
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

БІЛЬКО Катерина Федорівна 

 

 

 

УДК 342.9 

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ 

 

 

 

12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015 



 

 

 

Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана у відділі проблем державного управління та 

адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України. 

 

Науковий керівник –  доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрН України 

АНДРІЙКО Ольга Федорівна, 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, в. о. завідувача відділу проблем державного 

управління та адміністративного права. 

  

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор 

ЗАВАЛЬНА Жанна Вікторівна, 

Сумська філія Харківського національного 

університету внутрішніх справ, завідувач кафедри 

юридичних дисциплін; 

  

 кандидат юридичних наук 

УСЕНКО Роман Анатолійович, 

Департамент конституційного, адміністративного та 

соціального законодавства Міністерства юстиції 

України, директор. 

 

 
Захист відбудеться «13» листопада 2015 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. 

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. 

 

 

Автореферат розісланий «08» жовтня 2015 року. 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради      Т. І. Тарахонич 

 

 

 

 

 



1 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення організації та діяльності нотаріату є складовою адміністративної 

реформи, яка триває протягом останніх років в Україні. Нотаріат має забезпечувати 

реалізацію та позасудовий захист прав, свобод та законних інтересів людини і 

громадянина. Одним із чинників ефективності такої діяльності є відповідність 

адміністративно-правового забезпечення потребам сучасного суспільства. Оскільки 

суспільні відносини не є сталими, постійно розвиваються і вдосконалюються, то й 

усі засоби, покликані на їх охорону та захист, повинні відповідати таким змінам.  

Правовідносини у сфері нотаріату регулюються нормативно-правовими 

актами, спрямованими на забезпечення організації та діяльності системи нотаріату, 

її взаємодії з іншими системами та державними інститутами. При цьому важливо 

розрізняти особливості адміністративно-правового забезпечення нотаріату як 

інституції та нотаріусів як суб’єктів системи нотаріату, уповноважених державою 

на вчинення нотаріальних дій.  

Слід констатувати, що чинна нормативно-правова база України у сфері 

нотаріату не повною мірою відповідає потребам, яких вимагає стрімкий розвиток 

суспільних та міжнародних відносин. Зокрема, потребує оновлення розуміння 

сутності інституту нотаріату, його змісту, основних завдань, структури, правового 

забезпечення та ін. Окрім того, проблемним є питання усталеності понятійно-

категоріального апарату організації та діяльності нотаріату в Україні, відсутності 

відповідних ґрунтовних досліджень в адміністративній науці, що також зумовлює 

потребу його комплексного аналізу.  

Особливо актуальним це дослідження постає в умовах європейської 

інтеграції нашої країни. Українська держава в цьому напрямі зосередила свою 

увагу на розвитку та адаптації законодавства до тих світових стандартів, які є 

загальновизнаними як у Європі, так і в усьому світі. Тому нагальною потребою є 

приведення національного законодавства, у тому числі й у сфері адміністративно-

правового забезпечення нотаріату, до міжнародних стандартів, а також створення 

дієвих механізмів їх реалізації з урахуванням розвитку економічних, соціальних і 

політичних відносин в українському суспільстві.  

Концепцією реформування органів нотаріату в Україні визначено, що її 

основною метою є сприяння становленню цілісного підходу до визначення 

функцій нотаріату та побудови чіткої структури нотаріальних органів з метою 

надання населенню послуг правового характеру відповідно до міжнародних 

стандартів, а також поступового і системного реформування українського 

нотаріату, як інституту позасудового захисту цивільних прав громадян. У зв’язку з 

цим, актуалізується необхідність наукового обґрунтування і супроводу 

реформування нотаріату. 

Характеризуючи стан наукового розроблення проблем адміністративно-

правового забезпечення організації та діяльності нотаріату в Україні у сучасній 
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вітчизняній теоретико-правовій думці, варто виділити низку досліджень, у яких 

частково висвітлено різні аспекти зазначеної проблематики.  

Зокрема, теоретичну базу дисертаційного дослідження становлять праці 

відомих вітчизняних та зарубіжних учених-адміністративістів: В. Б. Авер’янова,    

О. П. Альохіна, О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчука, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, 

Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, П. В. Діхтієвського, Ж. В. Завальної,                      

Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, Л. В. Коваль, В. К. Колпакова, Є. Б. Кубка,            

Д. М. Лук’янця, В. Я. Малиновського, В. М. Марчука, М. Г. Матузова,                      

Н. Р. Нижник, В. Ф. Опришка, О. П. Рябченко, А. О. Селіванова, Ю. М. Старілова, 

М. М. Тищенка, Р. А. Усенка, В. В. Цвєткова, Х. П. Ярмакі та інших.  

Важливе значення для дослідження адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності нотаріату в Україні становить доробок учених, які 

займаються безпосередньо дослідженням проблем нотаріату, серед яких слід 

відзначити праці М. А. Авдюкова, В. М. Аргунова, В. В. Баранкової,                          

Г. Ю. Гулєвської, Л. В. Данюк, М. М. Дякович, Н. В. Ільєвої, Ю. П. Ільїної,                 

Т. М. Карнаух, В. В. Комарова, О. В. Коротюк, Л. Ф. Лесницької, О. І. Неліна,            

М. П. Павлика, С. Г. Пасічник, Л. К. Радзієвської, О. В. Романовської,                         

Г. Б. Романовського, С. Я. Фурси, В. М. Черниша та інших. 

При цьому слід наголосити, що комплексні дослідження проблем 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату в 

умовах сучасного реформування нашої країни майже не проводилися. Окрім того, 

дискусії щодо розв’язання нагальних проблем у сфері адміністративно-правового 

забезпечення організації та діяльності нотаріату в Україні тривають та потребують 

подальшого наукового пошуку та розв’язання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане відповідно до планових тем відділу проблем державного 

управління та адміністративного права Інституту держави і права                             

ім. В. М. Корецького НАН України: «Адміністративно-правові проблеми 

оптимізації державного управління України» (номер державної реєстрації 

0111U006524); «Проблеми адміністративно-правового регулювання відносин 

органів публічної адміністрації з громадянами в Україні» (номер державної 

реєстрації 0113U007856).  

