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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Нерухоме майно, виступаючи капіталом, наявність 

якого є гарантією платоспроможності учасників правовідносин, відігравало 

величезну роль у життєдіяльності кожної держави як в історично-

ретроспективному, так і в сучасному вимірі. І тому створення та 

функціонування оптимального механізму його реєстрації є одним із 

найважливіших завдань держави у справі забезпечення належного захисту 

законності обігу нерухомого майна. 

У Законі України «Про адміністративні послуги» окреслено новий вектор 

розбудови відносин людини і влади. Сервісна модель побудови системи 

суб’єктів публічної адміністрації вимагає подолання низки проблем, серед яких 

виділяються: надмірна й іноді навмисна ускладненість адміністративних 

процедур, їх закритість, непрозорість для громадськості і споживачів 

адміністративних послуг, відсутність чітких критеріїв і механізмів 

оперативного внутрішнього контролю за адміністративною діяльністю. Це 

призводить, з одного боку, до зниження відповідальності виконавчих органів 

державної влади та їх посадових осіб, малої ефективності їхньої діяльності, 

корупції, стягнення адміністративної ренти, а з іншого – до порушень прав і 

свобод особи, надмірних обтяжень і видатків (усіх видів ресурсів) для громадян 

і організацій. Зазначимо, наприклад, що в реєстрі адміністративних послуг, які 

надаються центральними органами виконавчої влади, визначено 

16 адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, тоді як на рівні реєстру адміністративних послуг місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області 

вказано вже 67 таких послуг. Така ситуація свідчить про надмірну 

бюрократизацію процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

Ці проблеми багато в чому обумовлені недосконалістю вітчизняного 

процесуального законодавства, що визначає організацію функціонування 

виконавчих органів державної влади, і, відповідно, безсистемністю 

нормативних правових актів виконавчих органів державної влади, що 

встановлюють процедурні аспекти їх діяльності. Єдині вимоги до розробки і 

застосування відомчих нормативних правових актів, що містять норми 

процесуального характеру, на сьогоднішній день практично відсутні.  

Нині завдяки науковим працям В. Б. Авер’янова, К. К. Афанасьєва, 

В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, І. В. Дроздової, В. М. Гаращука, 

І. П. Голоснічeнка, С. В. Ківалова, Н. В. Коваленко, І. Б. Коліушка, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, 

А. С. Лагоди, Є. О. Легези, П. С. Лютікова, Р. С. Мельника, Г. М. Писаренко, 

В. П. Тимощука та інших вчених досліджено низку особливостей діяльності 

органів публічної влади з надання адміністративних послуг населенню. 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 
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нерухоме майно» (2009 рік) та С. О. Слободянюка на тему «Цивільно-правове 

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

Водночас питання адміністративних послуг з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно в наукових дослідженнях окремо не аналізувалися. 

Вказані обставини й зумовили обрання зазначеної теми. 

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

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2011–2014 роки, комплексного наукового проекту 

«Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 

контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). Робота відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової 

науки в Україні на 2011–2015 роки, затвердженим постановою Загальних зборів 

НАПрН України від 24 вересня 2010 року. Крім того, дисертація безпосередньо 

пов’язана із низкою урядових програм реформування системи публічного 

адміністрування – Концепцією Державної цільової програми створення та 

функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг і 

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в 

Україні, реалізація яких розрахована на період до 2017 року. 

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

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити сутність правового інституту адміністративних послуг 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. Виходячи з указаної мети, в дисертаційній роботі 

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

аспекту організації надання адміністративних послуг з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно; 

– розкрити поняття, принципи та характерні ознаки адміністративних 

послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

– провести класифікацію адміністративних послуг з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно з метою їх узагальнення та ефективного 

застосування у практиці; 

– охарактеризувати систему суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно; 

– встановити сутність поняття та визначити стадії провадження з надання 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно; 

– розкрити критерії оцінювання якості адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

– узагальнити зарубіжний досвід надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з метою визначення 

можливості його запровадження в Україні; 
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– з урахуванням міжнародного досвіду публічного адміністрування 

сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо розв’язання проблем 

та окреслення перспектив розвитку законодавства з питань надання 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно. 

