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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Вибір розвитку української державності у напрямку 

європейської цивілізаційної моделі забезпечує прогрес у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства і держави. Європейський вибір України базується 

на необхідності запровадження демократичних стандартів захисту прав і свобод 

суб’єктів звернення до нотаріуса за отриманням адміністративних послуг. 

На сьогоднішній час нотаріат є структурою з численними недоліками: 

прогалини та колізії в нормативно-правових актах; невизначеність правового 

статусу нотаріуса; відсутність критеріїв розмежування цивільної та 

адміністративної юрисдикції; невизначеність місця інституту оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності нотаріусів з надання адміністративних послуг у 

правовій системі України, у т. ч. відсутність норм вітчизняного законодавства, 

які б чітко регламентували спеціальний порядок звернення до 

адміністративного суду щодо оскарження нотаріальних дій або відмови у їх 

вчиненні. Розв’язання цих та інших питань необхідно не тільки для з’ясування 

місця інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріусів з надання 

адміністративних послуг в адміністративній правовій науці, а й для вибору 

шляхів його подальшого вдосконалення, як у вітчизняній нормотворчості, так і 

правозастосовчій діяльності нотаріуса з метою покращення надання 

адміністративних послуг. 

Науково-теоретичним підґрунтям дисертації є роботи В. Б. Авер’янова, 

С. С. Алексєєва, О. Ф. Андрійко, К. К. Афанасьєва, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, 

В. Т. Білоуса, О. Г. Бондаря, Н. В. Васильєва, М. Ю. Віхляєва, Н. А. Галабурди, 

І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, І. Б. Коліушка, 

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

В. І. Курила, Є. В. Курінного, А. С. Лагоди, Є. О. Легези, Д. М. Лук’янця, 

П. С. Лютікова, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, 

А. С. Нестеренко, Г. М. Писаренко, Д. В. Приймаченка, А. О. Селіванова, 

О. С. Сосновика, С. Г. Стеценка, В. П. Тимощука, О. Г. Циганова, І. М. Шопіна, 

Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиша та ін. 

Висвітленню особливостей діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

щодо надання адміністративних послуг присвячені дисертаційні роботи таких 

вчених-адміністративістів, як: І. О. Бондаренко (2006 р.), І. В. Дроздова 

(2009 р.), С. Л. Дембіцька (2010 р.), О. О. Воронятніков (2012 р.), 

Т. О. Булковський, О. Ю. Костіна, І. А. Мордвін (2013 р.), Н. В. Васильєва, 

В. І. Горбатюк, І. С. Сорокін, О. В. Тер-Степанян (2014 р.), О. Б. Ляшко, 

Я. І. Скоромний, К. В. Химичук (2015 р.), О. В. Левченко, М. О. Колесніков, 

А. В. Міськевич (2016 р.). 

Водночас праці названих вчених стосуються окремих аспектів 

адміністративних послуг, проте комплексне наукове монографічне дослідження 

з питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріусів з надання 

адміністративних послуг в Україні дотепер не проводилося.  

Слід зазначити, що названа проблема ще не стала предметом розгорнутих 

наукових досліджень, враховуючи особливість функціонування та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD%20%D0%86$
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реформування нотаріату. 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 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. 

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

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел з’ясувати сутність і зміст оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріуса з надання адміністративних послуг, виокремити проблеми їх 

нормативного закріплення та практичної реалізації, сформулювати пропозиції 

щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері і практики його 

застосування.  

Досягненню поставленої мети слугує вирішення таких основних задач: 

 встановити історіографію дослідження оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг; 

 сформулювати поняття та ознаки оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріуса з надання адміністративних послуг та окреслити правову основу 

щодо цього питання; 

 розкрити об’єкт та предмет оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріуса з надання адміністративних послуг; 

 охарактеризувати зарубіжний досвід оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг; 

 висвітлити сутність стадії порушення та підготовки адміністративної 

справи в суді щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 

надання адміністративних послуг; 

 розкрити сутність судового розгляду адміністративної справи про 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних 

послуг; 
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 висвітлити зміст контролю за діяльністю нотаріуса щодо додержання 

законодавства з питань надання адміністративних послуг; 

 обґрунтувати доцільність удосконалення правового регулювання 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних 

послуг. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з оскарженням 

рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг. 

Предметом дослідження є оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріуса з надання адміністративних послуг. 

