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ВСТУП 

 

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 
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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 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, 
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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; 
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– визначити поняття, основні завдання та функції нотаріату; 

– розкрити організаційно-структурну побудову нотаріату; 

–  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 
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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. 

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 
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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; 
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– 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: 
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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 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 
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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). 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ 

 

 

1.1 Стан наукових досліджень і розвиток законодавства щодо 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

нотаріату 

 

З проголошенням незалежності Україна стала на шлях політичних та 

економічних перетворень. Зміна відносин власності, приватизація, якісна 

реформа системи та самого «духу» законодавства потребували ефективніших 

форм захисту прав та інтересів людини і громадянина, тому українська 

держава спрямувала свою діяльність на захист прав і свобод людини та 

громадянина, про що прямо зазначено у ст. 3 Конституції України, а саме: 

«людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». За цих 

умов нотаріат в Україні, разом з адвокатурою та судовою гілкою влади стає 

інструментом охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина.  

На нашу думку, починати будь-яке дослідження, у тому числі й 

адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності нотаріату, 

необхідно з історії виникнення і становлення даного інституту. Якщо 

говорити про сучасний нотаріат, то слід зауважити, що більшість науковців 

схильні до думки, що він бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму та 

появи римського права. Як стверджує В. В. Баранкова, саме в Стародавньому 

Римі були витоки формування західноєвропейської парадигми нотаріату та 
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виникли перші органи, на які покладалося виконання нотаріальних 

функцій [19, с. 11].  

Нотаріат виник як різновид адміністративної діяльності [119, с. 13]. 

У ті часи існували службові особи – писці, в обов’язки яких входило ведення 

судових журналів та різних публічно-правових записів. Крім того, у 

заможних патриціїв домашніми секретарями були приватні писці, в 

обов’язки яких входило ведення ділової переписки та оформлення різних 

юридичних угод. Цих писарів називали нотаріусами, оскільки в латинській 

мові «нотаріус» означає «писар». Через деякий час виникла окрема категорія 

вільних людей – табеліонів, які, не перебуваючи на державній службі, у 

вигляді вільного промислу займалися складанням юридичних актів. Саме в 

цьому інституті римського права містяться витоки інституту нотаріату, який 

був рецепійований європейськими країнами у XVI ст., хоча щодо цього 

твердження серед науковців немає одностайності. Це зумовлено відсутністю 

єдиного підходу до періодизації розвитку інституту нотаріату. Та, 

незважаючи на це, нотаріат в різні історичні періоди свого розвитку не 

втрачав своєї важливості.  

Однак наша мета полягає не в аналізі всього історичного процесу 

становлення інституту нотаріату, оскільки це не є предметом нашого 

дисертаційного дослідження, тому основну увагу зосередимо на тих етапах 

розвитку даного інституту, які, на нашу думку, мали вирішальний вплив на 

формування його адміністративно-правового забезпечення в сучасній 

Україні. 

На наше переконання, необхідно виділити три найважливіші етапи 

становлення нотаріату, які характеризують його розвиток на території 

України, а саме: нотаріат дореволюційного, радянського та сучасного 

періодів. Такий підхід зумовлений, по-перше, тим, що процес розвитку 

нотаріату в нашій державі нерозривно пов’язаний з історичним процесом 

становлення нотаріату на теренах царської Росії та СРСР у зазначені періоди. 
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По-друге, саме в ці періоди нотаріат починав формуватися в тому вигляді, 

який існує сьогодні.  

Аналізуючи адміністративно-правове забезпечення організації та 

діяльності нотаріату на території України в різні періоди, необхідно 

виходити з того, що наша держава протягом тривалого часу була у складі 

Російської імперії, а потім і у складі СРСР. Разом з тим В. М. Черниш 

зауважує, що процес становлення нотаріату в Україні не можна 

досліджувати, ґрунтуючись тільки на російських джерелах [218, с. 50]. Автор 

звертає увагу на практику, що існувала на австрійських землях того часу, 

коли до їх складу входили території Галичини та Буковини. Зокрема, у 

1850 році в Австрійській імперії нотаріат було запроваджено як самостійний 

правовий інститут. 21 травня 1855 року було затверджено нотаріальне 

положення, відповідно до якого нотаріуси засвідчували факт смерті, спадкові 

заповіти, давали судові оцінки в суперечливих справах щодо рухомого та 

нерухомого майна [112, с. 237]. Нове австрійське нотаріальне положення, що 

було введено в дію 25 липня 1871 року, діяло від 01 листопада 1871 року на 

території Галичини, а від 01 жовтня 1888 року – і на Буковині. Нотаріальний 

порядок передбачав автономію нотаріальної організації. Нотаріуси 

призначалися на посаду міністром юстиції з числа кваліфікованих 

кандидатів. Нотаріусами судових округів або краю створювалися нотаріальні 

колегії, якщо до такої колегії входило більше ніж 15 нотаріусів, 

утворювалися нотаріальні палати. У 1869 році на Буковині працювало 

6 нотаріусів, у 1890 р. – 17, а у 1905 році – 21 [111, с. 56–57]. 

Наукові здобутки часів Російської імперії в дослідженні сфери 

нотаріату загалом мають певну цінність і сьогодні, хоча вони й були зроблені 

науковцями ще за дореволюційних часів. Вважається, що однією з найбільш 

ґрунтовних праць, в яких аналізується нотаріат різних епох, є робота 

дореволюційного автора М. П. Ляпідевського «История нотариата» (1875 р.). 

Автор, аналізуючи рідкісні історичні документи, досліджує історію 

становлення нотаріату починаючи ще з античності. Певною мірою праця 
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М. П. Ляпідевського не втратила своєї актуальності і в наші дні, оскільки й 

сучасні науковці повертаються до неї в більшості своїх досліджень. 

Спираючись на висновки Фрідріха Карла фон Савіньї, дослідник зауважив, 

що завдяки нотаріату значною мірою відбувалося сприйняття римського 

права, окрім того, цей інститут був «провідником» римського права як 

могутнього елемента сучасної цивілізації [100]. 

Важливе значення у дослідженні інституту нотаріату має і праця 

А. М. Феміліді «Русский нотариат. История нотариата и действующее 

нотариальное положение 14 апреля 1866 г.». Дослідник аналізує широке коло 

проблем, що стосуються історії становлення нотаріату. Проведено 

ґрунтовний критичний аналіз праць видатних російських юристів з проблем 

правового забезпечення російського нотаріату, а саме: К. П. Побєдоносцева, 

К. О. Неволіна та інших. Також автором проаналізовано низку юридичних 

документів останніх десятиліть XIX ст. [212]. 

Вагому наукову цінність має книга А. Ф. Мацієвича «Настоящее, 

прошедшее и будущее русского нотариата», в якій звертається увага на 

необхідність проведення реформ російського нотаріату з урахуванням 

історичного досвіду його становлення та перспектив подальшого розвитку 

цієї сфери [104]. 

Загалом інституційне становлення російського нотаріату відбувалося 

наприкінці ХІХ ст. в ході судової реформи 1864 року, одним із результатів 

якої було прийняття 14 квітня 1866 року тимчасового Положення про 

нотаріальну частину, яке визначало адміністративно-правове забезпечення 

нотаріату. Основною метою даного положення було відокремлення нотаріату 

від судів. Але при цьому згідно з вищевказаним Положенням у містах 

нотаріуси перебували під віданням суддів і призначалися на посаду 

старшими головами судової палати за поданням голів окружних судів. Крім 

того, утворювались дві відокремлені нотаріальні установи: власне 

нотаріальна та кріпосна [80, с. 12]. Положення про нотаріальну частину 
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удосконалювалось кілька разів, доповнюючи попередні редакції дедалі 

новими вимогами, роз’ясненнями, коментарями.  

До кінця ХІХ ст. в Російській імперії існувало вже чотири категорії 

органів і посадових осіб, що мали право вчиняти нотаріальні дії: 

1) публічні (городові) нотаріуси; 

2) біржові маклери й нотаріуси, корабельні маклери; 

3) вузькоспеціалізовані маклери, які займалися судноплавними 

справами, цехові, ремісничих справ, приватні, слуг і робочого люду тощо; 

4) магістрати, ратуші, думи, торгові словесні суди, митні урядовці, 

станові пристави [200, с. 22].  

Загалом Положення про нотаріальну частину було досить 

прогресивним нормативним актом, включало 217 статей, з яких 41 – 

присвячена устрою нотаріальної частини, системі нотаріальних органів, їх 

компетенції та ін. Разом з тим воно містило й ряд недоліків, зокрема щодо 

невизначеності правового статусу нотаріусів. З одного боку, нотаріуси 

визнавалися такими, що перебували на державній службі з присвоєнням їм 

восьмого класу за посадою, а з іншого – це були вільні професіонали, які 

здійснювали свою діяльність на комерційній основі [220, с. 157].  

С. Барановський зазначав, що нотаріуси – «пасинки Феміди», оскільки 

нотаріальне Положення виділяє їх із загальної градації чинів Міністерства 

юстиції і позбавляє тим самим усіх прав і прерогатив, якими користуються 

інші чини судового відомства [20, с. 7–8]. Таке правове положення нотаріусів 

зумовило і розбіжності в поглядах науковців. Одні стверджували, що 

нотаріусам слід надати статус державного службовця з усіма відповідними 

правами та можливістю присвоєння чинів і заробітної плати за рахунок 

держави. Це дало б змогу підняти престиж нотаріату в цілому, а також 

просуватися нотаріусам по службі в судові відомства [24; 29; 105; 122; 140].  

Інші дослідники були категорично проти такого становища нотаріусів. 

Зокрема, К. Бахман наголошував, що, по-перше, державне утримання 

нотаріусів – це додатковий податок з населення, яке переважно є 
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незаможним і послугами нотаріуса не користувалося ні разу і навряд чи 

скористається. А по-друге, фінансування за рахунок держави є невигідним 

для самих нотаріусів, оскільки через фіксовану ставку нотаріуси 

ухилятимуться від виконання своїх обов’язків, знаходячи законні приводи, 

коли будуть не зацікавлені в посвідченні певної угоди [21, с. 9–13].  

Справді, нотаріуси не отримували заробітну плату з бюджету держави, 

незважаючи на те, що були службовими особами, окрім тих, хто призначався 

урядом. За вчинення нотаріальних дій нотаріуси одержували винагороду за 

встановленими тарифами від тих осіб, які зверталися за їхніми послугами. 

Окрім того, закон дозволяв нотаріусу стягувати за свої дії плату ще й «за 

добровільною з клієнтом угодою». У зв’язку з цим дореволюційні російські 

нотаріальні контори, особливо у великих містах, нерідко здійснювали свою 

діяльність у вигляді комерційних підприємств, що конкурували одне з одним 

за вигідну клієнтуру [45, с. 24].  

Ще однією особливістю Положення про нотаріальну частину 1866 року 

були досить невисокі вимоги до кандидата на посаду нотаріуса, зокрема 

російське підданство, повноліття, незаплямованість судом чи громадським 

вироком і не перебування на державній чи громадській посаді.  

Низький віковий ценз – повноліття, тобто 21 рік – неодноразово 

обговорювався як науковцями, так і самими нотаріусами. З урахуванням 

складності та відповідальності роботи нотаріуса молоді люди в такому віці не 

мають того життєвого досвіду, який притаманний людині зрілій і 

досвідченій [39, с. 47].  

На нашу думку, суттєвим недоліком згаданого Положення про 

нотаріальну частину також була відсутність такої вимоги до кандидата на 

посаду нотаріуса, як обов’язковий освітній ценз. Відповідно до Положення 

кандидату на посаду нотаріуса необхідно було лише пройти випробування на 

знання нотаріальних нормативно-правових актів, нотаріального діловодства 

та на здатність викласти суть угоди. Виникає питання, як особа без 

спеціальної освіти може надати кваліфіковану юридичну допомогу особам, 
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які до неї звертаються? Тільки висококваліфікований спеціаліст з 

юридичною освітою та досвідом практичної діяльності може запобігти 

можливим суперечкам і позовам у судах, тим самим захистити населення від 

ризикованих і незаконних угод [136, с. 171]. Робота нотаріуса потребує 

досить високого рівня знань із різних галузей та великого досвіду роботи для 

вирішення різноманітних питань, що навряд чи зможе та особа, яка їх не 

має [58, с. 6]. 

В Російській імперії контроль за діяльністю нотаріусів разом із 

дисциплінарною владою був покладений на суди. Проте не було чітко 

встановленого порядку такого контролю, а тому суди, і так переобтяжені 

своїм безпосереднім обов’язком, не приділяли значної уваги органам 

нотаріату [66, с. 447]. 

Таким чином можна дійти висновку, що, незважаючи на деякі недоліки 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

дореволюційного нотаріату, в цей період нотаріат був досить розвиненим і 

витребуваним. Зокрема, у Києві більшість угод щодо нерухомого майна 

посвідчувалися нотаріально [69, с. 46]. Таке становище нотаріату і нотаріусів 

на території Російської імперії продовжувалось аж до Жовтневої революції 

1917 року. Після жовтневої революції адміністративно-правове забезпечення 

нотаріату зазнало значних змін і розпочався новий важливий етап його 

розвитку, що мало певний вплив і на розвиток нотаріату на території 

України.  

Зокрема, О. І. Нелін звертає увагу на те, що з утворенням у грудні 

1917 року Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), що 

повністю йшла у фарватері Російської Федерації, переносячи її законодавство 

на територію УРСР, правове регулювання нотаріату різко змінилося [110, 

с. 108]. Слід зазначити, що за радянських часів інститут нотаріату втратив 

своє значення порівняно з дореволюційним періодом, а тому ґрунтовні 

наукові дослідження у сфері адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності нотаріату не здійснювалися. Однак проводились 
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окремі розвідки, що зводились, як правило, до міркувань про необхідність 

нотаріату взагалі або до окремих проблем діяльності нотаріальних органів. 

Чіткої позиції щодо нотаріату не було ні учених, ні в держави. Хоча після 

остаточного встановлення більшовицької влади в Україні саме завдяки 

інституту нотаріату мали відбутися стабілізація майнових відносин, контроль 

виконання громадянами обов’язків щодо сплати податків, а також 

поповнення державного бюджету, проте цього не відбулося.  