Предметом дослідження є адміністративні послуги з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним 

методом дослідження став загальнонауковий діалектичний метод, який дав 

змогу проаналізувати чинне законодавство в аспекті категорії адміністративних 

послуг та практику його застосування (підрозділи 1.1, 1.3). Метод 

порівняльного правового дослідження застосовувався для аналізу досвіду 

надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно (розділ 3). За допомогою конкретно-історичного методу 

простежено становлення та розвиток окремого інституту адміністративного 

права – інституту адміністративних послуг (підрозділи 1.2, 2.1). Методи 

системного та структурно-функціонального аналізу використано під час 

розгляду адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та виявлення їхніх ознак (розділи 1, 2). Методи класифікації та 

групування застосовано для визначення загальних ознак та рис 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно (підрозділи 1.2, 1.3). Функціональний метод дав змогу дослідити 

діяльність органів виконавчої влади як спосіб реалізації їхньої компетенції 

(підрозділи 2.1, 2.3). 

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали 

загальнотеоретичні наукові праці, розробки фахівців у галузі конституційного, 

адміністративного та інших галузей права. 

Нормативну основу роботи склали чинне та перспективне законодавство 

України з питань регламентації адміністративних послуг з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно. Для розробки пропозицій з удосконалення 

надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно використано законодавства Австралійського Союзу, 

Республіки Болгарія, Республіки Білорусь, Італійської Республіки, Королівства 

Іспанія, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща, Російської 

Федерації, Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, 

Швейцарської Конфедерації, Чеської Республіки тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України, Міністерством економічного 

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

адміністрації; результати авторського соціологічного опитування з обсягом 

вибірки 231 респондента. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень адміністративно-правових 

засад надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно як категорії адміністративного права. У результаті 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій та 

висновків, зокрема: 

уперше:  
– сформульовано авторське визначення поняття адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно як регламентованої 

правовими актами діяльності органів публічної адміністрації з приводу речових 

прав на нерухоме майно з розгляду заяви фізичної або юридичної особи про 

видачу адміністративного акта (свідоцтва, довідки, реєстрації, дозволу тощо), 

спрямованого на забезпечення прав і законних інтересів особи та/або на 

виконання особою визначених законом обов’язків;  

– обґрунтовано доцільність виключення стадії зупинення надання 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, адже законодавством не передбачено вичерпний перелік документів, 

який може вимагатися державним реєстратором, що, у свою чергу, призводить 

на практиці до додаткових витрат з боку споживача послуг; 

– з використанням сучасної методології юридичної техніки запропоновано 

внесення змін до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також 

до низки підзаконних актів у досліджуваній сфері; 
удосконалено: 

– наукові положення щодо класифікації адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та запропоновано 

додаткові критерії класифікації, зокрема: зміст адміністративної діяльності 

щодо надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно; рівень встановлення повноважень щодо адміністративних 

послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; форма їх 

реалізації; предмет (характер) питань, за розв’язанням яких особи звертаються 

до адміністративних органів; особливості місцезнаходження суб’єктів та 

об’єктів надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно; 

– наукові підходи щодо розуміння етапів реалізації концепції 

реформування системи суб’єктів публічної адміністрації у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

– критерії оцінки адміністративних послуг з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, серед яких: результативність, своєчасність, 

доступність, зручність, відкритість, повага до особи, професійність, 

оперативність, строковість, рівність, справедлива вартість, економічність та 

ефективність надання, чутливість; 

дістали подальшого розвитку:  
– обґрунтування поділу принципів надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на загальні та спеціальні; 
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— положення щодо необхідності впровадження світового досвіду 

(Республіки Польща, Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки 

Німеччина, Французької Республіки тощо) стосовно функціонування системи 

електронного урядування, що мінімізує корупційні прояви, недодержання 

строків надання адміністративної послуги та забезпечує сервісний підхід до 

питання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно; 

— історико-правовий аспект регулювання надання адміністративних послуг 

з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме: еволюція 

системи реєстрації нерухомого майна та прав на нього в Україні базувалася на 

здійсненні відповідних повноважень органами місцевої влади, причому 

поступово основним об’єктом реєстрації стає будівля, споруда, приміщення, 

правовий режим яких юридично відокремлюється від відповідних земельних 

ділянок. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані у: 

— науково-дослідній діяльності – висновки та пропозиції щодо покращення 

реалізації механізму надання адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно можуть бути основою для 