Методи дослідження. У роботі використано сукупність методів наукового 

пізнання, що дало змогу забезпечити концептуальну єдність дисертаційної 

роботи. Методологічною основою дослідження стали загальні та спеціальні 

методи наукового пізнання. 

За допомогою діалектичного методу розглянуто проблеми, які виникають у 

процесі становлення та розвитку інституту оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг, що сприяло більш 

ґрунтовному та вичерпному формулюванню висновків дисертаційної роботи. 

Історичний метод дав змогу дослідити закономірності формування інституту 

адміністративних послуг (підрозділи 1.1, 1.2). Формально-юридичний метод 

використано для констатації та аналізу окремих правових норм щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних 

послуг (підрозділи 1.3, 2.4). Логіко-семантичний метод надав можливість 

побудувати, поглибити й конкретизувати категоріальний апарат (підрозділи 1.2, 

1.3, 2.4). Методи аналізу і синтезу дозволили виявити основні тенденції та 

проблеми оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг, розробити концептуальні підходи щодо 

вдосконалення правової основи з даної тематики (підрозділи 2.1, 2.3, 2.4). За 

допомогою порівняльно-правового методу проаналізовано особливості 

зарубіжного досвіду оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 

надання адміністративних послуг (підрозділ 1.4). Зі спеціально-наукових 

методів юридичної науки використано формально-догматичний метод, який дав 

змогу проаналізувати адміністративне законодавство, виявити наявні проблеми 

та запропонувати можливі шляхи їх вирішення у відповідній сфері 

(підрозділи 1.3, 2.1, 2.2).  

Нормативну основу роботи складають Конституція України, законодавчі 

акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і 

Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 

влади. 

При розробці пропозицій щодо вдосконалення оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг використано 

законодавство Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, 

Киргизької Республіки, Королівства Нідерландів, Федеративної Республіки 

Німеччина, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, Республіки Польща, 

Республіки Таджикистан, Сполучених Штатів Америки, Угорської Республіки, 

Чеської Республіки та ін. 
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Емпіричну базу дослідження складають результати діяльності суб’єктів 

державної влади (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства юстиції України та ін.), у т. ч. нотаріусів з надання 

адміністративних послуг, за період 2012–2016 рр., а також відомості, що 

містяться в Єдиному реєстрі судових рішень України та на офіційних веб-

сайтах суб’єктів публічної адміністрації, правова публіцистика, результати 

опитування 220 нотаріусів у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, 

Львівській, Одеській та Харківській областях. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним 

дослідженням оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг. У результаті дослідження сформульовано низку 

нових наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 
– визначено поняття оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 

надання адміністративних послуг, під яким слід розуміти процедуру звернення 

за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів, спрямовану на 

розгляд і вирішення судом справ, пов’язаних із вчиненими нотаріальними діями 

або відмовою у їх вчиненні, нотаріальними актами; 

– запропоновано умовний поділ історичних етапів нормативного 

закріплення засад оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг: І етап (1993 – 2004 рр.) характеризується посиленням 

засад відомчого державного контролю з боку Міністерства юстиції України та 

його органів на місцях тощо; ІІ етап (2004 – 2008 рр.) характеризується 

внесенням змін до діючого законодавства, яке регулює нотаріальну діяльність в 

Україні та особливості правозастосовчої діяльності нотаріуса з питань надання 

адміністративних послуг; ІІІ етап (2008 р. – по теперішній час) поділено на два 

етапи: 1) розробка Нотаріального процесуального кодексу України (далі – НПК 

України), в якому було б врегульовано питання щодо загальних положень 

діяльності нотаріуса; її організаційна складова (види проваджень у діяльності 

нотаріуса; терміни, форми та способи їх реалізації тощо); відповідальність 

нотаріуса у разі порушення норм процесуального права тощо; 2) розмежування 

юрисдикції адміністративних та цивільних судів з питань оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг у сферах 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, спадкових відносин тощо; 

– обґрунтовано внесення змін до чинного вітчизняного законодавства щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріусів з надання адміністративних 

послуг, враховуючи аналіз судової практики та проведення соціологічного 

опитування нотаріусів, а саме запропоновано доповнити ст. 29-1 «Підстави 

зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса» Закону України «Про 

нотаріат» положенням такого змісту: «– у разі наявності протягом трьох місяців 

двох і більше судових проваджень стосовно визнання протиправними дій, 

рішень або бездіяльності нотаріуса з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно на підставі договору іпотеки»; 
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удосконалено: 