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є комплексне загальнотеоретичне 

і прикладне дослідження правової природи, сутності та змісту адміністративно-

правового забезпечення організації та діяльності нотаріату, обґрунтування 

основних напрямів розвитку адміністративно-правового забезпечення нотаріату в 

Україні в умовах сучасних державних перетворень, розроблення відповідних 

науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій.  

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі задачі: 

– проаналізувати стан наукового дослідження адміністративно-правового 

забезпечення організації та діяльності нотаріату; 

– визначити поняття, основні завдання та функції нотаріату; 

– розкрити організаційно-структурну побудову нотаріату; 
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–  дати характеристику суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності нотаріату; 

– визначити та проаналізувати форми і методи адміністративно-правового 

регулювання організації та діяльності нотаріату; 

– розкрити правовий статус суб’єктів нотаріальної діяльності; 

– проаналізувати досвід країн-учасниць Міжнародного союзу латинського 

нотаріату щодо організації та діяльності нотаріату; 

– з’ясувати основні шляхи вдосконалення організації та діяльності нотаріату 

в Україні. 

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

організації та діяльності нотаріату. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення організації 

та діяльності нотаріату в Україні. 

Методи дослідження. Для забезпечення об’єктивності, всебічності і повноти 

дослідження, а також для отримання науково обґрунтованих і достовірних 

результатів у дисертаційній роботі використано сукупність філософсько-

світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових підходів, методів і 

принципів наукового пізнання. Зокрема, діалектичний метод дав змогу виявити 

особливості й визначити сутність сфери нотаріату та з’ясувати її зв’язок з іншими 

правовими явищами (підрозділи 1.1, 1.3); історичний метод застосовано з метою 

аналізу процесу становлення адміністративно-правового забезпечення організації 

та діяльності нотаріату в Україні (підрозділ 1.1); ціннісний та антропологічний 

підходи допомогли глибше розкрити природу і сутність нотаріату в аспекті 

створення ефективної моделі відносин у сфері забезпечення прав людини і 

передбачити тенденції її розвитку, а також охарактеризувати інститут нотаріату як 

такий, що покликаний утверджувати та забезпечувати права і свободи людини, яка 

визнається найвищою соціальною цінністю (підрозділи 1.2, 3.2); структурний 

метод дав можливість розкрити внутрішню будову системи нотаріату (підрозділ 

1.2); функціональний метод використано для виявлення та аналізу основних 

завдань, які покладено на систему нотаріату (підрозділ 1.2); порівняльний метод 

застосовувався для з’ясування спільного та відмінного між різними видами систем 

нотаріату (підрозділ 3.1); за допомогою цільового методу з’ясовано мету та 

завдання системи нотаріату (підрозділ 1.2); метод документального аналізу дав 

можливість окреслити напрями удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення організації та діяльності нотаріату (підрозділи 2.1, 2.2, 3.2); метод 

узагальнення використано для формулювання прикінцевих положень проведеного 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

комплексно на загальнотеоретичному та прикладному рівнях з’ясовано основні 

аспекти адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

нотаріату в Україні в сучасних умовах і запропоновано власне бачення його 

реформування. 
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У результаті проведеного дисертаційного дослідження сформульовано, 

обґрунтовано й удосконалено ряд наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Зокрема,  

уперше: 

– сформульовано поняття адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності нотаріату як сукупності адміністративно-правових засобів, 

які включають адміністративно-правові норми, форми і методи правового 

регулювання, спрямовані на організацію і діяльність нотаріату та діяльність 

органів управління нотаріатом з метою створення необхідних умов для виконання 

покладених на нього завдань; 

– визначено поняття «державний нотаріус» та «приватний нотаріус» з 

урахуванням особливостей порядку зайняття посади та фінансового забезпечення 

діяльності, а саме: державний нотаріус – це особа, яка здійснює професійну 

нотаріальну діяльність, перебуваючи у штаті державної нотаріальної контори чи 

державного нотаріального архіву, реалізує покладені на неї державою 

повноваження щодо вчинення нотаріальних дій та отримує заробітну плату за 

рахунок державного бюджету; приватний нотаріус – це особа, яка здійснює 

професійну нотаріальну діяльність, зареєстровану в передбаченому законом 

порядку, що фінансується за рахунок коштів, отриманих у результаті такої 

діяльності; 

– обґрунтовано необхідність доповнити ст. 2-1 Закону України «Про 

нотаріат» ч. 3 такого змісту: «Проведення перевірки організації роботи державної 

нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, організації нотаріальної 

діяльності приватного нотаріуса, дотримання державними та приватними 

нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил 

нотаріального діловодства відповідно до чинного законодавства здійснюється 

уповноваженими представниками Міністерства юстиції України, головного 

управління юстиції, діяльність яких безпосередньо пов’язана з контролем за 

організацією нотаріату і нотаріальної діяльності в Україні та які мають стаж роботи 

в даній сфері не менше 10 років»;  

– запропоновано з метою уникнення зовнішнього впливу на результати 

кваліфікаційного іспиту претендентів на посаду нотаріуса ч. 5 ст. 10 Закону 

України «Про нотаріат» викласти у такій редакції: «Особи, допущені до складання 

кваліфікаційного іспиту, складають його у вигляді електронного анонімного 

тестування»; 

 удосконалено: 

– визначення поняття «нотаріат», під яким розуміється сукупність 

уповноважених державою суб’єктів, основною метою діяльності яких є 

забезпечення реалізації, охорони й захисту прав та інтересів фізичних і юридичних 

осіб, територіальних громад та держави шляхом вчинення в межах безспірних 

правовідносин нотаріальних дій; 



5 

 

 

– систему нотаріату, яка включає державні нотаріальні контори та державні 

нотаріальні архіви, а також суб’єктів, які займаються приватною нотаріальною 

діяльністю – приватних нотаріусів; 

– визначення поняття адміністративно-правових відносин у сфері організації 

та діяльності нотаріату як врегульованих адміністративно-правовими нормами 

суспільних відносин, що виникають у процесі діяльності уповноважених органів 

щодо організації та діяльності нотаріату, контролю за такою діяльністю та 

взаємодії з іншими органами державної влади; 

набули подальшого розвитку положення щодо: 

– обґрунтованості встановлення приватними нотаріусами розмірів плати за 

надання нотаріальних послуг, а саме: ч. 3 ст. 33 Закону України «Про нотаріат» 