Загалом у 20–50-ті роки ХХ ст. нотаріат розглядався як технічний 

орган Народного комісаріату юстиції, і лише в 40-і роки стала поступово 

поширюватися ідея про необхідність підвищення статусу нотаріату. У цей же 

час формується поняття і зміст судового управління в СРСР. У 1954 році 

заступник міністра юстиції СРСР Д. С. Карєв конкретизував поняття «судове 

управління», в яке було включено й управління нотаріатом. Тобто по суті 

нотаріат механічно був віднесений до органів, які сприяють суду, а 

управління ним – до судового управління [69, с. 180]. Організацію і 

керівництво нотаріальними конторами було покладено на крайові та обласні 

суди. 

Досить слушною, на нашу думку, була позиція І. Д. Перлова, який у 

своїх працях зауважував, що нотаріат природно не може бути віднесений до 

органів, які сприяють суду в здійсненні правосуддя, оскільки нотаріат не є 

складовою судової системи, з огляду на те, що нотаріуси виконують 

самостійне завдання в органах юстиції. Дослідник у визначенні зв’язку між 

нотаріальними органами та судами вказував лише на можливість оскарження 

деяких нотаріальних дій у судовому порядку, який передбачений 

законом [131, с. 24]. 

Схожої позиції дотримувалася і Н. В. Блінова, яка вважала, що 

управління нотаріальними органами є складовою управління у сфері 

юстиції [28, с. 11]. Її підтримували В. П. Бож’єв, Т. М. Добровольська і 

О. С. Смикалін, які зауважували, що нотаріальні контори ніколи не були і не 

могли бути допоміжними судовими органами, це самостійні органи зі своїми 
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завданнями. Зокрема, на їхню думку, ні в якому разі не можна віднести до 

судового управління нотаріальну діяльність місцевих рад [30, с. 7]. На думку 

О. Є. Луньова, управління нотаріатом – складова управління у сфері органів 

юстиції. З одного боку, зберігалося розуміння, що нотаріат – це орган 

юстиції, а з іншого – він не був «частиною суду» [99, с. 540]. 

Першим, і мало не єдиним фахівцем у сфері нотаріату у 40–50-ті роки 

ХХ ст. в СРСР був К. С. Юдельсон. Дослідник зосередив увагу на практичній 

стороні діяльності нотаріату. Аналізуючи природу радянського нотаріату, він 

визначив функції нотаріусів, а також зупинився на визначенні його 

відмінностей від капіталістичних нотаріальних органів. Проте автор не дав 

чіткої відповіді щодо природи нотаріату, а лише констатував, що нотаріат 

здійснює державну функцію спостереження за законністю угод. Окрім того, 

він торкнувся питань, пов’язаних з управлінням нотаріатом, визначивши, 

основні сфери управління (ревізії, огляд практики, проведення нарад) [225, 

с. 22–27]. 

Крім цього, проблема з’ясування правової природи нотаріату та його 

адміністративно-правового забезпечення в радянський період викликала 

дискусії в процесуальній науковій літературі. Зокрема, нотаріат визначали як 

систему державних органів, призначення яких полягає в засвідченні 

юридичних актів і угод з метою надання їм юридичної вірогідності, а також у 

посвідченні безспірних фактів (подій і дій), що мають юридичне 

значення [74, с. 332]. 

Аналіз стану нотаріату у 20–50-ті роки ХХ ст., проведений науковцями, 

свідчив, що роль нотаріату в житті суспільства в цей період була значно 

меншою, ніж у дореволюційний час. Це було зумовлено скасуванням 

приватної власності на землю, на засоби виробництва тощо. Сам нотаріат 

розглядали як технічний орган, який сприяв судовим органам у підвищенні 

кваліфікації судових працівників та веденні судової статистики, а в системі 

правоохоронних органів, які покликані захищати права та свободи людини і 

громадянина, нотаріат займав чи не останнє місце.  
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У 70–80-ті роки ХХ ст. безпосередньо проблеми нотаріату стали 

предметом дослідження таких науковців, як Н. І. Авдєєнко, М. Г. Авдюков, 

Л. І. Газіянц та інші. Зокрема, М. Г. Авдюков розглядав виключно практичну 

сторону діяльності нотаріату. Історія становлення і розвитку нотаріату в 

Україні розглядалася у роботі М. І. Настюк «Створення та діяльність 

радянських органів юстиції в західних областях УРСР (1939–1941 рр.)». 

Таким чином, наукові розробки у сфері нотаріату були присвячені лише 

окремим проблемам, комплексних глибоких досліджень адміністративно-

правового забезпечення організації та діяльності нотаріату не було. 

У радянській юридичній літературі нотаріат трактувався перш за все як 

система державних органів та посадових осіб, на яких покладено обов’язок 

вчинення нотаріальних дій [94, с. 8]. Найбільш поширеною в літературі на 

той час була концепція віднесення нотаріальних органів до складу органів 

державного управління, а самої нотаріальної діяльності – до 

адміністративної [116, с. 7; 1, с. 16]. 

На відміну від наукових пошуків розв’язання проблем правового 

забезпечення організації та діяльності радянського нотаріату його 

законодавчий розвиток відбувався досить стрімко. 

Декретом № 1 «Про суд» від 24 листопада 1917 року було скасовано 

судові органи дореволюційної Росії, а також інститути судових слідчих, 

прокурорського нагляду, присяжної та приватної адвокатури. Таким чином, 

уже в перші післяреволюційні дні, хоча в Декреті нічого не було сказано про 

скасування дореволюційного інституту нотаріату, фактично він перестав 

існувати. Вчинення нотаріальних дій було покладено на спеціально створені 

при радах нотаріальні відділи, на відділи соціального забезпечення, відділи 

юстиції, відділи запису актів громадянського стану, тобто на адміністративні 

органи [142, с. 11]. 

23 березня 1918 року Радою Народних Комісарів Москви та 

Московської губернії було прийнято Постанову, якою скасовувалося 

Положення про нотаріальну частину від 14 квітня 1866 року, яке до цього 
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визначало адміністративно-правове забезпечення нотаріату та вводилося в 

дію Положення про муніципалізацію нотаріальних контор, відповідно до 

якого обов’язки нотаріальних контор обмежувалися побутовими 

справами [53, с. 53].  

У лютому 1919 року Народний комісаріат юстиції РРФСР 

запропонував створити нотаріальні столи, де це було необхідно: у містах – 

при губернських відділах юстиції, а в повітах – при місцевих народних 

судах [114, с. 15]. Тому 19 лютого 1919 року Декретом Ради Народних 

Комісарів «Про суд» було скасовано дореволюційні нотаріальні органи, які 

до того часу існували на території Російської імперії, та засновано інститут 

народних нотаріусів [65, с. 114]. Останнім передбачалося, що нотаріальні дії 

здійснюються нотаріусами або особами, які їх замінюють, але фактично таку 

функцію здійснювали спеціально створені при радах нотаріальні відділи, 

оскільки постановами місцевих рад нотаріальні контори були ліквідовані [80, 

с. 13].  

26 січня 1922 року в Москві відбувся IV Всеросійський з’їзд діячів 

юстиції, перед яким були опубліковані «Тези про нотаріат». Зокрема, в цьому 

виданні зверталася увага на необхідність організації нотаріату як складової 

органів юстиції, нотаріальна контора має бути державною установою, а 

нотаріус, відповідно, – службовою особою. 

04 жовтня 1922 року було прийнято «Положення про державний 

нотаріат» в РРФСР, а 20 квітня 1923 року таке саме «Положення про 

державний нотаріат» в УРСР. Даним Положенням нотаріальним органам 

України було надано державний статус. Загальне керівництво та контроль за 

діяльністю нотаріальних контор здійснювалось Народним комісаріатом 

юстиції УРСР за допомогою губернських судів, при яких створювались 

нотаріальні відділи та нотаріальні архіви. Нотаріуси призначалися на посаду 

головою губернського суду із числа осіб, які були наділені виборчими 

правами та склали іспит на право зайняття нотаріальною діяльністю [110, 

с. 110]. 
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Розвиток союзного законодавства потребував єдності та відповідності 

адміністративно-правового забезпечення нотаріату усіх союзних республіках. 

Тому 29 жовтня 1924 року були прийняті Основи судоустрою СРСР, де разом 

із загальними вказівками щодо організації та діяльності органів нотаріату 

було встановлено і розмежовано компетенцію республік СРСР у відповідній 

сфері. Було визначено структуру нотаріальних органів, порядок призначення 

та звільнення з посади нотаріусів губернськими й повітовими виконавчими 

комітетами місцевих Рад. 23 жовтня 1925 року в Україні було прийнято 

«Положення про судоустрій УРСР», яке регламентувало не лише діяльність 

суду, а й державного нотаріату.  

Центральним Виконавчим Комітетом (ЦВК) та Радою Народних 

Комісарів (РНК) СРСР 14 травня 1926 року було ухвалено постанову «Про 

основні принципи організації державного нотаріату». Цією постановою 

визначалися єдині засади організації та діяльності нотаріальних контор, чітко 

окреслювалася їхня компетенція із вчинення нотаріальних функцій, а також 

можливість виконувати окремі нотаріальні дії народними судами, волосними 

та районними виконавчими комітетами. На державних нотаріусів покладався 

обов’язок з надання всебічної правової допомоги громадянам з метою 

захисту їхніх прав та законних інтересів. Відповідно до цієї постанови союзні 

республіки приймали положення про нотаріат. Зокрема, на території України 

таке Положення було прийнято 25 липня 1928 року під назвою «Нотаріальна 

устава» [117].  

Загалом, законодавство про нотаріат, як на загальносоюзному, так і на 

республіканському рівні, неодноразово змінювалося й доповнювалося 

різними положеннями у зв’язку зі змінами та розвитком економічних і 

соціальних відносин. Зокрема, у 1930 році приймається положення «Про 

державний нотаріат УРСР», відповідно до якого нотаріальні дії 

здійснювалися державними нотаріальними конторами, а плата за вчинені 

нотаріальні дії перераховувалася до державного бюджету. Держава, в свою 

чергу, виділяла кошти на утримання державних нотаріальних контор, на 
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оплату праці нотаріусів тощо. Цим Положенням також підвищилися вимоги 

до осіб, які бажали стати нотаріусами. Основними умовами було здобуття 

вищої юридичної освіти та один рік стажу роботи помічником у нотаріальній 

конторі. 

У воєнний період з метою захисту прав військовослужбовців та членів 

їхніх сімей відповідно до постанови РНК СРСР від 15 вересня 1942 року 

вчинення деяких нотаріальних дій покладалося на командирів військових 

частин та начальників шпиталів. Після закінчення війни в чинні нормативно-

правові акти, які регулювали організацію та діяльність нотаріату, були 

внесені незначні зміни та доповнення [116, с. 16]. 

Керівництво нотаріальними органами здійснювали Міністерства 

юстиції союзних республік, а там, де їх не було, – Верховні суди. 

Безпосереднє керівництво нотаріальними органами на території області, яке 

полягало у визначенні їх розміщення і штатів, здійснення перевірки їх 

роботи, у призначенні, переміщенні та звільненні нотаріусів, виданні 

інструкцій тощо, здійснювали обласні суди [79, с. 59]. 

У 1964–1965 роках у союзних республіках були прийняті нові редакції 

Положення про державний нотаріат, зокрема 31 серпня 1964 року і в УРСР. 

Відповідно керівництво нотаріальними конторами покладалося на 

управління юстиції при місцевих Радах, а загальне керівництво – на 

Міністерство юстиції СРСР та відповідні республіканські міністерства. 

Додатково вчинення низки нотаріальних дій покладалося на виконкоми 

місцевих Рад депутатів трудящих. 

У грудні 1974 року Верховною Радою УРСР було прийнято Закон 

УРСР «Про державний нотаріат», який введено в дію від 01 травня 

1975 року. Саме цей нормативний акт регулював суспільні відносини у сфері 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату 

протягом тривалого періоду.  

Цей закон визначав основні завдання нотаріату, встановлював систему 

принципів організації та діяльності державного нотаріату, закріпив правила, 
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спрямовані на забезпечення законності в діяльності нотаріату [97, с. 53–61]. 

Цим законом було вперше врегульовано діяльність не лише нотаріальних 

контор, а й інших органів та посадових осіб, на які покладено обов’язок 

вчинювати нотаріальні дії, зокрема, виконкомів місцевих Рад, консульських 

установ СРСР, головних та чергових лікарів, капітанів суден, начальників 

експедицій, командирів військових установ, начальників місць позбавлення 

волі та ін. [115, с. 5].  

Відповідно до згаданого закону на посаду нотаріуса призначалася 

особа, яка мала вищу юридичну освіту, окрім випадків, коли така особа 

працювала за спеціальністю юриста не менше трьох років. У такому разі 

наявність у претендента на посаду нотаріуса вищої освіти була не 

обов’язковою.  

Керівництво державними нотаріальними конторами здійснювала Рада 

Міністрів СРСР, Ради міністрів союзних республік, виконавчі комітети 

місцевих Рад депутатів, а також інші державні органи відповідно до 

союзного та республіканського законодавства. Безпосереднє керівництво 

нотаріальними конторами здійснювали відділи юстиції виконкомів обласних 

рад, начальники яких призначали та звільняли нотаріусів з посад. 

Загальне керівництво нотаріальними конторами здійснювали також 

Міністерства юстиції СРСР та союзних республік. Міністри юстиції союзних 

республік призначали та звільняли з посад старших нотаріусів перших 

нотаріальних контор, тобто тих, що створювалися в обласних центрах, 

затверджували штати інших нотаріальних контор та ін. Міністерство юстиції 

СРСР здійснювало організацію роботи установ нотаріату та перевірку їх 

діяльності. Нотаріат був одним із органів юстиції [114, с. 19].  