подальших наукових досліджень із відповідної проблематики (акт 

впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

від 17.02.2015); 

— правотворчій діяльності – для вдосконалення Законів України «Про 

адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» (лист Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної 

ради України № 4-14/16-1540 від 15.04.2015); 

— правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності органів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно (акт впровадження в роботу 

окружного адміністративного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2015); 

— навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисципліни «Адміністративне право», під час підготовки підрозділів 

підручників і навчальних посібників із відповідного навчального курсу, а також 

статей і наукових повідомлень (акти впровадження Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ від 26.01.2015, Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» від 08.06.2015). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: «Правоохоронна 

функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми» 

(м. Харків, 2014 р.), «Сучасний стан та перспективи розвитку 

адміністративного права та процесу» (м. Одеса, 2014 р.), «Права людини: 

онтологічний та гносеологічний виміри» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.), «Právna 
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veda a prax v treťom tisícročí» (м. Кошице, 2015 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 

4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 221 сторінку. Список 

використаних джерел налічує 214 найменувань і займає 27 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

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

предмет, методи дослідження, розкриваються наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні та правові засади адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історико-правовий аспект регулювання надання 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно» висвітлено виникнення державної реєстрації прав на нерухоме майно, 

починаючи з часів Київської Русі.  

Встановлено, що в період Київської Русі для захисту права власності 

застосовується інструмент надання речі індивідуально визначених ознак, що 

виявлялось у формі відповідних позначок на майні: зокрема, земельні ділянки, 

якими володів князь, від інших відділялися межами. Доведено, що, починаючи 

з ХVI ст., процедура надання адміністративних послуг з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно здійснювалась на базі спеціального реєстру у 

формі книг, до яких вносились відомості про власника та основні 

характеристики нерухомого майна. 

Із цього моменту на території українських земель здійснюються перші 

спроби законодавчо закріпити право власності реєстрацією нерухомого майна 

на основі правовстановлювальних документів. Певний порядок державної 

реєстрації об’єктів нерухомого майна об’єктивувався у вигляді спеціального 

реєстру у формі відповідних книг, до яких вносилися відомості про власника, 

нерухоме майно тощо. Подальший розвиток реєстрації нерухомого майна та 

прав на нього відбувався паралельно загальноєвропейським традиціям; 

винятком є період існування УРСР внаслідок особливостей радянської правової 

традиції у сфері відносин власності.  

Ціла епоха розвитку української держави загалом і правової системи 

зокрема пов’язана з комуністичним режимом управління. У радянський період 

необхідність у державній реєстрації права власності на нерухоме майно 

відпала. Земля та інші види нерухомості були націоналізовані. Власне термін 
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«нерухомість» змінено на «основні фонди». В обігу перебувала тільки особиста 

(трудова) власність. У цей період, на відміну від дореволюційного 

законодавства, реєстрації підлягали не земельні ділянки, які були до цього часу 

основними об’єктами нерухомого майна, а конкретні об’єкти, переважно 

житлові будинки (домоволодіння). 

Важливим кроком у розвитку інституту державної реєстрації прав на 

нерухоме майно стало прийняття 1 липня 2004 року Верховною Радою України 

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

їх обтяжень», який визначив порядок ведення державного реєстру та державної 

реєстрації прав на нерухоме майно тощо. 

З огляду на історичні передумови розвитку системи надання 

адміністративних послуг з реєстрації нерухомого майна та прав на нього 

зроблено висновок, що сучасна побудова національної системи реєстрації права 

власності на об’єкти нерухомого майна повинна базуватися на юридичній 

самостійності об’єктів нерухомого майна. 

У підрозділі 1.2 «Поняття, принципи та класифікація адміністративних 
послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» запропоновано 

визначення адміністративної послуги з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, охарактеризовано принципи надання зазначених послуг та 

наведено їх класифікацію за різними критеріями. 

З урахуванням думок учених щодо розуміння сутності адміністративних 

послуг (В. Б. Авер’янова, К. К. Афанасьєва, І. В. Дроздова, Ю. В. Іщенка, 

В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, Г. М. Писаренко, О. О. Сосновика, 

В. П. Чабан) до ознак адміністративних послуг з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно віднесено: предмет правовідносин; безпосередню 

ініціативу (заяву) фізичної та/або юридичної особи; процедуру, передбачену 

виключно законом; чіткий регламент надання адміністративної послуги; 

індивідуальний адміністративний акт, який є кінцевим результатом надання 

послуги. 