запропоновано викласти у такій редакції: «Під час проведення перевірки 

приватний нотаріус зобов’язаний надавати посадовим особам, уповноваженим 

проводити перевірку, відомості і документи щодо організації нотаріальної 

діяльності, документального підтвердження обґрунтованості встановленого ним 

розміру плати за вчинювані нотаріальні дії, дотримання ним порядку вчинення 

нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства»; 

– відновлення квотування посад нотаріусів з метою розв’язання проблем 

перенасичення нотаріусів у великих містах та їх недостатність у віддалених 

населених пунктах; 

– систематизації нормативно-правових актів, за допомогою яких 

здійснюється правове забезпечення організації та діяльності нотаріату та створення 

на цій основі єдиного кодифікованого нормативно-правового акту – Нотаріального 

кодексу України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та обґрунтовані в дисертації висновки і пропозиції становлять 

теоретичне і практичне значення. Зокрема, сформульовані в дисертації положення 

та висновки можуть бути використані у: 

науково-дослідницькій сфері – для подальшого дослідження загальних і 

спеціальних питань, пов’язаних із адміністративно-правовим забезпеченням 

організації та діяльності нотаріату; 

правотворчій сфері – для вдосконалення законодавства, що регламентує 

відносини у сфері адміністративно-правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату; 

правозастосуванні – під час практичної діяльності органів державної влади у 

сфері організації функціонування нотаріату; 

навчальному процесі – під час викладання навчальних спецкурсів 

«Адміністративне право України», «Державне управління в Україні», «Нотаріат в 

Україні» в юридичних вузах, для підготовки науково-методичних посібників, 

підручників, лекцій, семінарів, а також в науково-дослідній роботі студентів.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, 

теоретичні та практичні висновки, результати дослідження були обговорені і 

схвалені на засіданні відділу проблем державного управління та адміністративного 
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права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Найважливіші 

висновки дослідження апробовані на всеукраїнських та міжнародних наукових і 

науково-практичних конференціях: Міжнародній науковій конференції «Восьмі 

юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського 

суспільства» (м. Київ, 10–11 жовтня 2012 р.; тези опубліковано), VІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська мова в 

юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» (м. Київ, 30 листопада 2012 р.; тези 

опубліковано), Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених «Проблеми 

вдосконалення та кодифікації законодавства України на сучасному етапі» (м. Київ, 

11 квітня 2012 р.; тези опубліковано), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасний вимір держави і права» (м. Львів, 24–25 травня 2013 р.; 

тези опубліковано), круглому столі «Адміністративне право України як галузь 

права, галузь законодавства та навчальна дисципліна в контексті європейського 

досвіду» (м. Київ, 16 травня 2013 р.; тези опубліковано), круглому столі «Наукові і 

методологічні традиції в Національному авіаційному університеті» (м. Київ, 17 

грудня 2013 р.; тези опубліковано), постійно діючому науково-теоретичному 

семінарі «Правова доктрина та юридична практика: досвід і перспектива розвитку» 

(м. Київ, 25 березня 2014 р.; тези опубліковано), Міжнародній науковій 

конференції «Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика» 

(м. Вроцлав, 29–30 червня 2014 р.; тези опубліковано), круглому столі «Актуальні 

проблеми адміністративно-правового регулювання» (м. Київ, 15 травня 2014 р.; 

тези опубліковано); круглому столі «Адміністративне судочинство в контексті 

європейського вибору України» (30 жовтня 2014 р.; тези опубліковано). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи були 

висвітлені у 17 публікаціях, у тому числі 6 наукових статтях у фахових вітчизняних 

виданнях та 1 – у іноземному фаховому виданні, а також десяти матеріалах і тезах 

доповідей на наукових конференціях та круглих столах.  

Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

Загальний обсяг роботи становить 206 сторінок, з них 179 сторінок – основний 

текст і 27 сторінок – список використаних джерел (236 найменувань). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається її 

зв’язок з науковими програмами та планами, мета і завдання, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних 

результатів, наведено відомості щодо апробації та публікації результатів 

дисертаційного дослідження.  
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Розділ 1 «Загальна характеристика організації та діяльності нотаріату в 

Україні» містить три підрозділи, в яких проаналізовано основні етапи становлення 

нотаріату в Україні, визначено поняття «нотаріат», його завдання та функції, як 

об’єкта адміністративно-правового забезпечення, а також проблеми організаційно-

структурної побудови.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукових досліджень і розвиток законодавства 

щодо адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

нотаріату» наголошено, що вивчення і наукове дослідження історичного 

минулого інституту нотаріату має суттєве значення для його розвитку на 

сучасному етапі державотворення. Виділено три основні етапи становлення 

нотаріату, які вплинули на його розвиток на території сучасної України. Зокрема, 

проаналізовано нотаріат дореволюційного, радянського та сучасного періодів. 

У дореволюційний період адміністративно-правове забезпечення нотаріату 

здійснювалося за допомогою Положення про нотаріальну частину від 18 квітня 

1866 року, яке втратило чинність лише в 1918 році у зв’язку з проведенням судової 

реформи. З проголошенням радянської влади та утворенням Української 

Соціалістичної Радянської Республіки адміністративно-правове забезпечення 

нотаріату стало стрімко розвиватися на основі союзного законодавства. При цьому, 

у радянський період нотаріат розглядали лише як технічний орган, який сприяв 

судам у підвищенні кваліфікації працівників та веденні судової статистики.  

З проголошенням незалежності України, прийняттям Конституції України та 

переходом до нових економічних відносин, виникла необхідність удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату та 

переходу на новий рівень його практичної реалізації.  

У підрозділі 1.2 «Поняття, основні завдання та функції нотаріату» 

констатовано, що законодавче визначення поняття «нотаріат» не в повній мірі 

відповідає його змісту, особливо в умовах сучасних перетворень.  

З огляду на це, нотаріат визначено, як сукупність уповноважених державою 

суб’єктів, основною метою діяльності яких є забезпечення реалізації, охорони і 

захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, територіальних громад та 

держави шляхом вчинення в межах безспірних правовідносин нотаріальних дій. 

Основоположним завданням нотаріату є забезпечення захисту та охорони 

власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяння у 

зміцненні законності та правопорядку, попередження правопорушень.  