У такому вигляді інститут радянського нотаріату існував до кінця 

ХХ ст. Як уже зазначалося раніше, протягом цього часу науковцями було 

досліджено лише незначне коло проблем у цій сфері. Таким чином, можна 

зробити висновок, що нотаріат радянського періоду, не зважаючи на велику 

кількість законодавчих змін щодо його організації та діяльності, усе ж був не 
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таким витребуваним інститутом, як за дореволюційних часів. Окрім того, в 

цей період не здійснювалися ґрунтовні наукові дослідження даної сфери. 

З проголошенням незалежності Україною та прийняттям Конституції 

України, з переходом до нових економічних відносин, появою приватної 

власності виникла необхідність в утворенні міцної та стабільної системи 

захисту прав і законних інтересів громадян. Нотаріат стає одним із 

правозахисних інститутів, покликаних з боку держави гарантувати захист 

законних прав та інтересів кожної людини. 

Починається новий етап розвитку нотаріату в нашій державі. Першим 

суттєвим кроком на шляху розвитку українського нотаріату стало прийняття 

02 вересня 1993 року Верховною Радою України Закону України «Про 

нотаріат» (далі – Закон), введеного в дію 01 січня 1994 року [183].  

З прийняттям Закону нотаріат в Україні зазнав неабияких змін. Серед 

кардинальних нововведень було: 

1) запровадження інституту приватних нотаріусів; 

2) створення кваліфікаційних комісій нотаріату для визначення рівня 

професійної підготовки осіб, які мають намір займатися нотаріальною 

діяльністю; 

3) заснування в обласних центрах, містах Києві, Севастополі 

державних нотаріальних архівів, що є складовою Національного архівного 

фонду і т. ін. 

Крім того, відповідно до прийнятого Закону вчинення нотаріальних дій 

в Україні покладається на нотаріусів, які працюють у державних 

нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні 

нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні 

нотаріуси). В населених пунктах, де немає нотаріусів, певний перелік 

нотаріальних дій вчиняється уповноваженими на це посадовими особами 

органів місцевого самоврядування. За кордоном вчинення нотаріальних дій 

покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених 

чинним законодавством, – на дипломатичні представництва України. 
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Суттєвим кроком для розвитку сучасного нотаріату та його 

адміністративно-правового забезпечення було проведення так званої малої 

нотаріальної реформи та внесення змін до Закону України «Про нотаріат» від 

01 жовтня 2008 року № 614-VI [145]. В основі цієї реформи було: 

1) зрівняння у повноваженнях державних та приватних нотаріусів;  

2) встановлення підвищених вимог до претендентів на зайняття 

нотаріальною діяльністю; 

3) забезпечення громадянам доступу до нотаріальної діяльності;  

4) забезпечення реалізації конституційного припису щодо судового 

контролю за законністю вчинених нотаріальних дій тощо.  

Від 2008 року до діючого Закону вносилося чимало змін, які торкалися 

тих чи інших аспектів адміністративно-правового забезпечення нотаріату, 

але, враховуючи стрімкий розвиток суспільних відносин, у тому числі й 

міжнародних, нотаріат сучасної України потребує суттєвого реформування.  

Першим кроком до цього стала розроблена Міністерством юстиції 

України Концепція реформування органів нотаріату від 24 грудня 

2010 року [160]. На пленарному засіданні Верховної Ради України 19 квітня 

2011 року розглядався проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про нотаріат», (реєстраційні номери 1286, 1286-1, 1286-2). Новелою цього 

проекту стала необхідність скасування поділу на державний та приватний 

нотаріат з метою створення єдиних юридичних умов для здійснення 

нотаріальної діяльності в Україні, закріплення статусу нотаріуса як публічної 

офіційної особи. Окрім того, нагальною потребою удосконалення правового 

статусу нотаріусів стало підписання Президентом України Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних 

ділянок та речових прав на нерухоме майно», що набрав чинності 01 січня 

2013 року, в якому нотаріус наділяється повноваженнями спеціального 

суб’єкта державного реєстратора прав на нерухоме майно, що виникають у 

результаті вчинення нотаріальних дій.  
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У зв’язку з цим відповідні зміни були внесені до Закону України «Про 

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

Закону України «Про нотаріат», постанови Кабінету Міністрів України від 

17 жовтня 2013 року № 868 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання 

інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», наказу 

Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 845/5 «Про заходи 

щодо державної реєстрації прав на землі сільськогосподарського 

призначення». 

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним 

реєстратором є державний службовець, крім випадків, коли державним 

реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт. Таким чином, законодавець 

державних реєстраторів прав на нерухоме майно поділяє на загальних – тих, 

які є державними службовцями та які працюють в Департаменті державної 

реєстрації Міністерства юстиції України, його територіальних органах та 

структурних підрозділах, та спеціальних – нотаріусів, які здійснюють 

державну реєстрацію прав на нерухоме майно при вчиненні нотаріальної дії. 

Окрім того, аналіз положень вищезгаданого нормативно-правового 

акту свідчить про наявність однакового обсягу повноважень у загальних та 

спеціальних суб’єктів державної реєстрації прав на нерухоме майно. 

Винятком є лише відсутність у нотаріусів повноважень щодо ведення 

реєстраційних справ на об’єкти нерухомого майна та видачі свідоцтва про 

право власності на нерухоме майно. Ці повноваження надані виключно 

державним реєстратором Департаменту державної реєстрації Міністерства 

юстиції України, його територіальних органів та структурних підрозділів. 

Таким чином, наділення нотаріусів як спеціальних суб’єктів реєстрації 

права на нерухоме майно, дає змогу з одного боку розвантажити відповідні 

державні органи щодо реєстрації прав не нерухоме майно, а з іншого боку, у 

зв’язку з такими змінами випливають і певні питання. Вони стосуються 
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передусім визначення правового становища нотаріуса, як особи яка вчиняє 

нотаріальну дію – посвідчує правочин, і реєстратором речових прав, які 

виникають у зв’язку з посвідченням таких правочинів.  

Також дискутується питання щодо зрівняння тарифів приватних і 

державних нотаріусів на надання нотаріальних послуг, що можливо 

сприятиме переходу до системи «єдиного нотаріату». 

У вітчизняному науковому середовищі проблематика сфери нотаріату в 

зазначений період розглядалася під різними кутами: історія становлення, 

організація та управління, правові засади діяльності нотаріату тощо. Проблем 

організації та діяльності нотаріату в Україні в рамках адміністративної науки 

частково торкалися Г. Ю. Гулєвська, Н. В. Ільєва, К. І. Федорова, 

Л. В. Данюк, І. В. Драна, А. Г. Гуледза, І. Г. Орловська та ін.  

Зокрема, Г. Ю. Гулєвська у своїй дисертації на тему: «Організаційно-

правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні» 

2004 року, проаналізувала еволюцію розвитку державного регулювання 

нотаріальної діяльності в Україні і в зарубіжних країнах, розглянула 

нотаріальну діяльність як об’єкт державного регулювання, зосередила увагу 

на елементах механізму державного регулювання нотаріальної діяльності, 

розглянула питання співвідношення державного регулювання та управління 

нотаріальною діяльністю. У процесі аналізу специфіки співвідношення 

понять державного регулювання та державного управління нотаріальною 

діяльністю дослідниця дійшла висновку, що державне управління та 

державне регулювання збігаються за призначенням, метою та основними 

функціями, але наявність двох різних організаційно-правових форм 

(державної та приватної) здійснення нотаріальної діяльності передбачає 

застосування різних методів та засобів керівництва, тобто різний ступінь 

імперативного впливу на зазначені елементи об’єкта [44]. 

Вагоме значення має також дослідження Л. В. Данюк на тему: 

«Управління нотаріатом в Україні: історія та сучасність» 2011 року. Авторка 

звернулася до історії формування нотаріату та теоретичних засад управління 
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нотаріатом в Україні, визначила співвідношення понять «управління 

нотаріатом», «державне регулювання нотаріальною діяльністю» та 

«організація нотаріальної діяльності», з’ясувала сутність управління 

нотаріатом в Україні та шляхи його вдосконалення. Крім того, на думку 

Л. В. Данюк, державне регулювання нотаріальною діяльністю являє собою 

опосередкований організуючий вплив уповноважених органів на нотаріальну 

діяльність з метою створення належних умов її здійснення, а організацію 

нотаріату з позиції адміністративного права слід розглядати як властивість, 

іманентну управлінню нотаріату [47, с. 45, 49]. (Співвідношення «державного 

регулювання нотаріатом» та «державного управління нотаріатом» нами буде 

подано в підрозділі 1.3 цього дисертаційного дослідження). 

Привертає до себе увагу також дисертаційне дослідження 

К. І. Федорової, яка у 2008 році досліджувала адміністративно-правове 

регулювання приватної нотаріальної діяльності. Авторка основну увагу 

приділила механізму адміністративно-правового регулювання приватної 

нотаріальної діяльності. Механізм адміністративно-правового регулювання 

розглянуто як діяльність щодо поліпшення організаційної структури 

приватного нотаріату відповідно до функцій приватної нотаріальної 

діяльності та вимог, що висуваються до системи адміністративно-правового 

регулювання взагалі, як розподіл функцій і обов’язків, удосконалення 

взаємодії між приватним нотаріусом та його помічником або між нотаріусом 

та суб’єктом господарювання, функціонування якого забезпечується чи 

охороняється приватним нотаріусом, як реалізацію заходів, спрямованих на 

здійснення основних функцій адміністративно-правового регулювання, 

поліпшення кадрового, інформаційного і матеріально-технічного 

забезпечення, удосконалення нормативного регулювання діяльності 

приватного нотаріуса відповідно до завдань і умов його функціонування, 

підвищення ефективності праці приватних нотаріусів на основі її наукової 

організації [211].  
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Вагомими є також здобутки Н. В. Ільєвої, яка у 2011 році досліджувала 

адміністративно-правові засади регулювання нотаріальної діяльності в 

Україні. Авторка зосередила увагу на загальній характеристиці нотаріальної 

діяльності, особливостях правового регулювання окремих напрямів 

нотаріальної діяльності та шляхах удосконалення правового регулювання 

нотаріальної діяльності в Україні. Дослідницею було проаналізовано 

вживання термінів «організація», «управління», «організаційна структура 

управління» в науковій та юридичній літературі. Зокрема, вона зазначає, що 

організація виступає всередині управління як його організаційна функція, а 

організація нотаріальної діяльності не зводиться до побудови структури 

управління або його окремих елементів, не є формою управлінського 

процесу, вона може бути віднесена як до форми, так і до змісту 

управління [62, с. 10]. 

Таким чином, проаналізувавши стан наукового дослідження та 

законодавчого закріплення організації й діяльності нотаріату, можна зробити 

висновок, що проблемні питання сфери нотаріату були предметом наукового 

пошуку та законотворчості на різних етапах розвитку даного інституту. 

Проте комплексний аналіз зазначеної проблеми не проводився. При цьому 

сучасний стан розвитку суспільних відносин в Україні, реформування 

державних інститутів в умовах євроінтеграції спонукають до пошуку нових 

підходів до адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

нотаріату в Україні.  

 

 

1.2 Поняття, основні завдання та функції нотаріату 

 

Сьогодні нотаріат – один із інститутів, який здійснює забезпечення 

прав, свобод та інтересів людини і громадянина поряд із адвокатурою та 

судовими органами. 
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З цією метою нотаріат створює певні умови, за яких реалізація прав і 

свобод особи є безперешкодною, максимально ефективною, охорона 

запобігає найменшій можливості їх порушення, а захист від учиненого 

правопорушення сприяє відновленню порушених прав і притягненню винної 

особи до відповідальності [46, с. 57–64]. 

Різним аспектам розв’язання проблемних питань у сфері нотаріату 

присвячені праці як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Основна 

частина наукових пошуків відбувалась у межах цивільного права, тоді як 

учені-адміністративісти проблемні питання організації та діяльності 

інституту нотаріату майже не досліджували. Стрімкий розвиток суспільних 

відносин та зміни, що відбуваються в цій сфері, потребують нового 

поглибленого аналізу. Насамперед, необхідно звернутися до з’ясування 

основи нотаріату як об’єкта адміністративно-правового забезпечення та 

визначити його поняття, сутність, завдання і функції. 

У сучасній науковій літературі немає єдиного підходу до визначення 

поняття «нотаріат», немає загальної позиції щодо його завдань та функцій. 

Основна частина науковців досліджують проблеми інституту нотаріату з 

урахуванням його нормативного визначення. Відповідно до Закону України 

«Про нотаріат» нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на 

які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають 

юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом, з 

метою надання їм юридичної вірогідності [199]. 

Загалом поняття «нотаріат» тлумачиться в кількох значеннях, а саме 

як: 

1) система органів і посадових осіб, які на основі чинного 

законодавства вчиняють нотаріальні дії в інтересах громадян, організацій і 

держави; 

2) галузь законодавства, нормами якої регулюється нотаріальна 

діяльність (вона також називається нотаріальним процесом); 
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3) спеціальна юридична навчальна дисципліна, предметом вивчення 

якої є розгляд питань, що стосуються організації та регулювання 

нотаріального провадження і діяльності його учасників у нотаріальній 

сфері [119, с. 14]. 

В. М. Бесчастний зазначає, що нотаріат – це правовий інститут, носії 

якого – нотаріуси – уповноважені державою здійснювати й посвідчувати 

юридичні акти, надаючи їм публічної сили [119, с. 13]. 

О. В. Коротюк визначає нотаріат як правовий інститут, що забезпечує 

реалізацію, охорону та захист прав і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб, територіальних громад, а також держави через належне 

здійснення уповноваженими державою особами своїх повноважень у сфері 

нотаріальної діяльності, реалізації їхніх прав і обов’язків у зазначеній сфері з 

підстав, у межах і з метою, встановлених законом [90]. 

