвальну оцінку. 

За допомогою дескриптивного методу наукового пізнання автором 

надана детальна характеристика видів адміністративних процедур з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, виділено критерії їх 

класифікації (с. 52-61).  

Позитивним у роботі є те, що дисертантом розкрито систему 

нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини у сфері 

адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, та проведено їх класифікацію: 1) кінцевого результату виданого 

адміністративного акту:дозвільні та  реєстраційні процедури; 2) суб’єкта 

(порядку) ініціювання процедури: заявна; втручальна; 3) процесуальної 

форми:  звичайне; спрощене тощо (с. 52-61). 

Здійснена детальна характеристика стадій процедури з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно (с. 80-100) дозволила 

сформулювати сміливі пропозиції щодо доцільності виключення стадії 

зупинення в адміністративні процедурі з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно у зв’язку з тим що чинними нормативно-правовими 

актами не передбачено вичерпний перелік документів, який може вимагатися 



 5 

державним реєстратором, що, у свою чергу, призводить в правозастосовній 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації до певних корупційних ризиків з 

боку суб’єктів звернення. 

Певну увагу в роботі приділено визначенню системи суб’єктів 

публічної адміністрації, що здійснюють адміністративні процедури з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яку запропоновано 

диференціювати за двома ієрархічними рівнями: 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 (с. 100-119).  

Особливу увагу хотілося б звернути на те, що в дисертації 

проаналізовано досвід зарубіжних країн (Італійської Республіки, 

Федеративної Республіки Німеччини, Чеської Республіки та ін.) у правовому 

регулюванні адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно, що дозволило дисертанту визначити стандарти їх 

здійснення. Зокрема до зарубіжних стандартів здійснення адміністративних 

процедур  з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно віднесено 

такі: 1) реєстрація прав на об’єкти нерухомості, зокрема і на земельні 

ділянки, проводиться в єдиному реєстрі прав; 2) здійснення записів про 

земельні ділянки в системі реєстрації прав на певні види об’єктів нерухомого 

майна, при цьому земельна ділянка та вид нерухомого майна розглядаються 

як єдиний об’єкт нерухомості; 3) ведення кадастрових карт і реєстрація прав 

здійснюється тільки однією установою або органом; 4) реєстрація прав на 

нерухоме майно є адміністративною функцією, інакше кажучи, державна 

реєстрація речових прав на нерухоме майно повинна бути відокремленою від 
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судових та/або нотаріальних органів; 5) система реєстрації речових прав на 

нерухоме майно повинна працювати не в збиток (с. 119-141). 

Проведений дисертантом аналіз юридичних 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.  

Досить цікавим як з теоретичної, так і з практичної точки зору є 

запропоновані дисертантом організаційно-правові напрями удосконалення 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, сформульовані в тому 

числі і на підставі вивченого зарубіжного досвіду регулювання суспільних 

відносин у зазначеній сфері. У цьому сенсі варто виділити запропоновані 

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

нерухоме майно та їх обтяжень», а саме частину 2 статті 38 викласти таким 

змістом: «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 (с. 155).  

Варто наголосити, що дисертантом не лише виділено основні 

прогалини у правовому забезпеченні адміністративних процедур з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, а і здійснено спробу їх 

подолання. Зокрема, сформульовані пропозиції з внесення змін до чинного 

законодавства України (с. 199-203), надіслані до Комітету з  питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

Верховної ради України (с. 203). 
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Не менш важливими для удосконалення функціонування інституту 

адміністративних процедур з  державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно є й інші висновки та пропозиції, сформульовані в дисертації. 

Основні положення роботи знайшли відображення у шести наукових 

статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях з юридичних 

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

трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Аналіз дисертації та автореферату дає підстави для твердження про 

ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог. 

Разом з тим, визнаючи загалом високий теоретичний рівень дисертації 

Я. В. Тамаря, її значне практичне значення, варто зазначити, що це не 

виключає можливості критично підійти до окремих позицій здобувача, 

зупинитися на деяких конкретних зауваженнях і побажаннях. 

1. Недостатньо уваги дисертант приділив судовій практиці 

оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів здійснення 

адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно. Не розкрито, зокрема питання підвідомчості та складнощів, що мають 

місце при визначенні виду судочинства (при судовому оскарженні). Бажано 

було б дослідити також матеріали службових перевірок та розслідувань, що 

мають місце при оскарженні дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, що здійснюють адміністративні процедури у зазначеній сфері.  

2. Не застосовано соціологічний метод наукового пізнання з метою 

визначення напрямів удосконалення організаційно-правового забезпечення 

здійснення адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень, що сприяло б обґрунтуванню актуальності 

обраної теми та достовірності отриманих результатів.  

3. У світлі реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної влади в Україні здобувачем досить 

фрагментарно розглядається питання доцільності анонсованого розширення 
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повноважень органів місцевого самоврядування із здійснення 

адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно питання. Крім того, дисертаційна робота  значно виграла б, якби її 

автор навіть на рівні окремого підрозділу розглянув особливості діяльності 

органів місцевого самоврядування у сфері здійснення адміністративних 

процедур з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень в Україні в умовах Європейської інтеграції. 

4. Невизначеною є позиція автора щодо такого важливого на сьогодні 

питання як реформування контрольної діяльності з боку громадськості щодо 

здійснення адміністративних процедур з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень.  

5. При з’ясуванні напрямів удосконалення адміністративних процедур 

з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно поза увагою автора 

залишено питання боротьби з корупцією у зазначеній сфері, хоча корисно 

було б визначити види корупційних проявів у зазначеній сфері та 

запропонувати шляхи їх подолання.  

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 у діяльності 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 послуги 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 
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