Важливим в контексті з’ясування сутності нотаріату, як явища суспільного 

життя, є визначення основних і допоміжних функцій, які він здійснює. Основною 

функцією нотаріату є посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне 

значення, та вчинення інших нотаріальних дій. Допоміжними функціями нотаріату 

є похідні від виконання нотаріусами своїх безпосередніх обов’язків, серед них: 

превентивна, консультативна, медіаційна. 

У підрозділі 1.3 «Організаційно-структурна побудова нотаріату на 

сучасному етапі розвитку» з метою визначення системи нотаріату проаналізовано 

вживання термінів «організація» та «система» у поєднанні з поняттям «нотаріат» в 
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юридичній науці. Констатовано брак єдності поглядів у визначенні системи 

нотаріату, що пов’язано, насамперед, із складністю змісту та відсутністю його 

законодавчого закріплення. Організацію нотаріату запропоновано розглядати в 

двох аспектах, а саме: 1) як певним чином упорядковану сукупність суб’єктів, 

основною метою діяльності яких є захист та охорона власності, прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяння у зміцненні законності та 

правопорядку, попередження правопорушень; 2) як процес, пов’язаний із 

створенням, функціонуванням та упорядкуванням діяльності нотаріусів, органів та 

посадових осіб, на які покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії. При цьому, 

наголошено на необхідності чіткого розмежування понять «система нотаріату» та 

«система органів управління нотаріатом». З огляду на це, зроблено висновок, що 

систему нотаріату складають державні нотаріальні контори та державні нотаріальні 

архіви, а також суб’єкти, які займаються приватною нотаріальною діяльністю – 

приватні нотаріуси.  

Також проаналізовано зв’язки між структурними елементами системи 

нотаріату. Зауважено, що системі нотаріату притаманна наявність горизонтальних 

зв’язків, які виникають між юридично рівноправними суб’єктами – нотаріусами. 

Окрім того, система нотаріату характеризується наявністю як прямих так і 

зворотних зв’язків із системою органів управління нотаріатом. Прямі зв’язки 

забезпечують керуючий та упорядковуючий вплив від одного елемента на інший. 

Зворотні зв’язки відображають зміну стану системи нотаріату в результаті 

керуючого впливу на неї органів управління.  

Систему органів управління нотаріатом складають: Кабінет Міністрів 

України, Міністерство юстиції України та його територіальні органи і структурні 

підрозділи. Особливим суб’єктом у сфері організації та діяльності нотаріату є 

Нотаріальна палата України, оскільки являє собою організацію професійного 

самоврядування у сфері нотаріату.  

Розділ 2 «Адміністративно-правові основи організації та діяльності 

нотаріату в Україні» містить три підрозділи, в яких досліджено основні засади 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату.  

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення 

організації і діяльності нотаріату та їх повноваження» визначено, що під 

адміністративно-правовими відносинами у сфері нотаріату слід розуміти 

врегульовані адміністративно-правовими нормами суспільні відносини, які 

виникають в процесі діяльності уповноважених органів щодо організації та 

діяльності нотаріату, контролю за такою діяльністю та взаємодії з іншими 

органами державної влади. 

Суб’єктами, які визначають державну політику у сфері адміністративно-

правового регулювання організації та діяльності нотаріату є: Президент України, 

як глава держави – гарант прав і свобод людини і громадянина; Верховна Рада 

України – єдиний орган законодавчої влади, яким приймаються нормативно-

правові акти, що становлять основу адміністративно-правового забезпечення 

діяльності нотаріату; Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі органів 
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виконавчої влади та як вищий орган управління всієї системи нотаріату. При 

цьому, органом державного управління, який безпосередньо забезпечує 

організацію та діяльність нотаріату є Міністерство юстиції України та його 

територіальні органи і структурні підрозділи. 

Проаналізовано повноваження відповідних органів юстиції у сфері 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату та 

наголошено на їх частковому дублюванні, зокрема, щодо організації діяльності 

суб’єктів нотаріату та перевірки такої діяльності Департаментом нотаріату та 

фінансового моніторингу Міністерства юстиції України та Головними 

територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. На практиці 

це призводить до нераціональної, а іноді - неефективної організації управління. З 

огляду на це, та з метою дієвої та якісної організації праці між суб’єктами 

управління нотаріатом, пропонується повноваження щодо забезпечення організації, 

діяльності та контролю за діяльністю нотаріату між його органами управління 

розподілити наступним чином: 1) повноваження пов’язані із кадровим 

забезпеченням системи нотаріату та допуском до зайняття нотаріальною 

діяльністю слід покласти на Міністерство юстиції України в особі Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату (це повноваження, пов’язані не лише з 

проведенням кваліфікаційних іспитів нотаріусів, але й з відбором кадрів в органи 

та підрозділи юстиції, робота яких пов’язана зі сферою нотаріату); 

2) повноваження щодо інформаційного і правового, забезпечення роботи системи 

нотаріату слід покласти на Департамент нотаріату та фінансового моніторингу 

Міністерства юстиції України; 3) організаційні та контролюючі повноваження слід 

покласти на територіальні органи Міністерства юстиції України, які на місцевому 

рівні матимуть змогу координувати діяльність суб’єктів нотаріату. 

У підрозділі 2.2 «Форми і методи адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності нотаріату» визначено, що однією із складових 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату є 

форми та методи правового регулювання. 

Під формою адміністративно-правового регулювання організації та 

діяльності нотаріату слід розуміти зовнішній прояв діяльності органів виконавчої 

влади у межах наданих їм повноважень, яка здійснюється з метою організації 

діяльності нотаріату.  

Попри відсутність єдності поглядів щодо класифікації форм адміністративно-

правового регулювання, спільним є їх поділ на правові та організаційні. 