На думку С. Я. Фурси та Є. І. Фурси, під поняттям «нотаріат» слід 

розуміти структуру нотаріальних органів, на яку покладається 

правоохоронна і правозахисна функції, що мають здійснюватись відповідно 

до чітко визначеного змісту і процесу, передбаченого чинним 

законодавством України [213, c. 37]. Л. С. Сміян, Ю. В. Нікітін, 

П. Г. Хоменко підтримують таку позицію, доповнюючи це визначення 

низкою ознак. На їхню думку, нотаріат в Україні – це правовий інститут, 

покликаний забезпечувати позасудову охорону та захист прав і законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб, територіальних громад, а також 

держави через вчинення в межах безспірних правовідносин нотаріальних дій 

уповноваженими на те органами та посадовими особами [200, с. 12]. Отже, 

підкреслюється основна функція нотаріату, а також вказується на те, ким 

саме ця функція має виконуватись.  

В. М. Черниш розглядає нотаріат як правовий інститут, структура якого 

визначається публічними функціями спеціального письмового оформлення 

акта приватного волевиявлення [218, с. 61].  
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К. І. Чижмарь вважає, що нотаріат, як інститут громадянського 

суспільства, наділений в особі нотаріусів владними повноваженнями і 

здійснює від імені України публічну діяльність щодо реалізації функції 

держави із захисту прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб і 

суспільства в цілому через вчинення нотаріальних дій [219, с. 160]. 

Аналіз вищезгаданих наукових підходів, а також законодавчого 

визначення поняття «нотаріат» свідчить про те, що кожне формулювання 

передбачає з’ясування основного завдання нотаріату, що має важливе 

значення для визначення його сутності. Однак такий підхід є дискусійним, 

оскільки серед усього спектру завдань нотаріату неможливо виділити 

найважливіші або зазначити всі, для того щоб відобразити їх у понятті 

«нотаріат». Кожне із завдань як окремо, так і в своїй сукупності – невід’ємна 

частина діяльності нотаріату, що мають важливе значення для з’ясування 

його сутності, оскільки відображають основні напрями діяльності нотаріату. 

Тому саме завдання нотаріату слід відокремлювати від його поняття для 

чіткішого розуміння сутності нотаріату як явища соціальної дійсності. 

Окрім того, дискусійним видається і законодавче визначення нотаріату 

як «…сукупності органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок 

вчинення нотаріальних дій…», оскільки, на нашу думку, характеризує лише 

частину тих суб’єктів, які наділені правом вчинення нотаріальних дій. 

Зокрема йдеться про нотаріуса – основного суб’єкта вчинення нотаріальних 

дій, правовий статус якого не дозволяє його віднести ні до «органів», ні до 

«посадових осіб», як це по суті робить законодавець.  

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що нотаріат слід розглядати як 

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. 

Суб’єктів у сфері організації та діяльності нотаріату умовно можна 

поділити на три основні групи, а саме на таких: 
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1) на яких покладено обов’язок вчинення нотаріальних дій; 

2) на яких покладено обов’язок вчинення окремих нотаріальних дій за 

певних умов; 

3) що забезпечують організацію та діяльність, а також контроль за 

організацією й діяльністю нотаріату. 

До першої групи належать спеціально уповноважені суб’єкти, які 

прямо наділені правами та обов’язками щодо вчинення нотаріальних дій 

згідно із Законом України «Про нотаріат». Зокрема, відповідно до ст. 1 

вищезгаданого Закону вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на 

нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних 

нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною 

нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси) [183]. Таким чином, нотаріуси 

є основними суб’єктами вчинення нотаріальних дій. 

До другої групи належать суб’єкти, уповноважені державою на 

вчинення окремих нотаріальних дій, при цьому така функція є лише 

другорядною порівняно з виконанням ними своїх прямих обов’язків. 

Зокрема, у населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії 

вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого 

самоврядування, за кордоном вчинення нотаріальних дій покладається на 

консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним 

законодавством, – на дипломатичні представництва України. Компетенція 

консульських установ щодо вчинення нотаріальних дій регулюється ст. 38 

Закону України «Про нотаріат» та Консульським статутом України, 

затвердженим указом Президента України від 02 квітня 1994 року. 

Також відповідно до ст. 40 та ст. 40-1 Закону посвідчення заповітів і 

доручень, прирівняних до нотаріальних, можуть провадити головні лікарі, 

їхні заступники з медичної частини або чергові лікарі лікарень, госпіталів, 

інших стаціонарних закладів охорони здоров’я, начальники госпіталів, 

директори або головні лікарі будинків для осіб похилого віку та інвалідів; 

капітани морських, річкових суден, що ходять під прапором України; 
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начальники пошукових або інших експедицій; командири (начальники) 

військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів; 

начальники установ виконання покарань; начальники слідчих ізоляторів; 

начальники госпіталів, санаторіїв та інших військово-лікувальних закладів, 

їхні заступники з медичної частини, старші або чергові лікарі.  

До третьої групи слід віднести органи і посадових осіб, покликані 

організаційно забезпечувати діяльність нотаріату, а також здійснювати 

контроль за такою діяльністю. Це органи, які здійснюють державне 

регулювання нотаріальної діяльності, перевірку організації нотаріальної 

діяльності, контроль за нотаріальною діяльністю, її зупинення і припинення 

тощо. До цих органів, зокрема, належить Міністерство юстиції України, а 

також його територіальні та структурні підрозділи, про які детальніше 

йтиметься в наступному розділі.  

Варто зазначити, що всі вказані органи не вчиняють нотаріальні дії, але 

також виконують функцію захисту й охорони прав та інтересів громадян, 

попереджаючи скоєння правопорушень серед осіб, які вчиняють нотаріальні 

дії, та застосовуючи відповідні заходи до порушників нотаріальних 

процедур. 

Відповідно однією з особливостей адміністративно-правових відносин 

є наявність суб’єктів, які є носіями юридично-владних повноважень щодо 

інших суб’єктів. Оскільки органи юстиції в процесі здійснення управлінської 

діяльності наділені відповідними владними повноваженнями щодо 

нотаріусів, можна зробити висновок про те, що нотаріат є об’єктом 

адміністративно-правового забезпечення в межах повноважень відповідних 

органів юстиції. 

Важливе значення для організації адміністративно-правового 

регулювання діяльності нотаріату має визначення його основних завдань і 

функцій. Зокрема, нотаріат як правовий інститут не лише охороняє й захищає 

права та інтереси фізичних і юридичних осіб, а й забезпечує їх належну 

реалізацію, що є обов’язковою і невід’ємною складовою діяльності нотаріату. 
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Відповідно нотаріат тісно пов’язаний з наданням правової допомоги 

фізичним і юридичним особам. В Україні право на правову допомогу 

гарантоване кожному згідно зі ст. 59 Конституції України. Рішенням 

Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року дано роз’яснення, 

що право на правову допомогу – це гарантована державою можливість 

кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, 

незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб’єктами 

права [190].  

Вчинення нотаріальних дій як послуга у сфері права є одним із 

різновидів правової допомоги. Відповідно діяльність нотаріуса спрямована 

насамперед на підвищення рівня правової освіти населення, забезпечення 

прав, свобод і законних інтересів громадян та забезпечення якісної правової 

допомоги [134, с. 61]. 

Т. Калініченко вважає, що правова допомога, яку здійснює нотаріус, не 

має формалізованого характеру, оскільки за умов виникнення сумніву щодо 

відповідності правочину законові або справжнім намірам сторін нотаріус 

зобов’язаний відмовити у вчиненні нотаріальної дії або призупинити її 

вчинення [67].  

На думку О. В. Коротюк, нотаріат – один з інститутів юстиції, тому 

основним і загальним його завданням є охорона і захист прав та законних 

інтересів [90]. На думку Л. К. Радзієвської та С. Г. Пасічник, завданням 

нотаріату є забезпечення захисту та охорони власності, прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, а також сприяння у зміцненні 

законності, правопорядку та попередження правопорушень [189, с. 9]. 

М. М. Дякович підтримує таку позицію і крім цього зазначає, що на 

сьогоднішній день завданням нотаріату є стабільний розвиток практики 

належного застосування чинного законодавства, законне та якісне здійснення 

нотаріальної діяльності тощо [55, с. 11]. 

С. Я. Фурса та Є. І. Фурса зазначають, що, характеризуючи нотаріат як 

орган держави, слід розуміти основну спрямованість цього положення як 
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намагання держави надати правовідносинам однозначності та достовірності, 

а через це – стабільності за допомогою особливої процедури їх фіксації [213, 

c. 11]. 

М. С. Долинська зауважує, що нотаріат виконує два глобальні та 

стратегічні завдання – правова охорона та правовий захист, які покладено 

державою на спеціальну структуру органів та додатково – на окремих 

посадових осіб [52, с. 208]. 

На нашу думку, найбільш вдалою точкою зору щодо основоположних 

завдань нотаріату є позиція П. М. Павлик. Науковець виділяє три основні 

завдання нотаріату, а саме: 

1) охорона і захист власності, прав і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб; 

2) контроль за законністю; 

3) запобігання в майбутньому можливих порушень прав та інтересів 

осіб, які звернулися до нотаріуса чи посадової особи [128, с. 21].  

Таким чином, основоположним завданням нотаріату є забезпечення 

захисту та охорона власності, прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, сприяння у зміцненні законності та правопорядку, 

запобігання правопорушень. 

У даному контексті слід звернути увагу на зауваження О. В. Коротюк, 

яка виділяє саме «превентивну функцію» нотаріату, тобто попереджувальну, 

на відміну від деяких дослідників, які відносять нотаріат до органів 

«превентивного правосуддя» [70; 87]. Таким чином, О. В. Коротюк заперечує 

віднесення нотаріату до органів превентивного правосуддя і дає досить чітке 

обґрунтування, з яким неможливо не погодитись. Дослідниця, по-перше, 

посилається на ст. 124 Конституції України, відповідно до якої правосуддя в 

Україні здійснюється виключно судами. По-друге, предметом діяльності 

судових органів є спірні питання, тоді як вчинення нотаріальних дій 

відбувається виключно за відсутності спору. Також О. В. Коротюк 

посилається на положення ст. 2 Закону України «Про державний захист 
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працівників суду і правоохоронних органів», відповідно до якого 

правоохоронні органи – це органи прокуратури, внутрішніх справ, служби 

безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митні 

органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової 

служби, органи й установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи 

державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, 

інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні 

функції [152]. Слушною є також думка В. Н. Аргунова. Зокрема, автор 

стверджує, що нотаріус оформляє волю суб’єктів угоди, а суд та інші 

правоохоронні органи розв’язують спори учасників, які склалися в результаті 

їхніх правовідносин [14, с. 27]. 

Отже, основна частина дослідників зауважують, що нотаріат виконує 

саме «превентивну функцію», тобто функцію попередження 

правопорушення, не відносячи при цьому цей інститут до органів 

правосуддя. 

Окрім того, важливим у контексті з’ясування сутності нотаріату як 

об’єкта адміністративно-правового забезпечення та явища суспільного життя 

є визначення основних функцій, які він здійснює. Це зумовлено тим, що 

через функції нотаріату реалізовуються його основні завдання. При цьому 

функції нотаріату характеризують його сутнісні властивості. Поняття 

«функція» походить від латинського «function», що означає звернення, 

виконання. Це багатозначний термін, який використовується в багатьох 

галузях науки, зокрема в математиці, біології, філософії та ін. У новому 

словнику іншомовних слів поняття «функція» визначається як обов’язок, 

коло діяльності, призначення, роль [113].  

Безперечно, що функції нотаріату багатоманітні і вони постійно 

розвиваються разом із розвитком цього інституту. Науковці висловлюють 

різні думки щодо класифікації функцій нотаріату за різними критеріями, а 

також щодо їх характеристик, намагаючись виділити саме ті, які, на їхню 

думку, найчіткіше відображають його сутність та завдання. 
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Так, М. М. Дякович зазначає, що функції нотаріату – це основні 

напрями його діяльності, які відображають його особливості як унікального 

правового інституту, що має своїм завданням охорону та захист суб’єктивних 

прав громадян і юридичних осіб у приватноправовій сфері [55, с. 17]. Автор 

виділяє дві категорії функцій: ті, що походять із публічно-правового та 

приватно-правового характеру нотаріальної діяльності. Першу категорію 

складають такі: 

1) правоохоронна функція, що полягає в публічно-правовій діяльності 

щодо забезпечення законності і правомірності юридичних дій громадян і 

юридичних осіб у сфері цивільного обороту; 

2) правозастосовна функція, тобто владна правова діяльність 

нотаріальних органів держави, спрямованих на реалізацію правових 

приписів; 

3) попереджувально-профілактична функція, змістом якої є те, що 

нотаріат виконує роль органу попереджувального правосуддя (на думку 

дисертанта, знову ж таки, не є доречним розглядати нотаріат як орган 

правосуддя) з питань безспірного характеру; 

4) фіскальна функція, відповідно до якої нотаріат розглядається як 

допоміжний орган держави, що контролює сплату фізичними і юридичними 

особами, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій, податків та зборів, 

визначених законом. 

До другої категорії функцій нотаріату автор відносить такі: 

1) правовстановлювальна функція, яка полягає в тому, що нотаріус 

перевіряє факт дієздатності особи, яка звернулася до нього за вчиненням 

нотаріальної дії, її повноваження та ін.; 

2) правореалізаційна функція, згідно з якою нотаріус забезпечує 

реалізацію прав і законних інтересів громадян; 

3) консультаційна функція, за якої на нотаріуса покладено обов’язок 

роз’яснювати права і обов’язки учасників цивільного обороту, 

попереджувати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій [55, с. 18–21]. 
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Функції нотаріату також досліджувала і М. С. Долинська, котра виділяє 

дві групи функцій: 

1) загально соціальні, що характеризують місце нотаріату в системі 

органів цивільної юрисдикції та правової системи України; 

2) нотаріально-спеціальні, які відображають особливості, специфіку 

нотаріальної діяльності стосовно учасників нотаріального процесу [52, 

с. 209]. 

Функції забезпечення безспірності та доказової сили документів, 

законності й надання правової допомоги особам, які звернулися до нотаріуса 

за вчиненням нотаріальної дії, були виділені В. В. Комаровим та 

В. В. Баранковою [87, с. 57–58]. 