– наукові розробки щодо удосконалення й забезпечення контролю за 

діяльністю нотаріуса щодо ефективного надання адміністративних послуг, а 

саме обґрунтовано доцільність проведення щорічних функціональних перевірок 

діяльності нотаріусів з прозорим механізмом застосування заходів юридичної 

відповідальності до винних осіб задля відновлення прав, свобод суб’єкта 

звернення після оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса щодо 

надання адміністративних послуг тощо; 

– наукові тези щодо виокремлення видів об’єкта оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг: 1) прийняте 

рішення щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

2) прийняте рішення щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців, яке оскаржується в порядку адміністративного судочинства, 

а не межах цивільної або господарської юрисдикції; 

– наукові концепції щодо виокремлення елементів стадії підготовки до 

судового розгляду оскарження нотаріальних рішень, дій чи бездіяльності щодо 

надання адміністративних послуг: 1) вирішення питання щодо предмета 

доказування та відповідних засобів доказування; 2) визначення кола учасників 

провадження у справі; 3) з’ясування питання щодо доцільності проведення 

попереднього судового засідання; 4) вжиття всіх наданих законом інструментів 

для вирішення спору або примирення сторін під час попереднього судового 

засідання; 5) ухвалення відповідного судового рішення за результатами стадії 

підготовчого провадження;  

дістали подальшого розвитку:  

– співвідношення сутності оскарження нотаріальних рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріусів щодо надання адміністративних послуг у вітчизняному 

законодавстві та зарубіжних країнах, в результаті чого встановлено, що в 

законодавствах таких країн, як Республіка Білорусь, Республіка Молдова, 

Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан, Республіка Казахстан, 

Республіка Вірменія та ін., врегульовуються правовідносини щодо скарг на 

нотаріальні дії або відмови у їх вчиненні, зокрема і з надання послуг, такі 

скарги розглядаються судами відповідно до цивільних процесуальних кодексів, 

в яких передбачені спеціальні норми, які регламентують порядок подачі та 

розгляду таких скарг, а в нормативно-правових актах Федеративної Республіки 

Німеччина, зокрема у Федеральному Положенні про нотаріат 

(«Bundesnotarordnung, BNotO»), у параграфі 19 передбачено можливість 

подання позову до суду про відшкодування збитків у разі умисного або 

необережного порушення службових обов’язків нотаріусом, а справи про 

відшкодування шкоди розглядаються виключно судами земель незалежно від 

ціни предмета спору; 

– наукові тези щодо розкриття сутності судового розгляду адміністративної 

справи про оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг, в результаті чого запропоновано ухвалити Проект 

Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
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Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів від 23 березня 2017 р. 

№ 6232. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

– науково-дослідній сфері – для проведення подальших досліджень проблем 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних 

послуг; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правової 

основи для створення ефективного оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріуса з надання адміністративних послуг, у т. ч. для вдосконалення Закону 

України «Про адміністративні послуги», «Про нотаріат» тощо; 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності нотаріуса 

щодо надання адміністративних послуг тощо (акти впровадження 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 08.04.2016; 

Управління адміністративних послуг та дозвільних процедур департаменту 

адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської 

ради від 07.06.2017); 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне право», 

під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідного навчального курсу. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на 2 науково-практичних конференціях, 

а саме: «Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI столітті» (м. Одеса, 

2016 р.); «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи» (м. Київ, 2016 р). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 5 

наукових статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 2 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

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

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 218 сторінок, у т. ч. 

основного тексту – 158 сторінок. Список використаних джерел налічує 263 

найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, окреслюється її 

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

об’єкт і предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та 

практичне значення одержаних результатів, наводяться відомості про 

апробацію результатів і публікації. 
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Розділ 1 «Теоретико-правові засади оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг в Україні» 

складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Генезис оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
нотаріуса з надання адміністративних послуг» здійснено висвітлення наукових 

праць із проблематики дослідження та обрано напрями дослідження інституту 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріусів з надання адміністративних 

послуг в Україні. 