Основними правовими формами адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності нотаріату є: правові акти нормативного характеру (Наказ 

Міністерства юстиції України від 07 липня 2014 року № 1066/5 «Про забезпечення 

організації доступності населення до нотаріальних послуг та поліпшення роботи з 

надання таких послуг»; Наказ Міністерства юстиції України від 17 лютого 

2014 року № 357/5 «Про затвердження Порядку проведення перевірки організації 

роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, 
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організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними 

і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил 

нотаріального діловодства» та ін.) та індивідуального характеру (наказ про видачу 

чи анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, наказ 

про призначення на посаду державного нотаріуса, наказ про реєстрацію приватної 

нотаріальної діяльності і т. ін.); вчинення (здійснення) інших юридично значущих 

дій (полягає у здійсненні уповноваженими органами влади різних реєстраційних 

заходів, зокрема, реєстрація приватної нотаріальної діяльності). До організаційних 

форм адміністративно-правового регулювання організації та діяльності нотаріату 

віднесено різного роду організаційні дії (проведення навчань за професійними 

програмами підвищення кваліфікації та за програмами тематичних 

короткострокових семінарів Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників юстиції і Нотаріальною палатою України; організація та проведення 

гарячих ліній з питань діяльності нотаріату; інформування населення про роботу 

установ нотаріату; створення та супроводження програмного забезпечення ведення 

автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються 

відповідно до наказів Міністерства юстиції України, зокрема Єдиного реєстру 

нотаріусів; Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів; 

Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Спадкового реєстру; Єдиного 

реєстру довіреностей; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та ін.); 

матеріально-технічне забезпечення нотаріальної діяльності (забезпечення 

нотаріусів усіма необхідними ресурсами для здійснення професійної діяльності, 

зокрема, комп’ютерною технікою, роботою електронних баз даних; канцелярією, 

необхідною для належного ведення нотаріального діловодства та ін.). При цьому 

матеріально-технічне забезпечення державних нотаріусів, як працівників 

державних нотаріальних контор, здійснюється за рахунок державного бюджету, 

тоді як приватні нотаріуси фінансують свою діяльність самостійно. 

Методами адміністративно-правового регулювання організації та діяльності 

нотаріату є способи здійснення владно-організуючого впливу органів виконавчої 

влади загалом, і відповідних органів юстиції, зокрема, в межах їх повноважень на 

суб’єктів системи нотаріату. У сфері адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності нотаріату основоположним є імперативний метод. 

Зокрема, з використанням цього методу визначається встановлення певних вимог 

до робочого місця приватного нотаріуса, закріплених у ст. 25 Закону України «Про 

нотаріат» та Положенні про вимоги до робочого місця (контори) приватного 

нотаріуса і здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, 

затвердженого Наказом Міністерства юстиції України. Окрім того, використання 

імперативного методу в процесі адміністративно-правового регулювання 

нотаріальної діяльності передбачає також встановлення різного роду обмежень у 

даній сфері. Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» встановлено, 

що не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або 

визнана недієздатною за рішенням суду. Нотаріус не може займатися 

підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських 
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об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого 

самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу 

оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої. 

Окрім того, до методів адміністративно-правового регулювання організації 

та діяльності нотаріату відносять методи переконання (в контексті проведення 

нарад, семінарів, узагальнення нотаріальної практики), заохочення (шляхом 

преміювання державних нотаріусів; нагородження приватних та державних 

нотаріусів), примусу (в процесі заходів дисциплінарної відповідальності, в тому 

числі зупинення і припинення приватної нотаріальної діяльності). 

У підрозділі 2.3 «Правовий статус суб’єктів нотаріальної діяльності» 

визначено, що в контексті дослідження адміністративно-правових основ організації 

та діяльності нотаріату важливим є визначення правового статусу суб’єктів 

нотаріальної діяльності. 

Законом України «Про нотаріат» визначено права та обов’язки нотаріусів, які 

є однаковими як для державних, так і для приватних нотаріусів. При цьому, 

звертається увага на те, що після вступу України 09 жовтня 2013 року до 

Міжнародного союзу латинського нотаріату, перед законодавцем стоїть завдання 

щодо приведення правового забезпечення вітчизняного нотаріату у відповідність з 

латинською моделлю, важливою ознакою якої є єдність та самофінансування 

нотаріату. Враховуючи те, що перехід до єдиного нотаріату має бути виваженим та 

поступовим, на разі запропоновано розмежувати та законодавчо закріпити 

дефініції «державний нотаріус» та «приватний нотаріус», і таким чином закріпити 

їхній правовий статус. Зокрема, державний нотаріус – це особа, яка здійснює 

професійну нотаріальну діяльність, перебуваючи в штаті державної нотаріальної 

контори чи державного нотаріального архіву, реалізує покладені на неї державою 

повноваження щодо вчинення нотаріальних дій та отримує заробітну плату за 

рахунок державного бюджету. Приватний нотаріус – це особа, яка здійснює 

професійну нотаріальну діяльність, зареєстровану в передбаченому законом 

порядку, що фінансується за рахунок коштів, отриманих у результаті такої 

діяльності. 

Розділ 3 «Адміністративно-правове забезпечення організації та 

діяльності нотаріату в контексті зарубіжного досвіду» містить два підрозділи, в 

яких розглядаються особливості адміністративно-правового регулювання 

нотаріальної діяльності в країнах – членах Міжнародного союзу латинського 

нотаріату та визначаються можливі шляхи удосконалення роботи нотаріату в 

Україні. 

У підрозділі 3.1 «Досвід організації та діяльності нотаріату в країнах, які 

входять до Міжнародного союзу латинського нотаріату, та його вплив на 

розвиток вітчизняного нотаріату» акцентовано увагу на тому, що в юридичній 

науці виокремлюють систему нотаріату в країнах «common law», де роль нотаріату 

незначна та країн «civil law» (латинської системи), в якій нотаріат посідає чільне 

місце серед публічних інститутів, та які об’єднані в Міжнародний союз 

латинського нотаріату. Проведено аналіз організації та діяльності нотаріату в 
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країнах, досвід яких, на нашу думку, має враховуватись в процесі адаптації 

вітчизняного законодавства у сфері нотаріату до міжнародних стандартів. Зокрема, 

проаналізовано організаційно-правові засади діяльності нотаріату в Литовській 

Республіці, Грузії, Республіці Польща та Російській Федерації.  

У Литовській Республіці нотаріус працює самостійно і є економічно 

незалежною особою; кількість нотаріусів, їх місцезнаходження і територія 

діяльності встановлюються Міністром юстиції Литовської Республіки відповідно 

до затвердженої ним Методики оцінки потреб в юридичних послугах, що 

надаються населенню нотаріусами; службовий нагляд за діяльністю нотаріусів та 

органів їх самоврядування здійснюють призначені Міністром юстиції Литовської 

Республіки особи; закріплений обов’язок нотаріусів щодо підвищення своєї 

кваліфікації, а також проведення атестації нотаріусів Нотаріальною палатою. 