Наголошено, що предметом правовідносин надання адміністративних 

послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень є 

об’єкти нерухомого майна, стосовно яких проводиться державна реєстрація 

прав. До них належать земельні ділянки, а також об’єкти нерухомого майна, 

розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх 

знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові 

комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, 

житлові та нежитлові приміщення. 

Встановлено, що принципи надання адміністративних послуг з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно є системою, тобто взаємопов’язані 

та взаємозалежні, тому порушення одного з них може призвести до порушення 

інших. Якість надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно досягається послідовним застосуванням усієї системи 

принципів і кожного з них окремо. 

Констатовано, що згідно з реєстром адміністративних послуг існує 

1207 адміністративних послуг, з них 16 стосується державної реєстрації 
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речових прав на нерухоме майно, а саме: 1) державна реєстрація права 

власності на нерухоме майно; 2) державна реєстрація іншого речового права на 

нерухоме майно, обтяження речового права на нерухоме майно; 3) взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна; 4) внесення запису про скасування 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 5) скасування запису 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 6) внесення змін до 

записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 7) надання 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 8) видача 

дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно; 9) видача свідоцтв 

про право власності на нерухоме майно з державного житлового фонду; 

10) видача свідоцтва про право власності на житло; 11) визнання права 

власності на гараж; 12) визнання права власності на домоволодіння; 

13) визнання права власності на кооперативну квартиру; 14) визнання права 

власності на нерухоме майно з подальшою видачею свідоцтва (дубліката) про 

право власності на нерухоме майно; 15) надання дозволу на укладення договору 

про перехід права власності на нерухоме майно, де заінтересованою стороною є 

малолітня особа; 16) надання дозволу на заключення договору про припинення 

права на аліменти для малолітньої (неповнолітньої) дитини у зв’язку з 

передачею їй права власності на нерухоме майно. 

У підрозділі 1.3 «Правова основа надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» охарактеризовано 

систему нормативно-правових актів у галузі надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

Нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини у сфері 

надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, класифіковано за: юридичною силою (закони України, 

підзаконні нормативні акти); об’єктом регулювання (ті, які регулюють 

поведінку людей, визначають права й обов’язки споживачів послуг як 

учасників адміністративно-правових відносин, та ті, які визначають правовий 

статус підрозділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно); 

предметом регулювання (нерухоме майно (квартира, будинки, гаражі тощо)); 

характером надання послуги (консультаційна допомога, довідкова та 

інформаційна робота (оформлення матеріалів з питань нерухомого майна)). 

На підставі аналізу нормативно-правових актів до основних прогалин у 

правовому забезпеченні надання адміністративних послуг з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно віднесено: відсутність концепції 

надання послуг підрозділами з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно; повільне прийняття базових законів (наприклад, Адміністративно-

процедурного кодексу України); нормативну невизначеність критеріїв 

оцінювання ефективності якості надання цих послуг. 

Розділ 2 «Характеристика надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти публічної адміністрації у сфері 
адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 
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майно» визначено ієрархічну побудову системи органів публічної адміністрації 

у зазначеній сфері. Досліджено повноваження суб’єктів публічної адміністрації 

загальної та спеціальної компетенції у сфері надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.  

Визначення етапів розвитку системи суб’єктів публічної адміністрації з 

державної реєстрації речових прав не нерухоме майно дало змогу встановити 

коло суб’єктів, діяльність яких на сучасному етапі розвитку державного 

будівництва в Україні пов’язана з наданням адміністративних послуг у цій 

сфері. Зокрема, обґрунтовано функціонування трирівневої системи суб’єктів 

публічної адміністрації з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: 

1) вищий (Кабінет Міністрів України); 2) центральний (у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно ‒ Міністерство юстиції України, з 

окремих питань – Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру, 

Державна фіскальна служба України); 3) місцевий (місцеві державні 

адміністрації, територіальні управління Міністерства юстиції України, 

територіальні центри надання адміністративних послуг, приватні та державні 

нотаріальні контори (або нотаріуси)). Встановлено, що в межах анонсованої 

Кабінетом Міністрів України концепції реформування системи державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно заплановано визначення банків та 

банківських установ як суб’єктів надання адміністративних послуг. 