Умовно виділено три групи досліджень, в яких розкрито оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності нотаріусів з надання адміністративних послуг: 

1) розгляд та вирішення адміністративними судами окремих категорій 

адміністративних позовів та напрямів їх удосконалення (праці А. Ю. Осадчого 

«Організаційно-правове забезпечення оскарження громадянами незаконних дій 

органів виконавчої влади у судах», І. О. Грибка «Оскарження рішень органів 

виконавчої влади в адміністративному порядку», Р. О. Кукурудза «Апеляція в 

адміністративно-юрисдикційному процесі: питання теорії та практики» тощо); 

2) висвітлення виникнення нотаріальної діяльності в сучасних вітчизняних 

працях (В. В. Баранкова «Проблеми нотаріальної форми охорони і захисту 

прав», С. Я. Фурса «Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні», 

К. І. Федорова «Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної 

діяльності в Україні», Л. Е. Ясінська «Становлення та розвиток інституту 

нотаріату в Україні (історико-правовий аспект)», Ю. П. Ільїна «Правові засади 

оскарження дій нотаріусів у цивільному процесі»); 3) розкриття організації 

нотаріату в зарубіжних країнах, характеристика нотаріату латинського та 

англосаксонського типу (праці О. Асаулюк, Р. Давид, М. Мілорава, Ж.-

Ф. Пієпу, В. Райман, Ж. Тальпіс, Ж. Ягр та ін.).  

Констатовано, що комплексний науковий підхід до зазначеної проблеми 

досі не вироблено, а особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріусів з надання адміністративних послуг в Україні потребують окремого 

монографічного дослідження. 

У підрозділі 1.2 «Поняття, ознаки та правова основа оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг» 

запропоновано поняття оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 

надання адміністративних послуг та дано характеристику таким послугам; 

розкрито зміст нормативно-правових актів, що регулюють оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг. 

Виділено ознаки оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 

надання адміністративних послуг: предметом оскарження є правовідносини під 

час нотаріальної діяльності; безпосередня ініціатива (заява) фізичних та 

юридичних осіб; імперативність правового регулювання; здійснення згідно 

відповідної адміністративної процедури; результатом оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративної послуги є 

індивідуальний акт типової форми або адміністративний акт. 

Дослідження правової основи у відповідній сфері полягало у вивченні всіх 

законодавчих та підзаконних нормативно-правові актів, які регулюють 
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оскарження надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації, 

в результаті чого виділено прогалини та запропоновано шляхи вирішення даної 

проблеми. 

Обґрунтовано необхідність прийняття НПК України. Зазначено, що при 

розробці проекту НПК України та нової редакції Закону України «Про 

нотаріат» треба приділити увагу регламентації процедури оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг. 

У підрозділі 1.3 «Об’єкт та предмет оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг» 

охарактеризовано зміст об’єкта та предмета оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг та їх особливості. 

Встановлено, що об’єктом судової діяльності під час оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності нотаріусів з надання адміністративних послуг слід вважати 

захист прав, свобод та законних інтересів тих суб’єктів, які звертаються до суду 

за захистом своїх порушених чи оспорюваних прав, свобод чи інтересів; 

предметом судово-контрольної діяльності є нотаріальні дії, нотаріальні акти. У 

свою чергу, предметом є певне коло дій (бездіяльність), акти нотаріуса, які 

можуть бути оскаржені до суду відповідно до законодавства. 

Обґрунтовано, що поняття предмета судового оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріусів з надання адміністративних послуг має узагальнений 

характер, оскільки стосується всіх нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні, 

нотаріальних актів, які можуть бути оскаржені у порядку адміністративного 

судочинства.  

Доведено, що поняття предмета скарги є вужчим за змістом і має 

конкретний, індивідуально визначений характер у порівнянні з предметом 

судового оскарження зазначеної тематики.  

У підрозділі 1.4 «Зарубіжний досвід оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг» з’ясовано та 

визначено правову основу оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріусів з 

надання адміністративних послуг зарубіжних країн, у т. ч. країн Європейського 

Союзу. 

Встановлено, що аналіз законів зарубіжних країн (Республіки Білорусь 

від 18 липня 2004 р. «Про нотаріат та нотаріальну діяльність», Республіки 

Молдова від 08 листопада 2002 р. «Про нотаріат», Республіки Таджикистан 

від 16 квітня 2012 р. «Про державний нотаріат», Республіки Узбекистан 

від 26 грудня 1996 р. «Про нотаріат», Республіки Казахстан від 14 липня 1997 р. 