Їм заперечує О. В. Коротюк, зазначаючи, що доказова сила нотаріально 

посвідченого документа є результатом вчинення нотаріальної дії, а 

безспірність правовідносин, у межах яких вчиняється нотаріальна дія, є лише 

елементом, необхідним для її вчинення [88, с. 8–18]. Автор зауважує, що 

безспірність не можна розглядати як функцію нотаріату насамперед через те, 

що неможливе існування абсолютної безспірності та через те, що ця 

категорія – швидше не мета, а сам процес вчинення нотаріальної дії. 

Деякі автори ширше розглядають функції нотаріату, що, на нашу 

думку, є найбільш вдалим. Так, Л. С. Сміян, Ю. В. Нікітін, П. Г. Хоменко 

вважають, що функції нотаріату полягають ось у чому:  

1) в охороні та захисті прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, територіальних громад та держави; 

2) у регулюванні певних відносин між суб’єктами, використовуючи при 

цьому матеріальні та процесуальні норми чинного законодавства. Прикладом 

такого регулювання може бути посвідчення певного договору, в якому 

закріплюються права та обов’язки сторін, тобто фактично регулюється їхня 

поведінка один щодо одного; 
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3) у тому, що нотаріус при виконанні своїх функцій повинен 

розглянути та проаналізувати волевиявлення суб’єктів, які до нього 

звернулися, щодо його законності; 

4) у запобіганні можливим правопорушенням. Ідеться про відмову 

нотаріуса у вчиненні нотаріальних дій, які суперечать закону; 

5) у підвищенні правосвідомості та правової культури громадян. 

З огляду на те, що велика кількість правопорушень здійснюється саме через 

правову необізнаність громадян, нотаріус у ході вчинення нотаріальних дій 

роз’яснює чинне законодавство з метою з’ясування сутності та правових 

наслідків певних дій, які бажають вчинити громадяни; 

6) у впливі на законотворення, адже нотаріат – це той інститут, який – 

своїй діяльності може торкатися майже усіх галузей права і шляхом спроб та 

помилок своєю практикою показує законодавцеві, на що йому слід звернути 

увагу [200, с. 14–15].  

З огляду на різноаспектність нотаріальної діяльності, на нашу думку, 

функції нотаріату слід поділити на основні та допоміжні. Основні функції 

прямо закріплені у ст. 1 Закону України «Про нотаріат»: «…посвідчувати 

права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші 

нотаріальні дії…». Допоміжні функції нотаріату, на наш погляд, є похідними 

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

превентивна, консультативна, медіаційна.  

Превентивна функція полягає у попередженні правопорушення шляхом 

відмови нотаріуса у вчиненні нотаріальних дій, які не відповідають закону, 

або з порушенням закону. Зокрема, при посвідчені певного правочину 

нотаріус має встановити особи зацікавлених сторін, перевірити наявність їх 

дієздатності та дійсність їхніх намірів, перевірити наявність всіх документів, 

необхідних для вчинення нотаріальної дії та ін.  

Консультативна функція нотаріуса полягає у роз’ясненні особам, які 

звернулися до нього за вчиненням певної нотаріальної дії щодо суті тої чи 

іншої нотаріальної дії, її правові наслідки, які виникають після її вчинення. 
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Окрім того, нотаріус здійснює консультативні функції і до вчинення певної 

нотаріальної дії, зокрема, за допомогою процесу спілкування з клієнтом, 

нотаріус роз’яснює чинне законодавство, можливі варіанти вирішення 

певних проблем, визначає пакет необхідних документів для вчинення певної 

нотаріальної дії.  

Окремим аспектом, що має важливе значення для визначення сутності, 

поняття і призначення нотаріату, є розгляд дій, що вчиняють нотаріуси, як 

медіаційних. Хоча історія медіації має своє коріння з давніх часів, але в 

нашій державі про її застосування почали вести мову нещодавно. Це 

зумовлено стрімким розвитком суспільних відносин, процесами, що 

пов’язані з гармонізацією та адаптацією законодавства, взаємопроникненням 

правових доктрин країн, що належать до різних правових систем. Відповідно 

медіація розглядається як спосіб надання правової допомоги. 

Слово «медіація» походить від латинського «medius» – обіймати 

середину між двома точками зору або сторонами, пропонувати середній 

шлях, триматися нейтрально, незалежно. Йдеться про допомогу незалежного 

нейтрального посередника (медіатора), який сприяє сторонам у досягненні 

згоди. Нотаріус виступає в ролі медіатора, є певного роду арбітром між 

сторонами, які до нього звернулися за вчиненням нотаріальної дії. За 

допомогою нотаріату через належне виконання нотаріусами своїх обов’язків 

сторони певного правочину можуть уникнути непорозуміння між собою, а в 

подальшому і спору. М. М. Дякович зазначає, що нотаріус здійснює функцію 

«добровільного судді», вільного, якого обирають завдяки його особливій 

компетенції, йому відомі таємниці сімей, в яких він виступає довіреною 

особою і радником. Його робота не зводиться до написання договорів – він 

примирює інтереси, готує договори і контролює їх виконання [54, c. 209]. 

В. В. Ярков та І. Г. Медведєв вважають, що на відміну від 

представників інших юридичних професій нотаріус не може «працювати» на 

одну сторону, він зобов’язаний врахувати інтереси всіх сторін, залучених до 

вчинення певної нотаріальної дії. Крім того, нотаріус повинен роз’яснити 
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сторонам їхні права, обов’язки та наслідки вчинюваної ними нотаріальної 

дії [232]. 

 

 

1.3 Організаційно-структурна побудова нотаріату на сучасному 

етапі розвитку 

 

Однією з важливих передумов адміністративно-правового забезпечення 

та ефективної діяльності будь-якого державного інституту є чітке уявлення 

про його організацію. На сучасному етапі організація нотаріату в Україні 

постійно удосконалюється через внесення змін і доповнень до відповідних 

нормативно-правових актів, запровадження нових підходів до регулювання 

відповідних суспільних відносин. Проблемним є питання усталеності 

понятійно-категоріального апарату організації та діяльності нотаріату в 

Україні з огляду на відсутність відповідних ґрунтовних досліджень у науці 

адміністративного права, що зумовлює потребу його комплексного аналізу. 

У сучасній науковій літературі дискутуються питання «організації 

діяльності нотаріату», що охоплює організацію роботи державних 

нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, приватних 

нотаріусів, органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок вчиняти 

нотаріальні дії. Науковці зосереджують свою увагу переважно на проблемах 

порядку доступу до нотаріальної діяльності; організації роботи державних 

нотаріальних контор; організації роботи приватних нотаріусів; порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, органами і посадовими 

особами, на які покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії, консульськими 

установами; порядку здійснення контролю за нотаріальною діяльністю, а 

також на визначенні місця і ролі органів юстиції та Української нотаріальної 

палати в системі органів влади і т. ін. Проте розкриттю сутності і змісту 

поняття «організація нотаріату» приділено мало уваги. 
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Насамперед, слід зазначити, що нормативно-правове забезпечення 

організації нотаріату в Україні здійснюється за допомогою правових 

приписів і засобів, більшість яких зосереджено в адміністративно-правових 

нормах. Як уже зазначалося, Закон України «Про нотаріат» є основою 

адміністративно-правового забезпечення нотаріату, а підзаконні нормативно-

правові акти, зокрема накази Міністерства юстиції України, конкретизують 

окремі питання цієї організації.  

У даному аспекті, на нашу думку, щодо нотаріату насамперед потребує 

дослідження сутності поняття «організація». Зокрема, в Законі України «Про 

нотаріат» у нормах, якими визначено режим державного регулювання 

нотаріальною діяльністю (ст. 2-1), обов’язки нотаріуса (ст. 5), нотаріальну 

таємницю (ч. 10 ст. 8), гарантії нотаріальної діяльності (ч. 1 ст. 8-1), роботу 

державних нотаріальних контор (ст. 17) та державних нотаріальних архівів 

(ч. 2 ст. 23), підстав зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса 

(п. 4 ч. 1 ст. 29-1), перевірки організації нотаріальної діяльності (ст. 33) 

зазначене поняття вживається, але визначення його змісту не дається.  

Дослідники обґрунтовано вважають, що різні підходи до визначення 

поняття «організація» свідчать про існування досить широкого спектру 

діяльності, у якому функціонують соціальні системи [96, c. 67]. У теорії 

управління «організація» розглядається у статиці (як стан системи 

управління) та динаміці (як функція процесу управління) [127, c. 176]. 

У першому, статичному, розумінні, вона визначається як внутрішня 

упорядкованість, або узгодженість взаємодії частин структури цілого. 

Організація в такому значення являє собою стан (властивості) певної системи 

управління (стан об’єкта та суб’єкта управління), що виявляється у рівні 

впорядкованості цієї системи, характеризує її організаційну структуру, 

відображає мету створення, місце та роль кожного з її елементів, їх функції, 

повноваження, відповідальність, а також підстави, умови і напрями взаємодії 

тощо. У цьому випадку організацію можна розглядати як усталений 

взаємозв’язок елементів систем, частин цілого, їхню внутрішню 



 46 

впорядкованість, узгодженість відповідно до структури системи цілого [206, 

c. 43].  

Друге значення «організації» виявляється в її динамічному розумінні – 

як сукупності узгоджуваних процесів чи дій. Організацію як функцію 

процесу управління розглядають як свідому діяльність, спрямовану на 

впорядкування стану тих чи інших соціальних утворень [133, c. 97], 

виділяючи як організацію процесу управління в цілому, так і організацію 

його окремих стадій [126, c. 188; 94, c. 12].  

Вагомим у даному контексті є підхід Г. В. Атаманчука, який вважає, 

що «організовувати» означає розташувати людей у просторі (територія, 

споруди) та у функціональних (соціальні ролі, види робіт) координатах, 

об’єднувати їх засобами праці, забезпечувати їхню взаємодію між собою як у 

трудовій діяльності, так і в громадському житті, розвивати та зміцнювати їх 

можливості через узгодження та концентрації зусиль [16, c. 28]. 

Організація як одна із функцій управління – діяльність з упорядкування 

(налагодження) системи управління – має на меті підвищення рівня 

організованості цієї системи через: створення, підтримання, функціонування 

та подальший розвиток організаційних структур управління; здійснення 

організуючого впливу суб’єкта на об’єкт управління з метою впорядкування 

та узгодження зв’язків між елементами системи; забезпечення взаємодії 

частин системи тощо. 

Крім того, організація будь-якої системи безпосередньо пов’язана з 

такими властивостями, як централізація і децентралізація, інтегрування і 

диференціація, структуризація і проектування, адаптація й саморегулювання, 

регулювання і дерегулювання тощо [139, c. 434].  

На думку Н. В. Ільєвої, організація діяльності нотаріату може включати 

два елементи: 

– структурний – структура системи нотаріату; схема організаційного 

підпорядкування структурних одиниць; схема розподілу завдань, функцій 

кожного з елементів системи нотаріату; 
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– організаційний – порядок взаємодії між структурними елементами 

системи нотаріату з іншими органами державної влади та громадськістю [63, 

с. 72]. 

Згідно з цим зміст організації нотаріату полягає в упорядковуючому 

впливі на нього з боку уповноважених органів. Такий вплив спрямований на 

впорядкування самої системи нотаріату, а також встановлення певних правил 

здійснення нотаріальної діяльності та контролю за виконанням цих правил. 

Упорядкування системи нотаріату полягає у формуванні системи нотаріату, 

визначенні структурних складових системи нотаріату, встановленні стратегії 

реформування нотаріату, визначенні меж нотаріальної діяльності, побудові 

організаційної структури управління нотаріатом, здійсненні розподілу 

нотаріусів за нотаріальними округами, тобто у просторі, забезпеченні 

суб’єктів нотаріальної діяльності місцями роботи та засобами праці, 

створенні умов для координації зусиль суб’єктів нотаріальної діяльності 

задля здійснення їхньої мети [63, с. 84–85]. 

У контексті з’ясування змісту упорядковуючого впливу з боку органів 

юстиції на організацію та діяльність нотаріату важливо розрізняти поняття 

«державне управління» та «державне регулювання» й визначити 

співвідношення між ними, оскільки й управління, і регулювання 

відображають певну організаційну діяльність. 

Як зазначає І. О. Аршава, до «державного управління нотаріатом» 

пропонується відносити лише державний нотаріат, де вплив держави є 

безпосереднім і високоімперативним, а «державне регулювання 

нотаріальною діяльністю» – до приватного, де вплив держави 

опосередкований і менш директивний [15, с. 44]. На нашу думку, твердження 

автора, що державне управління стосується лише державного нотаріату, є 

дискусійним.  

Загальновизнано, що державне регулювання й державне управління є 

діяльністю, змістом якої є упорядковуючий вплив уповноважених державно-

владних суб’єктів на певні об’єкти, в результаті чого виконуються певні 
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завдання і досягається відповідна управлінська мета. У доктрині 

адміністративного права визначено, що державне управління слід розглядати 

як певний вид діяльності органів виконавчої влади, що має владний характер 

і передбачає організуючий і розпорядчий вплив на об’єкти управління через 

використання певних повноважень. При цьому державне регулювання 

застосовується не тільки в межах виконавчої влади і передбачає не тільки 

вплив на об’єкти управління, а й вплив на суспільне середовище цих 

об’єктів [8, с. 83].  

Державне управління нотаріатом з позиції адміністративного права 

полягає в безпосередньому впливі суб’єктів управління на об’єкти 

управління та, на відміну від державного регулювання, має 

високоімперативний характер. Звідси, державне управління нотаріатом слід 

розглядати як цілеспрямований вплив з боку органів виконавчої влади, 

зокрема відповідних органів юстиції, на об’єкти управління – нотаріусів. 

Таким чином, державне управління нотаріатом передбачає здійснення 

відповідними органами юстиції своїх владних управлінських повноважень 

щодо цієї сфери. Наприклад, щодо видачі свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю, перевірки відповідності робочого місця 

(нотаріальної контори) приватного нотаріуса вимогам, встановленим 

Міністерством юстиції України, зупинення і припинення приватної 

нотаріальної діяльності, здійснення контролю за організацією нотаріальної 

діяльності, перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріусів та 

виконання ними правил нотаріального діловодства, які здійснюються 

відповідними структурними підрозділами Міністерства юстиції України.  