З урахуванням сучасних досліджень у галузі адміністративного права, теорії та 

практики державного управління запропоновано авторську модель механізму 

розбудови системи суб’єктів публічної адміністрації з надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні. 

У підрозділі 2.2 «Поняття, сутність та стадії провадження з надання 
адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно», виходячи з позиції, що результатом діяльності правозастосовних 

органів є, як правило, прийняття та/або видача адміністративного акта, 

обґрунтовано доцільність розуміння інституту провадження надання 

адміністративних послуг з державної реєстрації прав на нерухоме майно в 

межах правової парадигми адміністративно-процедурної діяльності. 

Стадіями провадження надання адміністративних послуг з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно визначено такі: 1) прийняття і 

перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх 

обтяжень, реєстрація заяви; 2) встановлення факту відсутності підстав для 

відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви 

про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень; 3) прийняття рішення про 

реєстрацію речових прав, зупинення або про відмову в реєстрації прав; 

4) внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно; 5) надання інформації; 6) оскарження дій чи бездіяльності 

посадових осіб, що здійснюють таку реєстрацію, тобто факультативна стадія 

провадження з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

У підрозділі 2.3 «Оцінювання якості адміністративних послуг з державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно» встановлено критерії оцінки якості 
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наданих адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, виходячи з яких на базі аналізу результатів проведеного 

соціологічного опитування визначено, що близько половини респондентів або 

визнали якість надання таких послуг незадовільною, або залишилися 

задоволеними частково. З метою підвищення ефективності правозастосовної 

діяльності із забезпечення реалізації громадянами та іншими суб’єктами 

правовідносин права власності та інших речових прав обґрунтовано доцільність 

запровадження адміністративного порядку оскарження адміністративних 

послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

На основі проаналізованих судових рішень в адміністративних справах про 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності у сфері надання адміністративних 

послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у 

Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях визначено, що у 41 % 

(503) випадків у задоволенні позову було відмовлено повністю, у 30 % (368) – 

позов задоволено частково (зокрема, судовими рішеннями визнаються 

неправомірними дії суб’єктів публічної адміністрації), у 29 % справ (356) позов 

було задоволено повністю, в тому числі й у частині зобов’язання відшкодувати 

витрати, пов’язані зі справлянням судочинства, а також зобов’язання органів 

державної реєстрації вчинити дії, пов’язані з реєстрацією права власності та 

інших речових прав на нерухоме майно. Зроблено висновок, що майже у 

третині випадків судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно результати такої правозастосовної 

діяльності є негативними. Тому актуальним вважаємо питання про вирішення 

проблеми притягнення до відповідальності суб’єктів владних повноважень. 

Дістали подальшої розробки наукові підходи щодо доцільності 

запровадження адміністративної відповідальності за порушення порядку 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що є 

додатковим стимулом для забезпечення внутрішнього контролю за якістю 

надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно в Україні. 

Розділ 3 «Процедура надання адміністративних послуг з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно: міжнародний досвід та 

напрями удосконалення вітчизняного законодавства» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» проаналізовано норми 

адміністративного права країн з англосаксонською та континентальною 

системами права, що становлять науковий інтерес із точки зору інтеграції 

України в міжнародні політичні об’єднання; процес розробки та впровадження 

програм зближення національних законодавств у сферах стандартизації, 

ліцензування, дозвільній сфері та ін.  

У більшості країн світу з континентальною системою права (Італійській 

Республіці, Королівстві Іспанія, Федеративній Республіці Німеччина, 

Республіці Польща, Російській Федерації, Сполучених Штатах Америки, 
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Французькій Республіці) надання адміністративних послуг з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно – це юридичний акт визнання та 

підтвердження державою виникнення, обмеження, переходу або припинення 

прав на нерухомість, де змістом державної реєстрації виступає не встановлення 

певного юридичного факту, а здійснення дій, спрямованих на внесення у 

відповідний реєстр відомостей про речові права, тобто послуг, що надаються з 

метою упорядкування обігу нерухомості.  