«Про нотаріат», Киргизької Республіки від 30 травня 1998 р. «Про нотаріат», 

Республіки Туркменістан від 30 квітня 1999 р. «Про державний нотаріат», 

Азербайджанської Республіки від 26 листопада 1999 р. «Про нотаріат» та 

Республіки Вірменія від 27 грудня 2001 р. «Про нотаріат») дає підстави дійти 

висновку, що в зазначених країнах державний контроль за діяльністю 

нотаріусів поділяється на 2 види: судовий контроль за здійсненням 

нотаріальних дій і контроль за виконанням професійних обов’язків 

нотаріусами, що працюють у нотаріальних конторах органів юстиції.  
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Доведено, що порядок оскарження дій нотаріусів у вищезазначених країнах 

є доволі традиційним і практично ідентичним, тобто адміністративний та 

судовий. Останній, як правило, передбачається цивільним процесуальним 

законодавством.  

Акцентовано увагу, що на території Французької Республіки з 1945 р. по 

теперішній час діє Ордонанс про статус нотаріату, згідно з яким діяльність 

нотаріуса відбувається під прокурорським наглядом та контролем з боку 

Міністерства юстиції; у разі будь-яких порушень нотаріус підлягає 

дисциплінарним санкціям з боку професійних (мається на увазі – Міністерство 

юстиції Франції) та судових інстанцій. 

Розділ 2 «Характеристика оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріуса з надання адміністративних послуг і напрями вдосконалення 

вітчизняного законодавства» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Порушення та підготовка адміністративної справи в суді 
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг» охарактеризовано відкриття провадження у справі 

про оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг, яке складається з дій заінтересованої особи, яка подає 

позовну заяву до суду, і дій судді, який приймає позовну заяву і, відповідно, 

відкриває провадження у справі або відмовляє у відкритті провадження у 

справі. З’ясовано особливості відкриття провадження у справі про оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг.  

Акцентовано увагу на практичному значенні чіткого формулювання 

предмета спору у справах про оскарження нотаріальних дій або відмови у їх 

вчиненні, нотаріальних актів, оскільки неточне або неправильне формулювання 

позовних вимог ускладнює виконання судового рішення або взагалі 

перешкоджає його виконанню.  

Встановлено, що специфіка нотаріальної діяльності в сучасному правовому 

полі України полягає в існуванні двох рівнозначних її аспектів: безпосередньо 

нотаріального і адміністративно-реєстраційного. І якщо оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності нотаріальних дій належить до цивільної юрисдикції, то 

стосовно оскарження дій чи бездіяльності нотаріуса як державного реєстратора 

(ґрунтуючись на аналізі теоретичних надбань адміністративно-правової науки, 

нормативно-правовому масиві вітчизняного законодавства, а також масиві 

судових рішень у справах досліджуваної категорії) – до адміністративного 

судочинства. 

У підрозділі 2.2 «Судовий розгляд адміністративної справи щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 
адміністративних послуг» надано характеристику підготовки справи про 

оскарження дій нотаріусів до судового розгляду та проведення попереднього 

судового засідання у справі про оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріуса з надання адміністративних послуг.  

Розглянуто етапи судового розгляду справи про оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг. Виявлено, що 

доказування у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 
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надання адміністративних послуг має свою специфіку, що зумовлено сутністю 

й значенням цього правового інституту та категоріями справ, що розглядаються 

судом.  

З’ясовано, що у судових дебатах при розгляді справ про оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг сторони 

повинні висловити свої міркування і висновки щодо розглянутих фактів 

(обставин), доказів, встановлених або перевірених під час судового 

досліджування обставин справ, а також із питань, на підставі якого нормативно-

правового акту повинна бути вирішена справа та чи підлягає задоволенню 

правова вимога.  

Зроблено висновок, що ухвалення судового рішення в справах про 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних 

послуг – це найбільш відповідальний момент у діяльності суду, який розглядає 

справу про оскарження дій нотаріуса. 

У підрозділі 2.3 «Контроль за діяльністю нотаріуса щодо додержанням 

законодавства з питань надання адміністративних послуг» виявлені 

проблемні аспекти здійснення контролю за діяльністю нотаріуса щодо 

додержанням законодавства з питань надання адміністративних послуг та 

шляхи їх вирішення.  
Встановлено, що, відповідно до видів контролю за діяльністю нотаріуса 

щодо додержанням законодавства з питань надання адміністративних послуг 

можна віднести: державний контроль (Кабінет Міністрів України, центральні та 

місцеві органи виконавчої влади (їх посадові особи) стосовно підпорядкованих 

їм органів, підприємств, установ, організацій, зокрема органи Міністерства 

юстиції України тощо) та громадський контроль. 