Окрім того, питання державного управління нотаріатом стосується 

цілеспрямованого впливу Міністерства юстиції України безпосередньо на 

об’єкти управління (органи нотаріату) через використання методів 

управління, що передбачають упорядкування діяльності нотаріату. Це 

можуть бути не лише методи переконання і примусу, які займають 

центральне місце серед методів державного управління, а й методи, 
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реалізація яких відбувається у формі імперативних приписів: встановлення 

обов’язковості вчинення певних дій; заборона вчинення певних дій; 

здійснення реєстраційних дій; проведення контролю і нагляду тощо [8, 

с. 298]. 

Державне регулювання передбачає вироблення правової політики 

шляхом різного роду інструментів, у тому числі економічних, правових, 

соціальних і т. ін. Зазначена політика втілюється в нормативно-правових 

актах, реалізацію яких здійснюють органи виконавчої влади через 

управлінську діяльність. Відповідно державне регулювання нотаріатом 

полягає у виробленні державної політики в даній сфері, що передбачає 

комплекс заходів соціально-економічного і політичного змісту, у тому числі і 

правове забезпечення організації та діяльності нотаріату.  

Відповідно до проекту Закону України «Про нотаріат» від 22 березня 

2013 року [184] державне регулювання нотаріатом забезпечується 

встановленням єдиного порядку допуску громадян до здійснення 

нотаріальної діяльності, порядку зупинення і припинення нотаріальної 

діяльності, порядку вчинення нотаріальних дій; визначенням суб’єктів, які 

вчиняють нотаріальні і прирівняні до них дії, органів, що здійснюють 

контроль за організацією нотаріату України та за виконанням правил 

нотаріального діловодства; встановленням організаційно-правових форм 

такого контролю, а також через встановлення мінімальних розмірів оплати за 

вчинення нотаріальних дій.  

Таким чином, державне регулювання нотаріатом полягає у створенні 

умов для діяльності суб’єктів вчинення нотаріальних дій. При цьому слід 

зазначити, що як створення умов для здійснення нотаріальної діяльності, 

тобто державне регулювання нотаріатом, так і безпосередній вплив на 

нотаріусів з боку органів юстиції – державне управління стосуються 

діяльності як державних, так і приватних нотаріусів. Зокрема, Міністерство 

юстиції України видає свідоцтво про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю як державним, так і приватним нотаріусам; реєстрація приватної 
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нотаріальної діяльності здійснюється відповідними територіальними 

органами Міністерства юстиції України тощо.  

На нашу думку, змістом поняття «організація нотаріату» є: по-перше, 

певна система структурних елементів – суб’єктів, діяльність яких пов’язана із 

виконанням основних завдань, покладених на нотаріат, причому йдеться не 

лише про тих суб’єктів, які можуть вчиняти нотаріальні дії, а й про ті органи 

та посадових осіб, які забезпечують належне функціонування нотаріату 

загалом. По-друге, зміст поняття «організація нотаріату» доречно розглядати 

не лише у статиці, як певний упорядкований його стан, а й у динаміці, як 

певний процес. Ідеться про розгляд нотаріату як сукупності уповноважених 

суб’єктів, які потребують цілеспрямованого впливу організаційного 

характеру для їх належного та якісного функціонування. 

Таким чином, організацію нотаріату слід розглядати у двох аспектах, а 

саме: 

– як певним чином упорядковану сукупність суб’єктів, основною 

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

інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяння у зміцненні законності та 

правопорядку, запобігання правопорушень; 

– як процес, пов’язаний з створенням, функціонуванням та 

упорядкуванням діяльності органів і посадових осіб, на яких покладено 

обов’язок вчиняти нотаріальні дії, а також самих нотаріусів. При цьому 

окрему систему складають відповідні органи, які забезпечують цей процес, 

тобто органи управління нотаріатом. 

З огляду на предмет нашого дослідження передусім необхідно 

проаналізувати організацію нотаріату у статиці, як певну упорядковану 

систему суб’єктів. Як зазначалося, відповідно до Закону України «Про 

нотаріат» «нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб», тому 

важливим питанням є з’ясування системних зв’язків між цими суб’єктами, 

адже деякі дослідники ставлять під сумнів розгляд нотаріату як системи, а 

визначають його як сукупність певних органів і осіб. Зокрема, С. Я. Фурса та 
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Є. І. Фурса пропонують під поняттям нотаріату в Україні в теоретичному 

контексті розуміти структуру нотаріальних органів, на яку покладається 

правоохоронна та правозахисна державна функція згідно зі змістом 

нотаріального процесу та чинним законодавством України [214]. Відповідно 

до структури системи нотаріату науковці відносять: 

– державних нотаріусів (нотаріусів, які працюють у державних 

нотаріальних конторах та архівах); 

– приватних нотаріусів; 

– уповноважених на здійснення нотаріальних дій, передбачених 

законом, посадових осіб органів місцевого самоврядування, які вчиняють 

нотаріальні дії у тих населених пунктах, де немає державних нотаріальних 

контор, приватних нотаріусів; 

– головних лікарів, начальників медичних частин, командирів 

військових частин, начальників місць позбавлення волі, капітанів морських 

суден та інших посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії, передбачені 

ст. 40 Закону України «Про нотаріат»; 

– консульські установи України та дипломатичні представництва 

України, які вчиняють нотаріальні дії за кордоном; 

– Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату;  

– Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, головне управління юстиції в областях, містах 

Києві та Севастополі; 

– Міністерство юстиції України [213, с. 131–132].  

Цю думку поділяє і П. М. Павлик [128, с. 28]. На наш погляд, 

запропонована структура системи нотаріату є дискусійною. Зокрема, 

відповідні органи юстиції слід віднести не до самої системи нотаріату, а до 

системи органів управління нотаріатом. 

У даному контексті необхідно визначити зміст категорій «система», 

«структура» та «елемент». На думку Д. А. Керимова, будь-яке системне 

дослідження зорієнтоване на знаходження складових системної цілісності; 
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виявлення специфічних властивостей кожної з частин; аналітичне вивчення 

взаємозв’язків частин між собою; узагальнення частин у їх якісній 

визначеності, що розкриває властивості системи як єдиного цілого; пізнання 

функціонального призначення, ролі та ефективності впливу середовища на 

систему [71, с. 244, 246].  

Незважаючи на величезний теоретичний доробок спостерігається 

неоднозначне розуміння категорії «система». Зокрема, С. П. Щерба розглядав 

систему як упорядковану множину взаємопов’язаних елементів, якій 

притаманні певні структура, організація, єдність і цілісність [222]. 

Л. Берталанфі розглядав систему як комплекс взаємодіючих елементів, при 

цьому, властивості цілого визначаються взаємодією його частин. 

В. Н. Садовський і Е. Г. Юдін серед ознак системи називають 

взаємопов’язаність елементів; єдність із середовищем; входження як 

елемента до системи вищого порядку; елементи будь-якої системи зазвичай є 

елементами нижчого порядку [195]. 

Отже, система – це не лише ціле, складене з певних взаємодіючих 

елементів явище, а сукупність елементів, які мають тісні зв’язки між собою 

та певні ознаки у складі іншої, складнішої системи – зовнішнього 

середовища. 

Варто зауважити, що не зважаючи на різні погляди щодо визначення 

поняття «система» все ж таки виділяють загальні характеристики даної 

категорії. Зокрема основними ознаками системи є: 

– наявність структури, тобто виділення елементів систем і зв’язків між 

ними; 

– виділення сукупності функцій (цілеспрямованих дій) систем та її 

компонентів, спрямованих на досягнення певної мети; 

– взаємодія із зовнішнім середовищем; 

– наявність підсистеми, одержуваної при розкладанні (декомпозиції) 

системи, наділеної системними властивостями, яку слід відрізняти від її 

елемента – неподільного на дрібніші частини; 
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– системний об’єкт розглядається як динамічний об’єкт, що 

характеризується послідовністю його станів у часі [191].  

При цьому системою називають не будь-яку сукупність елементів і 

зв’язків між ними, а впорядковану певним чином цілісну структуру 

(складний об’єкт). Класифікація систем відбувається за різними критеріями. 

За походженням розрізняють природну, штучну та змішану системи; за 

кількістю елементів, що складають систему, – одноелементну, бінарну, 

трипарну та багатоелементну; за характером взаємодії елементів – 

координаційні, ієрархічні та змішані; за ступенем складності – прості, 

складні та надскладні; за типом структури – лінійні, сотові, ієрархічні та 

змішані системи [203]. 

Отже, вищенаведене дає змогу стверджувати, що нотаріат слід 

розглядати як багатоелементну, складну, лінійну систему, яка утворюється із 

взаємопов’язаних елементів. При цьому, на нашу думку, слід чітко 

розмежовувати поняття «система нотаріату» та «система органів управління 

нотаріатом», які мають різну структурну складову. 

Як зазначалось, згідно із чинним законодавством України, вчинення 

нотаріальних дій покладається на нотаріусів, які працюють у державних 

нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні 

нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні 

нотаріуси). 

Визначаючи структуру системи нотаріату, слід звернути увагу на 

державні нотаріальні контори та державні нотаріальні архіви, в яких 

працюють державні нотаріуси. Працюючи в державній нотаріальній конторі 

чи державному нотаріальному архіві та перебуваючи на посаді державного 

нотаріуса, останні не вчиняють нотаріальних дій від імені юридичної особи, а 

вчиняють їх від власного імені, кожен має свою печатку й особисто несе 

відповідальність за вчинені ним нотаріальні дії. Таким чином, державні 

нотаріальні контори та державні нотаріальні архіви входять до системи 

нотаріату як організаційні одиниці, які також мають свою структуру. 
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Зокрема, на чолі державної нотаріальної контори чи державного 

нотаріального архіву стоять завідувачі, яким підпорядковуються працівники 

даних установ – державні нотаріуси. 

Окрім того, структурними елементами системи нотаріату є приватні 

нотаріуси. Таким чином, систему нотаріату складають організаційні одиниці 

діяльності державних нотаріусів – державні нотаріальні контори і державні 

нотаріальні архіви та приватні нотаріуси, між якими існують тісні зв’язки, 

пов’язані з виконанням як їхніх професійних обов’язків, так і з виконанням 

основних завдань нотаріату загалом. Наявні системні зв’язки забезпечують 

цілісність і стабільність системи нотаріату. Характер зв’язків між 

структурними елементами системи нотаріату визначає ступінь її 

організованості. Стійкі, оптимальні, узгоджені зв’язки визначаються 

насамперед їх постійністю. У разі послаблення системних зв’язків між 

суб’єктами нотаріату останній втрачає якість цілісного інституту. Стійкі 

зв’язки між елементами системи нотаріату створюють структуру системи 

нотаріату, тобто забезпечують її впорядкованість. 

Окремим аспектом дослідження змісту системи нотаріату є з’ясування 

місця і ролі в ній осіб, які згідно із законодавством не мають права займатися 

нотаріальною діяльністю, але з огляду на надані повноваження вступають у 

нотаріальні відносини та вчиняють деякі нотаріальні дії. Як зазначалось, 

вищезазначені посадові особи входять до системи нотаріату функціонально, 

оскільки вони виконують окремі нотаріальні провадження, що є лише 

частиною їх загальної компетенції. Проте загальним для всіх перерахованих 

вище суб’єктів є надане державою право вчиняти визначені законодавчо 

нотаріальні дії.  

Важливим аспектом, який характеризує систему нотаріату, є наявність 

лише горизонтальних зв’язків між її структурними елементами, в яких не 

існують відносини влади-підпорядкування. Тобто всі структурні елементи 

системи нотаріату юридично рівноправні. 
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Таким чином, нотаріуси (приватні і державні) утворюють лінійну 

систему (рис. 1.1) складної системи нотаріату, між якими не існують 

відносини влади-підпорядкування та які наділені повноваженнями щодо 

вчинення нотаріальних дій. При цьому державні нотаріальні контори та 

державні нотаріальні архіви є організаційними формами діяльності 

державних нотаріусів.  

 

Рис. 1.1. Лінійна система нотаріату. 

 

Зокрема, нотаріуси, які займаються приватною нотаріальною 

діяльністю, і ті, які працюють у державних нотаріальних конторах та 

державних нотаріальних архівах, у здійсненні своїх професійних обов’язків 

тісно взаємопов’язані. Ці зв’язки полягають у співпраці через здійснення 

запитів, отримання необхідної для роботи інформації і т. ін., що дає 

нотаріусам можливість виконувати свої професійні обов’язки на високому 

рівні в межах чинного законодавства. 

Робота системи нотаріату також пов’язана співпрацею з органами 

влади, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності і 

підпорядкування, з фізичними та юридичними особами. Так, усі суб’єкти 

системи нотаріату тісно співпрацюють з іншими органами юстиції, 

наприклад із Відділами реєстрації актів цивільного стану, Державним 

підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 

Департаментом державної реєстрації тощо. Нотаріат також співпрацює і з 



 56 

податковими та правоохоронними органами через надання інформації на 

запити відповідних органів. Така співпраця допомагає кожному із зазначених 

суб’єктів ефективно виконувати покладені на нього функції.  

На відміну від системи нотаріату, якій не притаманна наявність 

вертикальних зв’язків, система органів управління нотаріатом побудована на 

відносинах влади-підпорядкування між її структурними елементами. 

Систему органів управління нотаріатом, яку проілюстровано в наведеній 

схемі (рис. 1.2), складають: Кабінет Міністрів України, як вищий орган в 

системі органів виконавчої влади, та Міністерство юстиції України з його 

територіальними органами та структурними підрозділами.  

 

Рис. 1.2. Система органів управління нотаріатом. 