Англо-американська система реєстрації правочинів щодо об’єктів 

нерухомості передбачає внесення запису в реєстр за вільним вибором учасників 

правочину. Цю систему доцільніше було б назвати системою обліку 

документів, оскільки реєстрація є технічною операцією. Власником за англо-

американськими правилами є останній добросовісний набувач нерухомого 

майна. Перехід права власності відбувається внаслідок укладання правочину та 

заволодіння об’єктом правонабувачем. У Сполучених Штатах Америки 

покупцю необхідно відновити весь ланцюг попередніх документів на 

придбання нерухомості. Правочин може бути визнаний недійсним, якщо особи, 

що входять або не входять у ланцюг правочинів, можуть пред’явити права на 

об’єкт нерухомості. Недостатність законодавчих засобів компенсують адвокати 

та страхові компанії, які спеціалізуються на перевірці прав продавця. До того ж 

встановлено, що у Сполучених Штатах Америки активно розвивається система 

страхування ризиків утрати власності. 

Таким чином робиться висновок, що для ефективного захисту прав на 

нерухомість як приватних власників, так і держави необхідно впроваджувати 

світовий досвід (Республіки Польща, Сполучених Штатів Америки, 

Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки тощо) із 

функціонування системи електронного урядування, що мінімізує корупційні 

прояви, виключає недодержання строків надання адміністративної послуги та 

забезпечує сервісний підхід до питання адміністративних послуг з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» обґрунтовано 

доцільність завершення розпочатої ініціативи щодо переходу до публічно-

сервісної моделі функціонування суб’єктів публічної адміністрації. 

Дисертантом встановлено, що правила законодавчої техніки вимагають 

узгодження норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» з нормами Закону України «Про 

адміністративні послуги».  

Обґрунтовано, що для досягнення цілей реформи системи адміністративних 

послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень потрібно стратегічне планування розвитку системи підготовки кадрів, 

що надають зазначені послуги, встановлення показників і відповідального за 

реалізацію визначених пріоритетів органу із зазначенням відповідних ресурсів 

(людських, матеріальних, фінансових, інформаційних та інших) та 

запровадження критеріїв оцінювання досягнень і недоліків, аналіз причин, 

внесення коректив і вжиття запобіжних заходів, визначення нових пріоритетів.  
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Необхідно зазначити, що комплекс організаційних заходів реформування 

системи адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень має поєднуватися із реалізацією сукупності 

необхідних змін до чинного законодавства, спрямованих на забезпечення 

правового врегулювання класифікації державних послуг та стадій їх 

провадження. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні сутності, специфіки та механізму 

надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, забезпеченні комплексності заходів при імплементації 

міжнародних норм у вітчизняне законодавство, в тому числі при запровадженні 

міжнародних стандартів якості надання адміністративних послуг з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно. За результатами дисертаційної 

роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Доведено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно як 

один з інструментів підвищення якості місць проживання людей завжди 

перебувала під контролем та наглядом держави. Тому питання історії 

організації надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно досліджено паралельно з історією держави і права 

України. Незважаючи на те, що органи державної влади в Україні завжди 

виконували функції контролю та нагляду з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно, лише у ХХІ ст. під впливом європейської правової 

культури запроваджено інститут адміністративних послуг у цій сфері. 

2. До ознак адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно віднесено такі: предмет правовідносин; безпосередня 

ініціатива (заява) фізичної та/або юридичної особи; чіткий регламент надання 

адміністративної послуги; кінцевий результат ‒ індивідуальний 

адміністративний акт. 

Принципи надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно запропоновано поділити на загальні та спеціальні. До 

загальних принципів потрібно віднести такі: законності; оперативності та 

своєчасності; загальнодоступності правової та іншої необхідної інформації; 

неупередженості та справедливості; юридичної відповідальності 

адміністративних органів та їх посадових осіб; свободи вибору; системності, 

гуманізму, демократизму та науковості; територіально-галузевий; 

безперервності; цілеспрямованості; економічної доцільності; результативності; 

професійності; відповідальності; доступності; єдності; централізації 

(підпорядкованості); зручності; своєчасності; зонально-предметний. До 

спеціальних принципів належать: зведення до раціонального мінімуму 

кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для надання 

адміністративних послуг; упровадження нових організаційних форм надання 

адміністративних послуг (універсамів послуг, єдиних офісів тощо), більш 
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зручних для фізичних та юридичних осіб; постійний моніторинг якості надання 

адміністративних послуг. 