Зроблено висновок, що в Законі України «Про адміністративні послуги» 

відсутнє поняття «контроль у сфері надання адміністративних послуг» та 

особливості його здійснення, а також невизначено коло суб’єктів, що 

здійснюють контроль у даній сфері. Така ситуація призводить до відсутності 

раціонального розподілу функцій, повноважень і компетенції суб’єктів 

публічної адміністрації, а також нотаріуса у сфері надання адміністративних 

послуг. Тому на сучасному етапі державного будівництва необхідно створити 

стабільну систему контролю за сферою надання адміністративних послуг, 

зокрема і за нотаріальною діяльністю, з конструктивно відпрацьованим 

механізмом ефективної взаємодії, здійснювати координацію діяльності, що є 

важливою передумовою трансформації українського суспільства на засадах 

демократії, верховенства права та захисту прав людини і громадянина.   

У підрозділі 2.4 «Шляхи вдосконалення порядку оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг» на підставі 

аналізу судової практики та результатів соціологічного дослідження 

(експертного опитування) визначено основні проблеми адміністративної 

процедури оскарження дій, рішень чи бездіяльності нотаріуса як суб’єкта 

державної реєстрації та окреслено напрями удосконалення адміністративно-

правового інституту судового оскарження дій нотаріуса як державного 

реєстратора. 
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Аналіз рішень адміністративних судів дозволив встановити наявність колізії 

правозастосування в адміністративно-судовій практиці розгляду досліджуваної 

категорії справ, яка виявляється у суперечливому змісті положень Постанови 

Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 р. № 8 та 

Постанови Верховного Суду України від 14 червня 2016 р. № 21-41а16 

стосовно питання юрисдикції спорів, предметом яких є правомірність та 

обґрунтованість дій нотаріуса як суб’єкта державної реєстрації. Як засіб 

усунення цієї колізії запропоновано законодавче закріплення дефініції 

«публічно-правовий спір» в Кодексі адміністративного судочинства України; з 

огляду на специфіку публічно-адміністративних відносин між нотаріусом як 

суб’єктом адміністративних повноважень і споживачами послуг з державної 

реєстрації сформульовано доповнення до визначення цієї категорії у проекті 

Кодексу адміністративного судочинства України від 10 березня 2017 р., а саме: 

публічно-правовий спір − спір, у якому хоча б одна сторона уповноважена або 

зобов’язана законодавством надавати адміністративні послуги як суб’єкт 

владних повноважень, і спір виник у зв’язку із порушенням прав і законних 

інтересів іншої сторони спору через ненадання або неналежне надання першою 

стороною зазначених послуг. 

З’ясовано, що сферою з найвищим ступенем ризику вчинення нотаріусами 

протиправних дій є посвідчення й реєстрація іпотечних правовідносин. Крім 

того, саме справи, у яких державна реєстрація майнових прав пов’язана з 

такими відносинами, становлять найбільш проблемну в аспекті визначення 

юрисдикційної належності групу спорів, які також характеризуються 

повторністю правопорушень.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг, 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. Розкрито генезис оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 

надання адміністративних послуг, у результаті чого виділено три групи 

досліджень: 1) розгляд та вирішення адміністративними судами окремих 

категорій адміністративних позовів та напрями їх удосконалення; 

2) висвітлення виникнення нотаріальної діяльності в сучасних вітчизняних 

працях; 3) розкриття організації нотаріату в зарубіжних країнах, 

характеристика нотаріату латинського та англосаксонського типу.  

2. Сформульовано поняття, ознаки оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріуса з надання адміністративних послуг. Встановлено доцільність 

прийняття НПК України, який би врегулював процедуру вчинення 

нотаріальних дій та регламентував правові засади їх оскарження (оспорювання) 
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у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві за правилами 

позовного провадження. 