 

Загалом для системи органів управління нотаріатом характерна 

наявність як горизонтальних, так і вертикальних зв’язків. Вертикальна 

побудова органів управління нотаріатом характеризується наявністю 

відносин субординації, підпорядкування. Насамперед ці відносини 

проявляються в багаторівневій системі органів управління нотаріатом на чолі 

з Кабінетом Міністрів України, як вищим органом у системі органів 

виконавчої влади, що здійснює виконавчу владу безпосередньо та через 

міністерства, далі – Міністерство юстиції України, його територіальні органи 

та структурні підрозділи. Міністерство юстиції України забезпечує 
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формування системи органів управління нотаріатом та виконання його 

структурними елементами покладених на них завдань. Тому, характеризуючи 

зв’язки між елементами системи органів управління нотаріатом, слід 

розпочати саме з Міністерства юстиції України, яке здійснює свої 

повноваження через структурні підрозділи. До них, зокрема, відносять: 

Департамент нотаріату та фінансового моніторингу, який входить до 

центрального апарату Міністерства юстиції України; територіальні органи 

Міністерства юстиції України; відповідні відділи й управління нотаріату 

Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі; Вищу 

кваліфікаційну комісію нотаріату, що утворюється при Міністерстві юстиції 

України. 

Департамент нотаріату та фінансового моніторингу Міністерства 

юстиції України (далі – Департамент) належить до центрального апарату 

Міністерства юстиції України, який забезпечує виконання завдань, 

покладених на Міністерство, щодо формування і забезпечення реалізації 

державної політики у сфері нотаріату. Департамент, зокрема, організовує та 

перевіряє роботу Головного територіального управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних 

територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі 

щодо здійснення ними керівництва та контролю за діяльністю державних і 

приватних нотаріусів, надає їм необхідну методичну та практичну допомогу і 

дає вказівки щодо усунення виявлених недоліків, здійснює контроль за 

дотриманням вимог чинного законодавства, виконання наказів, інструкцій, 

вказівок Міністерства юстиції України з цих питань; здійснює підготовку 

матеріалів на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, організовує 

проведення її засідань та оформлення рішень [164]. Таким чином, зв’язок 

Департаменту в ході виконання ним своїх повноважень простежується з 

усіма елементами системи органів управління нотаріатом.  
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Наступними структурними елементами системи органів управління 

нотаріатом є територіальні органи Міністерства юстиції України, які йому 

підпорядковуються. До них належать: 

1) головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції 

України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі; 

2) районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), 

міськрайонні, міжрайонні управління юстиції. 

Відповідно до ч. 2 ст. 2-1 Закону України «Про нотаріат» Головним 

територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, головними територіальними управліннями 

юстиції в областях, містах Києві та Севастополі здійснюється контроль за 

організацією нотаріату, перевірка організації діяльності нотаріусів, 

дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил 

нотаріального діловодства. 

При Головних територіальних управліннях юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі діють відповідні управління та відділи нотаріату, які беруть 

участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань 

діяльності нотаріату. Зокрема, останні відповідно до Положення про Головні 

територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі [168] 

організовують роботу установ нотаріату, перевіряють їхню діяльність і 

вживають заходів для її поліпшення, здійснюють керівництво державними 

нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності 

державних і приватних нотаріусів, контролюють дотримання нотаріусами 

порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального 

діловодства, забезпечують роботу комісії з питань застосування санкцій за 

порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15
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(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), 

міськрайонні, міжрайонні управління юстиції діють згідно з відповідним 

положенням і підпорядковуються Міністерству юстиції України та 

безпосередньо Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі. Сприяють організації роботи державних нотаріальних контор, 

які працюють на території району (міста), організації надання приватними та 

державними нотаріусами правової допомоги населенню відповідного району 

(міста) з питань вчинення нотаріальних дій [168]. 

Окрім того, при Міністерстві юстиції України створено Вищу 

кваліфікаційну комісію нотаріату, яка є ще одним суб’єктом, що здійснює 

управління нотаріатом. Головою Вищої кваліфікаційної комісіє нотаріату є 

міністр юстиції України. Основне завдання зазначеної комісії – визначення 

рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися 

нотаріальною діяльністю; вирішення питання про анулювання свідоцтва про 

право на зайняття нотаріальною діяльністю. Відповідно до п. 4 Положення 

про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату остання згідно з покладеними 

завданнями виконує наступні функції: 

– розглядає подання Головного територіального управління юстиції 

Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, головних територіальних 

управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі – головні 

управління юстиції) про допуск осіб, які мають намір скласти 

кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, до його 

складення; 

– забезпечує проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття 

нотаріальною діяльністю; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15
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– розглядає подання головних управлінь юстиції або Нотаріальної 

палати України про анулювання свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю [163]. 

За результатами розгляду питання Комісія може ухвалити рішення про: 

1) допуск або відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту 

на право на зайняття нотаріальною діяльністю; 

2) видачу або відмову у видачі Міністерством юстиції України 

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; 

3) допуск або відмову в допуску до складення нового кваліфікаційного 

іспиту особою, яка протягом трьох років після отримання свідоцтва про 

право на зайняття нотаріальною діяльністю не провадила приватну 

нотаріальну діяльність і не працювала нотаріусом, консультантом державної 

нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, 

не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за 

діяльністю нотаріату; 

4) підтвердження або непідтвердження кваліфікації особою, 

зазначеною в підпункті 3 цього пункту; 

5) анулювання або відмову в анулюванні свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю [163]. 

Таким чином, Міністерство юстиції України через видачу свідоцтв про 

право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також його анулювання 

формує корпус нотаріусів, як приватних, так і державних. Окрім того, 

Міністерство юстиції України створює та ліквідовує державні нотаріальні 

архіви, а затвердження штату архіву, призначення та звільнення з посади 

його завідувача здійснюється Головним територіальним управлінням юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними 

територіальними управліннями юстиції в областях, містах Києві та 

Севастополі. 

Відповідно між Міністерством юстиції України та його 

територіальними органами існують вертикальні адміністративно-правові 
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відносини. Такі самі відносини виникають між системою органів управління 

нотаріатом як носіями владних повноважень та самою системою нотаріату 

(державними нотаріальними конторами й архівами та приватними 

нотаріусами). Такі зв’язки теж мають вертикальний характер, зумовлений 

виконанням управлінських функцій Міністерством юстиції України. 

Слід зазначити, що система нотаріату характеризується наявністю як 

прямих, так і зворотних зв’язків із системою органів управління нотаріатом. 

Практична реалізація цих зв’язків забезпечується завдяки руху інформації як 

необхідної умови нормального функціонування й розвитку будь-якої 

соціально-економічної системи. Прямий зв’язок сприяє процесу ухвалення 

рішення і забезпечує його доведення до виконавця – об’єкта управління. 

Зворотний зв’язок, який надає інформацію про стан об’єкта і його діяльність 

щодо виконання рішень, є базою формування відповідних впливів на об’єкт 

управління [101]. На приклад, територіальні органи юстиції з метою 

вдосконалення діяльності нотаріату щорічно згідно з установленим ними 

графіком збирають та аналізують статистичні звіти, які подаються 

державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами 

та приватними нотаріусами. Таким чином, прямі зв’язки забезпечують 

керуючий та упорядковуючий вплив одного елемента на інший, зворотні 

зв’язки відображають зміну стану системи нотаріату в результаті керуючого 

впливу на неї. Завдяки зворотного зв’язку інформація з об’єкта управління 

(державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, приватних 

нотаріусів) передається до органу управління (Міністерства юстиції України, 

Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України 

в Автономній Республіці Крим, Головних територіальних управлінь юстиції 

в областях, містах Києві та Севастополі). У даному разі йдеться, наприклад, 

про подання звітності нотаріусами до відповідних управлінь юстиції про 

виконану ними роботу. 

Отже, узагальнивши, можна дійти висновку, що система органів 

управління нотаріатом є структурно організованою складною багаторівневою 
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система, між рівнями якої, від вищого до нижчого, існує підпорядкування, 

взаємодія і взаємовплив. У цій системі спостерігається функціональна 

диференціація елементів. Зокрема, кожний рівень цієї системи 

спеціалізується на виконанні певних функцій, серед яких функції організації, 

контролю, інтеграції та гармонізації відносин між усіма елементами системи.  

Слід зазначити, що органи управління нотаріатом – Кабінет Міністрів 

України, Міністерство юстиції України, його територіальні органи та 

структурні підрозділи, здійснюючи свої функції, прагнуть єдиного 

результату – виконання покладених відповідно до законодавства на нотаріат 

завдань щодо забезпечення захисту та охорони власності, прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, громадських організацій та держави, 

сприяння у зміцненні законності та правопорядку, запобігання 

правопорушенням. 

Особливе місце у сфері організації та діяльності нотаріату займає 

Нотаріальна палата України (далі – НПУ) – орган професійного 

самоврядування нотаріусів, що була створена на Першому установчому з’їзді 

нотаріусів України 29 березня 2013 року в м. Києві. Нотаріальна палата 

України є недержавною неприбутковою професійною організацією, яка 

об’єднує всіх нотаріусів України на засадах обов’язкового членства 

відповідно до ст. 16 Закону України «Про нотаріат». Метою діяльності НПУ 

є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання 

покладених на них Законом України «Про нотаріат» обов’язків і 

забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, втілення та застосування фундаментальних 

принципів системи нотаріату латинського типу, а також принципів 

нотаріальної етики, положень латинського нотаріату, захист професійних 

інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного 

рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захист інтересів 

фізичних і юридичних осіб у разі заподіяння їм шкоди внаслідок незаконних 
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дій або недбалості нотаріуса. Структуру Нотаріальної палати України 

складають її відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі.  

Аналізуючи значення НПУ в адміністративно-правовому забезпеченні 

організації та діяльності нотаріату в Україні слід звернутися до питання 

професійного самоврядування. Самоврядування – це тип соціального 

управління, за якого суб’єкт і об’єкт управління збігаються, тобто самі люди 

управляють своїми справами, спільно приймають рішення та діють з метою 

їх реалізації. Як одна із форм організації людського співіснування, 

самоврядування базується на принципах свободи, рівності та безпосередньої 

участі в управлінні [228, c. 413]. Розвиток самоврядування і делегування 

частини функцій від держави до організацій саморегулювання є важливим 

елементом демократичного суспільства. 

Сьогодні в Україні самоврядні професійні організації активно 

розвиваються в різних сферах суспільного життя – лікарській справі, 

юридичній сфері (нотаріуси, адвокати, судді) та ін. Професійне 

самоврядування передбачає об’єднання членів певної професії з метою 

самостійного управління та вирішення питань внутрішньої діяльності певної 

сфери без втручання владних структур. Проте очевидною є проблема 

відсутності ефективного законодавчого регулювання професійного 

самоврядування, зокрема й у сфері нотаріату.  

Науковою цінністю в дослідженні професійного самоврядування є 

праці І. Б. Коліушка та Д. Я. Українського. Зокрема, дослідники зазначають, 

що професійне самоврядування має здійснюватися професійною громадою, 

яка складається з осіб, об’єднаних зайняттям відповідною діяльністю та 

представлене у формі відповідних палат, ордерів тощо. Проводячи паралель з 

місцевим самоврядуванням, автори наводять ряд ознак професійного 

самоврядування: 

1. Визначення статусу та функцій органів самоврядування в законі. 
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2. Право самостійно вирішувати в рамках, встановлених законами, 

питання внутрішнього життя без втручання держави. 

3. Обов’язковість рішень органів самоврядування для всіх 

представників громади. 

4. Можливість здійснення делегованих державою повноважень. 

5. Обов’язок держави погоджувати важливі рішення, що стосуються 

громади, з органами самоврядування. 

6. Право членів громади особисто чи опосередковано брати участь у 

роботі представницьких органів самоврядування. 

7. Обов’язок сплати спеціальних податків чи обов’язкових платежів. 

8. Підвищений рівень відповідальності посадових осіб органів 

самоврядування. 

9. Неможливість особи відмовитись від виконання обов’язків, які 

випливають з належності до громади, без зміни свого статусу (зміни місця 

проживання для територіальної та зміна виду діяльності для професійної 

громади) [81]. 

Таким чином, автори звертають увагу на ті ознаки, яким мають 

відповідати органи професійного самоврядування. Зокрема, у сфері нотаріату 

Нотаріальна палата України як орган професійного самоврядування 

нотаріусів має вищеперераховані ознаки. Проте, на нашу думку, для 

найбільш ефективного адміністративно-правового забезпечення організації 

та діяльності нотаріату вітчизняному законодавцеві слід звернутися до 

досвіду діяльності професійного самоврядування нотаріусів деяких 

зарубіжних країн. Зокрема, у Польській Республіці управлінські функції 

щодо сфери нотаріату розділені між органами юстиції та органами 

професійного самоврядування, про що йтиметься у третьому розділі. 

Отже, саме завдяки злагодженій роботі зазначених суб’єктів, взаємодії 

з іншими системами, зв’язку з навколишнім середовищем, нотаріат виконує 

покладені на нього завдання.  

 



 65 

Висновки до Розділу 1 

 

Виокремлено три найважливіші етапи становлення нотаріату, які 

характеризують його розвиток на території України, а саме: дореволюційний, 

радянський та сучасний. Нотаріат дореволюційного періоду був досить 

розвиненим й витребуваним інститутом. Нотаріат радянського періоду 

незважаючи на велику кількість законодавчих змін щодо його організації та 

діяльності розглядали лише як технічний орган, який сприяв судовим 

органам у підвищенні кваліфікації судових працівників та веденні судової 

статистики. Окрім того, в цей період не здійснювалися ґрунтовні наукові 

дослідження даної сфери. Новий етап розвитку нотаріату розпочався з 

проголошенням незалежності Україною та прийняттям Закону України «Про 

нотаріат» від 02 вересня 1993 року. 

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок про те, що в 

юридичній науці немає єдиної думки щодо визначення поняття «нотаріат», 

його завдань та функцій. При цьому законодавче визначення цього поняття 

не відповідає реаліям сьогодення й потребує удосконалення через внесення 

відповідних змін до чинного законодавства. На нашу думку, нотаріат – це 

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. 

Основним його завданням є забезпечення захисту та охорона власності, 

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

законності та правопорядку, запобігання правопорушенням. 