3. Запропоновано класифікувати адміністративні послуги з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно за такими критеріями: за 

результатом видачі адміністративного акта (свідоцтво, довідка, реєстрація, 

дозвіл); за юридичними наслідками (правонаділяючого, правоприпиняючого 

характеру); за змістом та обсягом процедурних дій (основні послуги, супутні 

послуги, додаткові послуги); за критерієм платності (платні, безоплатні); 

залежно від юридичної сили нормативно-правових актів (законодавчі, 

підзаконні, змішані). 

4. Встановлено, що система суб’єктів надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно складається з органів 

загальної та спеціальної компетенції, поділених на три групи суб’єктів різного 

рівня. Підтримано доцільність розширення кола повноважень нотаріусів у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також обґрунтовано 

необхідність розширення повноважень нотаріусів у сфері державної реєстрації 

речових прав на землю. 

5. Провадження надання адміністративних послуг з державної реєстрації 

прав на нерухоме майно визначено як врегульований адміністративно-

правовими нормами порядок діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування з приводу реєстрації прав на нерухоме майно щодо розгляду 

заяви фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта 

(довідки, свідоцтва, реєстрації тощо), спрямованого на забезпечення прав і 

законних інтересів особи та/або на виконання особою визначених законом 

обов’язків. 

6.  Обґрунтовано необхідність удосконалення системи критеріїв оцінки 

якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно шляхом запровадження механізму судового нагляду за 

станом забезпечення прав і свобод людини. Зокрема, запропоновано внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

встановлення заходів адміністративної відповідальності за неякісне надання 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно. 

7. Порівняльний аналіз дає підстави вважати, що для ефективного захисту 

прав на нерухомість як приватних власників, так і держави необхідно 

впровадження світового досвіду (Республіки Польща, Сполучених Штатів 

Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки тощо) 

стосовно функціонування системи електронного урядування, що мінімізує 

корупційні прояви, унеможливлює недодержання строків надання 

адміністративної послуги та забезпечує сервісний підхід до питання 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно. 

8. Удосконалення реалізації надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно пропонується 

здійснювати у двох напрямах: 1) організаційному; 2) нормативно-правовому. 
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Організаційними шляхами ефективної реалізації завдання із забезпечення прав 

та свобод людини щодо надання адміністративних послуг суб’єктами публічної 

адміністрації у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно є: 

1) удосконалення кадрового забезпечення та підготовки посадових осіб ‒ 

суб’єктів надання управлінських послуг; 2) запровадження практики надання 

адміністративних послуг через мережу Інтернет; 3) ліквідація Центру 

Державного земельного кадастру і створення єдиного координаційного суб’єкта 

публічної адміністрації з ведення двох реєстрів – Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру (реєстру); 

4) уніфікація технічного забезпечення з ведення Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру (реєстру); 

5) здійснення постійних функціональних обстежень та моніторингу діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації з надання управлінських послуг. 

Правовий напрям реформування системи надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно пропонується 

реалізовувати через: 1) визначення в Законі України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» переліку адміністративних 

послуг з обґрунтуванням їх поділу на оплатні та безоплатні; 2) внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою встановлення 

заходів адміністративної відповідальності за порушення порядку державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 3) скасування 

передбаченої в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» можливості зупинення розгляду заяви про 

надання адміністративної послуги як такої, що суперечить нормам Закону 

України «Про адміністративні послуги»; 4) запровадження досвіду зарубіжних 

країн шляхом активізації діяльності зі створення бази електронних 

адміністративних послуг. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Колесников М. О. Адміністративні послуги 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, 2016. 

Дисертацію присвячено теоретичним проблемам надання адміністративних 

послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обґрунтуванню 



16 

необхідності введення у національне правове поле категорії «адміністративні 

послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно»; 

забезпеченню комплексності заходів у процесі імплементації міжнародних 

норм у вітчизняне законодавство. 

Досліджено історико-правовий аспект організації надання адміністративних 

послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Визначено 

особливості нормативно-правового регулювання адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Розкрито поняття та 

зміст адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, здійснено їх класифікацію. Узагальнено зарубіжний досвід надання 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно з метою визначення можливостей його запровадження в Україні. 

Охарактеризовано систему суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно. Встановлено сутність поняття та визначено стадії провадження надання 

адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно. Розкрито критерії оцінювання якості адміністративних послуг з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Визначено проблеми та 

перспективи розвитку законодавства у галузі надання адміністративних послуг 

з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

Ключові слова: адміністративна послуга, адміністративний регламент, 

електронне урядування, провадження, процедура, центр надання 
адміністративних послуг, якість.  