3. Розкрито зміст об’єкта та предмета оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг. Об’єктом 

зазначених правовідносинах є дії нотаріусів, що порушують або обмежують 

права і свободи особи; предметом оскарження до суду є нотаріальні дії, відмова 

у їх вчиненні, нотаріальні акти, бездіяльність нотаріуса. До предмету 

оскарження віднесено: 1) дії – нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси та 

уповноважені посадові особи відповідно до своєї компетенції згідно із 

законодавством України з надання адміністративних послуг; 2) акти – 

нотаріальні акти, якими нотаріуси або посадові особи приймають рішення в 

окремій справі, яке містить їх волевиявлення на вчинення нотаріальної дії чи 

вирішення окремого процедурного питання з надання адміністративних послуг; 

3) відмова у вчиненні нотаріальної дії з надання адміністративних послуг, яку 

можна визначити як неможливість вчинити певну нотаріальну дію, яка 

оформлена у встановлений строк та викладена у певній формі; бездіяльність – 

невиконання нотаріусом та/або посадовими особами, уповноваженими на 

вчинення нотаріальних дій з надання адміністративних послуг покладених на 

них відповідно до законодавства України обов’язків щодо вчинення 

нотаріальної дії або нездійснення відмови у вчиненні нотаріальної дії, 

неприйняття нотаріального акту. 

4. Охарактеризовано зарубіжний досвід оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг, у результаті чого 

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 нотаріусів з надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців; постійному аналізі та моніторингу діяльності 

адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріусів; можливості реєстрації відповідного адміністративного позову через 

мережу Інтернет, яку необхідно забезпечити шляхом внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України тощо. 

5. Висвітлено сутність стадії порушення та підготовки адміністративної 

справи в суді щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 

надання адміністративних послуг, в якому висвітлено алгоритми дій судді у 

справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг, аргументовано належність спорів, предметом яких є 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса як суб’єкта державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців до юрисдикції адміністративного 

судочинства. 

6. Розкрито сутність судового розгляду адміністративної справи про 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних 

послуг, яка полягає у: визначенні елементів позову (предмета, підстави та 
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змісту); встановленні кола осіб, які мають право звертатися з позовом до суду і 

вимагати відкриття провадження у справі; підготовці справи до судового 

розгляду та проведенні попереднього судового засідання у справі про 

оскарження дій нотаріусів; встановленні специфіки та предмета доказування у 

справах про оскарження дій нотаріусів; визначенні змісту судових дебатів; 

ухваленні судового рішення у справі. 

7. Висвітлено зміст контролю за діяльністю нотаріуса за додержанням 

законодавства з питань надання адміністративних послуг, в результаті чого 

виділено проблемні питання: недосконале законодавство України з питань 

контрольної діяльності нотаріуса; невизначеність повноважень, кола суб’єктів, 

що здійснюють контроль за діяльністю нотаріуса; відсутність регламенту щодо 

притягнення до відповідальності нотаріуса у разі прийняття неправомірних 

рішень, дій чи бездіяльності тощо. Сформульовано конкретні напрями 

розв’язання зазначених проблем, а саме: розроблення та прийняття НПК 

України; внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги», 

«Про нотаріат» щодо відображення механізму здійснення видів контролю 

(державного, судового, громадського) з питань надання нотаріусами 

адміністративних послуг тощо. 

8. Обґрунтовано пропозиції для удосконалення законодавства, що регулює 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних 

послуг, та практики його реалізації: а) прийняття нового Кодексу 

адміністративного судочинства України, у якому в частині визначення сторін 

публічно-правового спору зазначити у ч. 1 ст. 4 наступне: «– хоча б одна 

сторона уповноважена або зобов’язана законодавством надавати 

адміністративні послуги як суб’єкт владних повноважень, і спір виник у зв’язку 

із порушенням прав і законних інтересів іншої сторони спору через надання або 

неналежне надання першою стороною зазначених послуг»; б) закріплення у 

ст. 50 Закону України «Про нотаріат» можливості оскарження до суду 

бездіяльності нотаріусів, що сприятиме гармонізації процесуального 

законодавства України із Конституцією України; в) для оптимізації 

нотаріально-реєстраційної діяльності прийняти НПК України, акцентувавши у 

ньому увагу на функціях нотаріусів як суб’єктів державної реєстрації, порядку 

вчинення нотаріусами дій з державної реєстрації, відповідальності за 

порушення норм, що регулюють процедуру надання нотаріусами послуг з 

державної реєстрації тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Женеску Е. В. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 

надання адміністративних послуг. – 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, 2017. 

Дисертацію присвячено теоретичним проблемам оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг, обґрунтуванню 

необхідності введення у національне правове поле категорій «оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг», 

«судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг» з метою забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина у відповідній сфері. 

Розкрито генезис оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 

надання адміністративних послуг. Сформульовано поняття, ознаки, визначено 

правову основу оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг. Розкрито об’єкт та предмет оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг. 

Охарактеризовано зарубіжний досвід оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

нотаріуса з надання адміністративних послуг. Висвітлено стадію порушення та 
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підготовки адміністративної справи до розгляду в суді щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг. 