В Грузії немає розподілу нотаріусів на державних і приватних, а функціонує 

єдиний нотаріат на основі самофінансування. Однією з особливостей грузинського 

нотаріату щодо умов допуску до посади нотаріуса є те, що особа звільняється від 

складання кваліфікаційного іспиту в разі наявності у неї академічного ступеня 

доктора наук або ототожненого з ним наукового ступеня за спеціальністю 

цивільне, міжнародне та приватне право або цивільне процесуальне право. Окрім 

того, з дозволу Міністерства юстиції, нотаріус має право створити спільне бюро не 

тільки з іншим нотаріусом, але і з адвокатом, перекладачем, приватним виконавцем 

та/або аудитором.  

У Республіці Польща відбувається тісна взаємодія держави, зокрема органів 

юстиції та органів професійного самоврядування нотаріату щодо його організації, 

діяльності та адміністративно-правового забезпечення. Особливим, при цьому є: 

механізм його управління (розподіл управлінських функцій між органами юстиції 

та органами нотаріального самоврядування); складна система нотаріального 

самоврядування (нотаріуси об’єднані за територіальною ознакою в нотаріальні 

палати, які очолює Національна нотаріальна рада); наявність двоетапної процедури 

зайняття посади нотаріуса (проходження аплікації та робота нотаріальним 

асесором); спрощення порядку зайняття посади нотаріуса певним категоріям осіб 

(доктора юридичних наук, судді чи прокурора та ін.). 

Особливостями організації та діяльності нотаріату в Російській Федерації є: 

вимога до осіб, які претендують на посаду помічника нотаріуса, здачі 

кваліфікаційного іспиту; першочергове здійснення судового контролю за 

нотаріальною діяльністю, а також розмежування контрольних повноважень між 

відповідними органами, зокрема, контроль за виконанням професійних обов’язків 

нотаріусами, що працюють в державних нотаріальних конторах, здійснює 

федеральний орган виконавчої влади та його територіальні органи, а за 

нотаріусами, що займаються приватною практикою, - нотаріальні палати та ін.  

У підрозділі 3.2 «Шляхи удосконалення організації та діяльності 

нотаріату в Україні» сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін до 

чинного законодавства та рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-

правового забезпечення організації та діяльності нотаріату. Удосконалення 
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вітчизняної моделі адміністративно-правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату в перспективі означає перехід до єдиного нотаріату; 

спрощення вимог до деяких категорій претендентів на посаду нотаріуса, зокрема 

до осіб які мають тривалий стаж роботи у сфері нотаріату; закріплення в Законі 

України «Про нотаріат» положення про запровадження складання незалежного 

електронного тестування претендентами на посаду нотаріуса; запровадження 

законодавчої регламентації тарифів на вчинювані нотаріальні дії, зокрема 

закріплення певних критеріїв, за допомогою яких визначається розмір плати за 

вчинювані нотаріальні дії; відновлення квотування нотаріусів; систематизація 

нормативно-правових актів у сфері адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності нотаріату; надання Нотаріальній палаті України, як 

самоврядній організації нотаріусів, реальних можливостей впливати на процеси 

законотворення у сфері нотаріату та управління нотаріатом загалом. 

Окрім того, запропоновано удосконалити законодавче визначення поняття 

«нотаріат», уточнити правовий статус суб’єктів нотаріату, зокрема державних 

нотаріальних контор, державних та приватних нотаріусів; встановити критерії для 

оптимального забезпечення населення нотаріальними послугами та уникнення його 

перенасичення; прийняти єдиний консолідований правовий акт у сфері нотаріату – 

Нотаріальний кодекс України. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Розроблені наукові положення й одержані результати у своїй сукупності 

сприяли вирішенню актуального наукового завдання щодо стану адміністративно-

правового забезпечення організації та діяльності нотаріату в Україні в сучасних 

євроінтеграційних умовах. На основі виконаного дослідження сформульовано 

низку висновків та рекомендацій: 

1. Наукові пошуки  вирішення проблемних питань щодо організації та 

діяльності нотаріату здійснювалися в різних напрямах. Проте комплексний аналіз 

проблеми адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

нотаріату в Україні не проводився. При цьому сучасний стан розвитку суспільних 

відносин в Україні, особливо в умовах євроінтеграції, проблеми реформування 

органів нотаріату спонукають до пошуку нових підходів щодо адміністративно-

правового забезпечення організації та діяльності даної сфери.  

2. Запропоновано розглядати нотаріат як сукупність уповноважених 

державою суб’єктів, основною метою діяльності яких є забезпечення реалізації, 

охорони і захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, територіальних 

громад та держави шляхом вчинення в межах безспірних правовідносин 

нотаріальних дій. 

Основоположним завданням нотаріату є забезпечення реалізації захисту та 

охорони власності, прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, сприяння у 

зміцненні законності та правопорядку, запобігання правопорушенням. 

У функціях нотаріату реалізуються основні завдання даного інституту. 
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Функції нотаріату поділяються на основні та допоміжні. Основними функціями 

нотаріату є посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, та 

вчинення інших нотаріальних дій. Допоміжні функції нотаріату є похідними від 

виконання нотаріусами своїх безпосередніх обов’язків, серед них: превентивна, 

консультативна, медіаційна. 

3. Визначено систему нотаріату та систему органів управління нотаріатом. 

Систему нотаріату складають державні нотаріальні контори та державні 

нотаріальні архіви, а також суб’єкти, які займаються приватною нотаріальною 

діяльністю, – приватні нотаріуси.  

Систему органів управління нотаріатом складають: Кабінет Міністрів 

України, Міністерство юстиції України його територіальні органи та структурні 

підрозділи. Особливим суб’єктом у сфері організації та діяльності нотаріату є 

Нотаріальна палата України, оскільки вона являє собою організацію професійного 

самоврядування у сфері нотаріату. Однією із функцій Нотаріальної палати України 

щодо організації та діяльності нотаріату є сприяння підвищенню професійного 

рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги.  

4. Адміністративно-правові відносини у сфері організації та діяльності 

нотаріату є врегульовані адміністративно-правовими нормами суспільні відносини, 

що виникають у процесі діяльності уповноважених органів щодо організації та 

діяльності нотаріату, контролю за такою діяльністю та взаємодії з іншими 

органами державної влади. 