 

Колесников М. А. Административные услуги по государственной 

регистрации вещных 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, 2016.  

Диссертация посвящена теоретическим проблемам предоставления 

административных услуг по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, обоснованию необходимости введения в национальное правовое 

поле категории «административные услуги по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество», обеспечению комплексности мероприятий в 

процессе имплементации международных норм в отечественное 

законодательство. 

Исследуется историко-правовой аспект организации предоставления 

административных услуг по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. Определяются особенности нормативно-правового регулирования 

административных услуг по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. Раскрывается понятие и содержание административных услуг по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, осуществляется 

их классификация. Предлагается классификация административных услуг в 

сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество по 
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следующим критериям: результатам выдачи административного акта 

(свидетельство, справка, регистрация, разрешение); юридическим последствиям 

(правоустанавливающие, правопрекращающие); содержанию и объему 

процедурных действий (основные услуги, сопутствующие услуги, 

дополнительные услуги); критерию платности (платные, бесплатные); в 

зависимости от юридической силы нормативно-правовых актов 

(законодательные, подзаконные, смешанные). 

Проведено исследование критериев оценивания качества предоставляемых 

органами исполнительной власти и местного самоуправления 

административных услуг в сфере государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество. На основании изучения научных публикаций, а также 

анализа результатов авторского социологического исследования 

сформулировано предложение о внесении изменений в Кодекс Украины об 

административных правонарушениях с целью установления оснований 

привлечения к административной ответственности за нарушение порядка 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

обременений. 

Обобщается зарубежный опыт в области предоставления административных 

услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество для 

определения возможности его внедрения в Украине. Охарактеризована система 

субъектов публичной администрации в сфере административных услуг по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Установлена 

сущность понятия и определены стадии производства по предоставлению 

административных услуг по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. Раскрываются критерии оценки качества административных услуг 

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Усовершенствование реализации предоставления административных услуг в 

сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

предлагается осуществлять в двух направлениях: организационном и 

нормативно-правовом. Организационными путями эффективной реализации 

задачи по обеспечению прав и свобод человека в области предоставления 

административных услуг субъектами публичной администрации в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество являются: 

усовершенствование кадрового обеспечения и подготовки должностных лиц ‒ 

субъектов предоставления управленческих услуг; введение практики 

предоставления административных услуг через сеть Интернет; ликвидация 

Центра Государственного земельного кадастра и создание единого 

координационного субъекта публичной администрации по ведению двух 

реестров ‒ Государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

Государственного земельного кадастра (реестра); унификация технического 

обеспечения ведения Государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и Государственного земельного кадастра (реестра); осуществление 

постоянных функциональных исследований и мониторинга деятельности 

субъектов публичной администрации в сфере предоставления управленческих 

услуг. 
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Ключевые слова: административная услуга, административный 
регламент, электронное управление, производство, процедура, центр 
предоставления административных услуг, качество. 

 
Kolesnikov M. A. Administrative services for the state registration of 

property rights on real estate. – Manuscript. 

Thesis for earning 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, 2016. 

The thesis is devoted to theoretical problems of administrative services of state 

registration of rights to immovable property substantiation of necessity of 

introduction into the national legal framework category «administrative services of 

state registration of rights to immovable property»; ensuring comprehensiveness 

measures in the implementation of international norms in domestic legislation. 

Researched historical and legal aspects of the organization of administrative 

services of state registration of rights to immovable property. Features of legal 

regulation of administrative services of state registration of rights to immovable 

property. The concept and content of the administrative services of state registration 

of rights to immovable property, their classification. Overview international 

experience providing administrative services of state registration of rights to 

immovable property to determine the possibilities of its implementation in Ukraine. 

The system of public administration of administrative services in the field of state 

registration of rights to immovable property. The essence of the concept and stage of 

the proceedings determined to provide administrative services for the state 

registration of rights to immovable property. Solved evaluation criteria of quality 

administrative services of state registration of rights to immovable property. The 

problems and prospects of legislation providing administrative services for the state 

registration of rights to immovable property. 

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

implementation, procedures, center of administrative services, quality. 
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