Розкрито сутність судового розгляду адміністративної справи про оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг. 

Висвітлено особливості контролю за діяльністю нотаріуса щодо додержання 

законодавства з питань надання адміністративних послуг. Обґрунтовано 

пропозиції для удосконалення законодавства, що регулює оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг, та практики 

його реалізації. 

Ключові слова: адміністративна послуга, контроль, об’єкт, оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг, 
судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг. 

 

Женеску Е. В. Обжалование решений, действий или бездействия 

нотариуса по предоставлению административных услуг. – 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, 2017. 

Диссертация посвящена теоретическим проблемам обжалования решений, 

действий или бездействия нотариуса по предоставлению административных 

услуг, обоснована необходимость введения в национальное правовое поле 

категорий «обжалование решений, действий или бездействия нотариуса по 

предоставлению административных услуг», «судебное обжалование решений, 

действий или бездействия нотариуса по предоставлению административных 

услуг» с целью обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 

соответствующей сфере. 

Раскрыто генезис обжалования решений, действий или бездействия 

нотариуса по предоставлению административных услуг. Сформулировано 

понятие, признаки, изучено правовую основу обжалования решений, действий 

или бездействия нотариуса по предоставлению административных услуг. 

Раскрыты объект и предмет обжалования решений, действий или бездействия 

нотариуса по предоставлению административных услуг. Охарактеризованы 

зарубежный опыт обжалования решений, действий или бездействия нотариуса 

по предоставлению административных услуг.  

Установлено, что объектом обжалования нотариальных решений, действий 

или бездеятельности нотариуса относительно предоставления 

административных услуг является сфера государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и государственной регистрации юридических лиц и 

физических лиц – предпринимателей. 

Освещены открытие и подготовка административного дела к рассмотрению 

в суде по обжалованию решений, действий или бездействия нотариуса по 

предоставлению административных услуг. Раскрыта сущность судебного 

рассмотрения административного дела по обжалованию решений, действий или 
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бездействия нотариуса по предоставлению административных услуг. Освещены 

контроль за деятельностью нотариуса в сфере соблюдения законодательства по 

вопросам предоставления административных услуг. Обоснованы предложения 

по совершенствованию законодательства, регулирующего обжалование 

решений, действий или бездействия нотариуса по предоставлению 

административных услуг, и практике его реализации. 

Обоснована целесообразность нормативного закрепления на 

законодательном уровне предмета обжалования решений, действий или 

бездействия нотариусов по предоставлению административных услуг путем 

закрепления в ст. 50 действующего Закона Украины «О нотариате» 

возможности обжалования в суд действий или бездействия нотариусов, что 

будет способствовать гармонизации процессуального законодательства 

Украины с Конституцией Украины. 

Ключевые слова: административная услуга, контроль, объект, 
обжалование решений, действий или бездействия нотариуса по 

предоставлению административных услуг, судебное обжалование решений, 
действий или бездействия нотариуса по предоставлению административных 
услуг. 

 
Zhenesku E. V. Appeals against decisions, actions or omissions of the notary 

of administrative services. – 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, 2017. 

The thesis is devoted to theoretical problems of appeal against decisions, actions 

or inaction notary administrative services, justifying the need to enter into the 

national legal framework categories «appeal decisions, acts or omissions notary 

administrative services», «judicial review of decisions, actions or inaction of a notary 

to provide administrative services» to ensure the rights and freedoms of man and 

citizen. 

Reveals the genesis of appeal against decisions, actions or omissions of the notary 

of administrative services. The notion, features, legal basis for appealing decisions, 

actions or omissions of the notary of administrative services. Reveals the object and 

the subject of appeal against decisions, actions or omissions of the notary of 

administrative services. Characterized foreign experience appealing decisions, actions 

or omissions of the notary of administrative services. Deals with the abuse and 

training of administrative case in court against decisions, actions or inaction of the 

notary of administrative services. The essence of the trial of administrative cases 

against decisions, actions or inaction of the notary of administrative services. Deals 

with control over the activities of the notary on compliance with legislation on 

administrative services. Suggestions for improving the law governing appeals of 

decisions, actions or omissions notary public administrative services and its practical 

implementation. 
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Key words: administrative services, control, object, appeal decisions, acts or 
omissions notary administrative services, judicial review of decisions, actions or 

omissions of the notary of administrative services. 
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