Серед суб’єктів, які визначають державну політику щодо адміністративно-

правового регулювання організації та діяльності нотаріату, слід виділити: 

Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України. При 

цьому безпосереднім суб’єктом адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності нотаріату є Міністерство юстиції України, його 

територіальні органи та структурні підрозділи.  

Під формою адміністративно-правового регулювання організації та 

діяльності нотаріату слід розуміти зовнішній прояв діяльності органів виконавчої 

влади у межах наданих їм повноважень, яка здійснюється з метою організації 

діяльності нотаріату. До основних правових форм адміністративно-правового 

регулювання організації та діяльності нотаріату відносять: правові акти 

нормативного та індивідуального характеру; вчинення (здійснення) інших 

юридично значущих дій. До організаційних форм адміністративно-правового 

регулювання організації та діяльності нотаріату віднесено: різного роду 

організаційні дії та матеріально-технічне забезпечення нотаріальної діяльності.  

Методами адміністративно-правового регулювання організації та діяльності 

нотаріату є способи здійснення владно-організуючого впливу органів виконавчої 

влади загалом, і відповідних органів юстиції, зокрема, в межах їх повноважень на 

суб’єктів системи нотаріату. Основоположним методом адміністративно-правового 

регулювання організації та діяльності нотаріату є імперативний, за допомогою 

якого регулюються питання щодо встановлення певних вимог до робочого місця 
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приватного нотаріуса, різного роду обмежень, зокрема, щодо підприємницької, 

адвокатської діяльності, а також іншої оплачуваної роботи та ін. 

 Окрім того, використовуються методи переконання (в контексті проведення 

нарад, семінарів, узагальнення нотаріальної практики), заохочення (шляхом 

преміювання державних нотаріусів; нагородження приватних та державних 

нотаріусів), примусу (в процесі заходів застосування дисциплінарної 

відповідальності). 

5. Аналіз чинних нормативно-правових актів засвідчив, що організація та 

діяльність нотаріату в Україні забезпечуються загальним і спеціальним 

законодавством, у тому числі адміністративно-правовими актами. Закон України 

«Про нотаріат» є базовим актом забезпечення адміністративно-правових відносин у 

даній сфері, який конкретизується підзаконними нормативно-правовими актами, 

переважно наказами Міністерства юстиції України. При цьому слід зазначити, що 

значна кількість нормативно-правових актів, які забезпечують роботу нотаріату, 

зумовлює виникнення труднощів у їх сприйнятті та застосуванні. Існує 

необхідність у систематизації існуючого нормативного масиву та прийнятті 

консолідованого акта, у тому числі з урахуванням уже існуючих напрацювань у 

даному напрямі, який охопив би всі важливі аспекти організації та діяльності 

нотаріату в Україні – Нотаріального кодексу України, який містив би Загальну 

частину – матеріальні аспекти діяльності нотаріату та Особливу частину, де має 

бути чітко закріплена процедурна сторона нотаріальної діяльності.  

6. З огляду на те, що порядок зайняття посади та фінансове забезпечення 

державних і приватних нотаріусів мають особливості, запропоновано визначення 

поняття «державний нотаріус» та «приватний нотаріус». 

Державний нотаріус – це особа, яка здійснює професійну нотаріальну 

діяльність, перебуваючи в штаті державної нотаріальної контори чи державного 

нотаріального архіву, реалізує покладені на неї державою повноваження щодо 

вчинення нотаріальних дій та отримує заробітну плату за рахунок державного 

бюджету. Приватний нотаріус – це особа, яка здійснює професійну нотаріальну 

діяльність, зареєстровану в передбаченому законом порядку, що фінансується за 

рахунок коштів, отриманих у результаті такої діяльності. 

7. У вітчизняній юридичній науці виокремлюють системи нотаріату країн 

«common law», де роль нотаріату незначна та країн «civil law» (латинської 

системи), в яких нотаріат займає чільне місце серед публічних інститутів та які 

об’єднані в Міжнародний союз латинського нотаріату. Вітчизняний нотаріат в 

умовах євроінтеграційних перетворень набуває рис латинської моделі нотаріату, 

особливо після вступу до Міжнародного союзу латинського нотаріату, що 

передбачає приведення у відповідність вітчизняного законодавства, у тому числі й 

у сфері адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

нотаріату, до основних ознак латинського нотаріату. Зокрема, однією із основних 

ознак латинського нотаріату є існування єдиного нотаріату, без поділу на 

державних та приватних нотаріусів. Разом з тим, перехід вітчизняного нотаріату до 

такої моделі потребує поступових і виважених кроків, задля забезпечення 
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нотаріальними послугами всіх верств населення та дотримання принципу 

соціальної справедливості. 

8. Реалізація Концепції реформування органів нотаріату в Україні від 

24 грудня 2010 року на сучасному етапі полягає у проведенні окремих заходів 

щодо адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату в 

Україні. Зокрема, важливим для реформування та вдосконалення адміністративно-

правового забезпечення сфери нотаріату є прийняття ряду нормативно-правових 

актів, якими врегульовано важливі правовідносини організації та діяльності 

нотаріату, а саме: щодо порядку реєстрації приватної нотаріальної діяльності й 

заміщення приватного нотаріуса, вимог до робочого місця (контори) приватного 

нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, порядку 

внесення подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю та його розгляд, допуску осіб до складання і проведення 

кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, підвищення 

кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних 

нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів та ін. Разом з тим необхідно 

наголосити на фрагментарності зазначених заходів та необхідності проведення 

системних кроків у цьому напрямі.  

9. Аналіз досвіду адміністративно-правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату в Україні і зарубіжних країнах свідчить, що удосконалення 

вітчизняної моделі адміністративно-правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату, з огляду на євроінтеграційні наміри нашої країни, потребує 

переходу до єдиного нотаріату; порядку спрощення вимог до деяких категорій 

претендентів на посаду нотаріуса, зокрема до осіб, які мають тривалий стаж роботи 

у сфері нотаріату; закріплення в Законі України «Про нотаріат» положення про 

запровадження складання незалежного електронного тестування претендентами на 

посаду нотаріуса; запровадження законодавчої регламентації тарифів на вчинювані 

нотаріальні дії, зокрема закріплення певних критеріїв, за допомогою яких 

визначається розмір плати за вчинювані нотаріальні дії; відновлення квотування 

нотаріусів; систематизації нормативно-правових актів, які здійснюють 

адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності нотаріату; надання 

Нотаріальній палаті України, як самоврядній організації нотаріусів, реальних 

можливостей впливати на процеси законотворення у сфері нотаріату та управління 

нотаріатом загалом та ін. 
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Білько К. Ф. Адміністративно-правове забезпечення організації та 

діяльності нотаріату в Україні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена комплексному загальнотеоретичному і прикладному 

дослідженню правової природи, сутності та змісту адміністративно-правового 

забезпечення організації та діяльності нотаріату, обґрунтуванню основних 

напрямків розвитку адміністративно-правового забезпечення нотаріату в умовах 

сучасних державних перетворень, розробці відповідних науково-обґрунтованих 

пропозицій та рекомендацій.  

У роботі визначено основні етапи розвитку організації та діяльності 

нотаріату, а також стан наукових досліджень та розвитку законодавства щодо 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату. 

Проаналізовано поняття, завдання та функції нотаріату, як об’єкта 

адміністративно-правового забезпечення. Розкрито організаційно-структурну 

побудову нотаріату. Досліджено адміністративно-правові основи організації та 
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діяльності нотаріату в Україні. Визначено суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання організації та діяльності нотаріату. Проаналізовано форми і методи 

адміністративно-правового регулювання організації та діяльності нотаріату, а 

також правовий статус суб’єктів нотаріальної діяльності. Досліджено досвід 

організації та діяльності нотаріату країн-учасниць Міжнародного союзу 

латинського нотаріату та його вплив на розвиток нотаріату в Україні. Визначено 

основні напрямки розвитку нотаріату в Україні.  

Ключові слова: нотаріат, адміністративно-правове забезпечення, завдання, 

система нотаріату, система органів управління, Міністерство юстиції України, 

адміністративно-правові відносини, адміністративно-правові норми, правовий 

статус. 
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Билько К. Ф. Административно-правовое обеспечение организации и 

деятельности нотариата в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право; финансовое право; 

информационное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН 

Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному общетеоретическому и прикладному 

исследованию правовой природы, сущности и содержания административно-

правового обеспечения организации и деятельности нотариата, обоснованию 

основных направлений развития административно-правового обеспечения 

нотариата в условиях современных государственных преобразований, разработке 

соответствующих научно обоснованных предложений и рекомендаций. 

На основе проведенного анализа, определены методологические основы 

исследования административно-правового обеспечения организации и 

деятельности нотариата. В частности, применены диалектический, ценностный и 

антропологический подходы, а также исторический, структурный, 

функциональный, целевой методы и методы документального анализа и 

обобщения.  

В работе определены основные этапы развития, организации и деятельности 

нотариата, а также состояние научных исследований и развития законодательства в 

сфере административно-правового обеспечения организации и деятельности 

нотариата. В частности, проанализированы дореволюционный, советский и 

современный периоды развития, организации и деятельности нотариата и его 

административно-правового обеспечения. Проанализированы понятие, задачи и 

функции нотариата, как объекта административно-правового обеспечения. 

Обращено внимание на то, что законодательное определение понятия «нотариат» 

не соответствует современному развитию общественных отношений в нашей 

стране и поэтому нуждается в усовершенствовании.  
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Нотариат определяется как совокупность уполномоченных государством 

субъектов, основной целью деятельности которых является обеспечение 

реализации, охраны и защиты прав и интересов физических и юридических лиц, 

территориальных общин и государства путем совершения в пределах бесспорных 

правоотношений нотариальных действий. 

Раскрыто организационно-структурное построение нотариата, и отмечено, 

что систему нотариата следует четко отличать от системы органов управления 

нотариатом. Исследованы административно-правовые основы организации и 

деятельности нотариата в Украине. Определены субъекты административно-

правового регулирования организации и деятельности нотариата. 

Непосредственным субъектом административно-правового обеспечения 

организации и деятельности нотариата является Министерство юстиции Украины, 

его территориальные органы и структурные подразделения. Проанализированы 

формы и методы административно-правового регулирования организации и 

деятельности нотариата, а также правовой статус субъектов нотариальной 

деятельности. Основными формами административно-правового регулирования 

организации и деятельности нотариата являются: издание правовых актов 

управления (нормативного и индивидуального характера); совершение иных 

юридически значимых действий. 

Основополагающим методом административно-правового регулирования 

организации и деятельности нотариата является императивный метод. Кроме того, 

применяют методы убеждения, поощрения, принуждения. 

Исследован опыт организации и деятельности нотариата стран-участниц 

Международного союза латинского нотариата и его влияние на развитие нотариата 

в Украине. В частности, проанализирован опыт организации и деятельности 

нотариата, а также его административно-правовое обеспечение в Литовской 

Республике, Грузии, Республике Польша и Российской Федерации. Определены 

основные направления развития нотариата в Украине. 

Ключевые слова: нотариат, административно-правовое обеспечение, задачи, 

система нотариата, система органов управления, Министерство юстиции Украины, 

административно-правовые отношения, административно-правовые нормы, 

правовой статус. 

 

ANNOTATION 

 

Bilko K. F. Administrative and legal framework for the organization and 

activities of notaries in Ukraine. – On the right of the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Sciences in specialty 12.00.07 – 

administrative law and procedure; finance; information law. – Institute of State and Law 

of named after V. M. Koretsky of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The paper identifies the main stages of organization and activity of notaries and 

state research and development of administrative and legal support and organization of 

notaries. The analysis concepts, objectives and functions of the notary, as the object of 
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administrative and legal support. Solved organizational and structural building notaries. 

The mechanism of administrative and legal support and organization of notaries and 

analyzed its main components. Designated by administrative organization and regulation 

of notaries. Analyzed the forms and methods of administrative organization and 

regulation of notaries and legal status of notarial activities. The experience of the 

organization and activity of notaries member countries of the International Union of 

Latin Notaries and its impact on the development of Notaries in Ukraine. Found out the 

main lines of notaries in Ukraine. 

Key words: notaries, administrative and legal support, tasks, notary system, 

system of government, the Ministry of Justice of Ukraine, administrative and legal 

relations, administrative law, legal status. 

 