Функції нотаріату слід поділити на основні та допоміжні. Основні 

функції прямо закріплені у ст. 1 Закону України «Про нотаріат»: 

«…посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та 

вчиняти інші нотаріальні дії…». Допоміжні функції нотаріату, на нашу 
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думку, є похідними від виконання нотаріусами своїх безпосередніх 

обов’язків, серед них: превентивна, консультативна, медіаційна. 

Визначено, що організацію нотаріату слід розглядати у двох аспектах. 

По-перше, як певним чином упорядковану сукупність суб’єктів, основною 

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

інтересів фізичних і юридичних осіб, сприяння у зміцненні законності та 

правопорядку, запобігання правопорушенням. По-друге, як процес, 

пов’язаний зі створенням, функціонуванням та упорядкуванням діяльності 

органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії, 

а також самих нотаріусів.  

Окрім того, звернуто увагу на те, що нотаріат слід розглядати як 

багатоелементну, складну систему, яка утворюється із взаємопов’язаних 

елементів. На нашу думку, варто чітко розмежувати поняття «система 

нотаріату» та «система органів управління нотаріатом», які мають різну 

структурну складову.  

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.  
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РОЗДІЛ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1 Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення організації і 

діяльності нотаріату та їх повноваження 

 

Визначення основних засобів та напрямів розвитку адміністративно-

правового забезпечення нотаріату має на меті подолання існуючих у його 

роботі труднощів та запобігання їх виникненню в майбутньому, забезпечення 

ефективної діяльності, що дало б змогу виконувати на високому 

професійному рівні покладені на нього завдання.  

Дослідження адміністративно-правових основ організації та діяльності 

нотаріату слід розпочати з аналізу відносин, якими характеризується ця 

сфера. Адміністративно-правові відносини складаються у повсякденній 

практичній реалізації завдань і функцій держави щодо здійснення управління 

господарським, соціально-культурним будівництвом, адміністративно-

політичною сферою, іншою управлінською діяльністю [25, с. 43]. Варто 

звернути увагу, що особливістю адміністративно-правових відносин у сфері 

нотаріату є реалізація суб’єктами, які наділені державно-владними 

повноваженнями, своєї компетенції. У сфері забезпечення організації та 

діяльності нотаріату такі відносини характеризуються як «вертикальні», 

тобто такі, що виникають між сторонами, одна з яких підпорядковується 

іншій в організаційному відношенні [78, с. 107], а саме відносини влади–

підпорядкування.  

Отже, під адміністративно-правовими відносинами у сфері нотаріату 

слід розуміти врегульовані адміністративно-правовими нормами суспільні 

відносини, що виникають у процесі діяльності уповноважених органів щодо 
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організації та діяльності нотаріату, контролю за такою діяльністю та 

взаємодії з іншими органами державної влади. 

Необхідно зазначити, що адміністративно-правові відносини 

виникають не просто у сфері державного управління (де можуть 

формуватися й інші правовідносини, наприклад, фінансові, трудові тощо), а у 

зв’язку або з приводу здійснення уповноваженим суб’єктом виконавчої влади 

своєї управлінської компетенції [10, c. 75] щодо організації діяльності 

окремого інституту, враховуючи особливості такої діяльності. Тобто 

характерним для адміністративно-правових відносин є неможливість їх 

виникнення без участі органу державного управління або іншого суб’єкта, 

наділеного владними повноваженнями [201, с. 410]. 

Слушним є зауваження К. І. Федорової, яка зазначає, що особливістю 

виникнення між цими суб’єктами і нотаріусами відносин є те, що вони хоча 

безпосередньо й не пов’язані із вчиненням нотаріальних дій, але спрямовані 

на їх забезпечення, мають субсидіарний, допоміжний характер, оскільки їх 

змістом є дії, не пов’язані зі здійсненням основної функції нотаріуса 

(посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення та 

вчиняють інші нотаріальні дії) [211, с. 72]. Відповідно адміністративно-

правові відносини у сфері нотаріату характеризуються тим, що вони 

виникають у зв’язку з реалізацією суб’єктами, наділеними державно-

владними повноваженнями, своєї компетенції у сфері адміністративно-

правового забезпечення діяльності нотаріату в Україні. 

Як зазначалось, адміністративно-правові відносини побудовані на 

засадах влади–підпорядкування, де немає юридичної рівності сторін, на 

відміну від цивільно-правових та ряду інших видів правовідносин. Існування 

в одного з учасників таких відносин державно-владних повноважень 

стосовно іншого зумовлює наявність певного підпорядкування [231, c. 70].  

Підкреслимо, що суб’єктами, які визначають державну політику у 

сфері адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

нотаріату, є: Президент України, як глава держави – гарант прав і свобод 
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людини і громадянина; Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої 

влади, яким приймаються нормативно-правові акти, що становлять основу 

організаційно-правового забезпечення діяльності нотаріату; Кабінет 

Міністрів України, як вищий орган у системі органів виконавчої влади та як 

вищий орган управління всієї системи нотаріату.  

Одним із суб’єктів адміністративно-правового забезпечення організації 

та діяльності нотаріату є Президент України, а тому важливий аспект – це 

визначення його правового становища як суб’єкта адміністративно-правових 

відносин. Відповідно до ст. 102 Конституції України Президент є главою 

держави. Він виступає від імені України, є гарантом державного суверенітету 

і територіальної цілісності держави, додержання Конституції, прав і свобод 

людини. 

Хоча Президент формально не є главою виконавчої влади, він активно 

впливає на діяльність її органів. Такий вплив реалізується через наділення 

Президента повноваженнями у сфері виконавчої влади, закріпленими у 

ст. 106 Конституції України. Зокрема, внесення за пропозицією коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України подання про призначення 

Верховною Радою України Прем’єр-міністра України; зупинення дії актів 

Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції України з 

одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності; підписання законів, прийнятих Верховною Радою України; 

право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів 

про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на 

повторний розгляд Верховної Ради України. 

Таким чином, хоча Президент України не є безпосереднім суб’єктом 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату, 

проте завдяки своїм повноваженням він створює необхідні умови для 

належного функціонування даної сфери. 

Як зазначалось, Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі 

органів виконавчої влади, який згідно зі ст. 1 Закону України «Про Кабінет 
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Міністрів України» від 27 лютого 2014 року [180] здійснює виконавчу владу 

безпосередньо та через міністерства. Адміністративно-правове забезпечення 

організації та діяльності нотаріату Кабінетом Міністрів України відбувається 

через прийняття відповідних нормативно-правових актів, якими регулюється 

діяльність даного інституту. На приклад, важливе значення для 

безпосереднього адміністративно-правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату має Положення про Вищу кваліфікаційну комісію 

нотаріату, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 923 від 

31 серпня 2011 року. Вищезгаданим Положенням регулюється один із 

найважливіших аспектів адміністративно-правового забезпечення організації 

та діяльності нотаріату – допуск до професії. 

Кабінет Міністрів України здійснює також адміністративно-правове 

забезпечення організації та діяльності нотаріату через відповідні органи 

юстиції. При цьому органом державного управління, який безпосередньо 

забезпечує організацію та діяльність нотаріату, є Міністерство юстиції 

України та його територіальні органи і структурні підрозділи. Саме накази 

Міністерства юстиції України посідають чільне місце серед актів, що 

спрямовують діяльність нотаріату в Україні. 

Наявні відносини влади–підпорядкування у сфері організації та 

діяльності нотаріату, де суб’єктом регулювання є Міністерство юстиції 

України та його територіальні органи, а об’єктом – нотаріуси (державні та 

приватні), нормативно регламентовані низкою законів та підзаконних 

нормативно-правових актів.  

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року 

№ 228, Міністерство юстиції України згідно з покладеними на нього 

завданнями здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зокрема 

встановлює умови допуску громадян до її провадження, контроль за 

організацією нотаріату, керівництво державними нотаріальними конторами, 

перевіряє організацію нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними 
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порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального 

діловодства, перевіряє нотаріусів як спеціальних суб’єктів, на яких 

покладено функції державного реєстратора, видає та анулює в установленому 

законом порядку свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, 

встановлює порядок виготовлення та знищення печатки приватного 

нотаріуса, вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса; 

затверджує порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності 

державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення 

нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, порядок 

підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів та 

помічників нотаріусів, установлює правила професійної етики нотаріусів, 

здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, 

узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів 

роз’яснення з питань, що належать до компетенції Міністерства, забезпечує 

надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень [181]. 

У науковій літературі дослідники, аналізуючи роль і місце органів 

юстиції в роботі нотаріату як основоположних суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення організації та діяльності нотаріату, здебільшого 

обмежуються перерахуванням їхніх повноважень у даній сфері. При цьому 

не розкривається роль цих органів в адміністративно-правовому регулюванні 

нотаріату, не аналізуються наявні проблеми у їх роботі та шляхи усунення 

існуючих недоліків щодо забезпечення організації та діяльності нотаріату.  

Узагальнюючи законодавчі положення щодо адміністративно-

правового забезпечення організації та діяльності нотаріату, українські 

дослідники класифікують повноваження Міністерства юстиції України та 

відповідних управлінь на кілька видів. Зокрема, у своїй роботі 

Г. Ю. Гулєвська поділяє повноваження органів юстиції, пов’язані з роботою 

нотаріату, на такі групи: 1) організаційні повноваження (керівництво 

державними нотаріальними конторами, забезпечення допуску до професії, а 
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саме проведення кваліфікаційного іспиту, видача свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю, реєстраційних посвідчень приватних 

нотаріусів, встановлення вимог щодо робочого місця приватного нотаріуса, 

визначення нотаріальних округів, тощо); 2) повноваження щодо здійснення 

нормативних функцій (видання різноманітних наказів, інструкцій, правил та 

інших правових актів, які забезпечують діяльність нотаріату); 

3) повноваження щодо здійснення методичних функцій (узагальнення 

нотаріальної практики, проведення методичних семінарів, нарад, здійснення 

видавничої діяльності у сфері нотаріату); 4) повноваження щодо контролю 

(контроль за виконанням професійних обов’язків та контроль за 

дотриманням правил нотаріального діловодства) [45, с. 85–86]. 

На думку Г. Романовського та О. Романовської, повноваження органів 

юстиції щодо організації нотаріату можна поділити на три групи: 

1) пов’язані з організаційним забезпеченням (ведення реєстру 

державних нотаріальних контор та приватнопрактикуючих нотаріусів, 

створення та скасування державних нотаріальних контор, створення Вищої 

кваліфікаційної комісії для складання іспиту); 

2) пов’язані із юридичним забезпеченням (затвердження правил 

нотаріального діловодства); 

3) пов’язані зі здійсненням контролю за нотаріатом [193, с. 52–54]. 

Окрім того, згідно з положеннями Закону України «Про нотаріат» 

можна виділити такі адміністративні повноваження Міністерства юстиції 

України та його територіальних органів: перевірка організації роботи 

державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів (ст. 18); 

видача і анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю (ст. 12); затвердження правил нотаріального діловодства (ст. 14); 

створення і ліквідація державних нотаріальних контор та затвердження їх 

штатів (ст. 17); призначення на посаду державного нотаріуса і завідувача 

державної нотаріальної контори та звільнення з посади (ст. 17); утворення 

Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та затвердження її персонального 
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складу (ст. 10); реєстрація приватної нотаріальної діяльності (ст. 24); 

затвердження положення про державний нотаріальний архів (ст. 23); 

припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (ст. 30-1); 

перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (ст. 33). 

Ці повноваження здійснюються як безпосередньо Міністерством 

юстиції України, так і його територіальними органами відповідно до 

Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі від 23 червня 2011 року [168], Положення про районні, районні у 

містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні 

управління юстиції від 23 червня 2011 року та інших нормативно-правових 

актів. 

Разом з тим, якщо проаналізувати законодавчо закріплені 

повноваження кожного із зазначених суб’єктів, то можна дійти висновку, що 

їх значна частина дублюється. Наприклад, Департамент нотаріату та 

фінансового моніторингу Міністерства юстиції України відповідно до 

покладених на нього повноважень «організовує та перевіряє роботу 

державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та 

приватних нотаріусів…», тоді як Головні територіальні управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі також «організовують роботу установ нотаріату, 

перевіряють їх діяльність і вживають заходів до її поліпшення, здійснюють 

керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації 

нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів….». При цьому 

Департамент нотаріату та фінансового моніторингу Міністерства юстиції 

України «перевіряє роботу Головного управління юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі по здійсненню ними керівництва та контролю за діяльністю 

державних та приватних нотаріусів». На нашу думку, такий розподіл 

повноважень не є доречним, оскільки, як і вищезгаданий Департамент, так і 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0760-11/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0760-11/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0760-11/paran4#n4


 74 

відповідні управління юстиції є структурними елементами системи 

Міністерства юстиції України, хоча і Департамент і займає вищий щабель в 

ієрархії системи органів управління нотаріатом, ніж територіальні органи 

Міністерства юстиції України. Та незважаючи на це кожен із них повинен 

виконувати чітко покладені повноваження щодо забезпечення належного 

функціонування всієї системи нотаріату, а не контролювати діяльність один 

одного. Хоча і Департамент, і Головні управління юстиції здійснюють 

«організацію» та «контроль» за нотаріальною діяльністю, на практиці це 

призводить до відсутності відповідального за виконання тих чи інших 

обов’язків щодо забезпечення організації та діяльності нотаріату, 

нераціональної, а часто й неефективної організації праці.  

З огляду на це, на нашу думку, повноваження органів юстиції щодо 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату 

слід розподілити між ними залежно від місцезнаходження у вертикалі 

системи органів управління нотаріатом. Такий розподіл повноважень 

забезпечить передусім дієвий та якісний поділ праці між структурними 

елементами, що дасть змогу кожному з них виконувати конкретно покладені 

завдання, а в результаті відповідати за їх невиконання чи неналежне 

виконання. Зокрема, повноваження органів юстиції щодо забезпечення 

організації та діяльності нотаріату варто розподілити таким чином: 

1) повноваження, пов’язані з кадровим забезпеченням системи 

нотаріату та допуском до зайняття нотаріальною діяльністю, слід покласти на 

Міністерство юстиції України в особі Вищої кваліфікаційної комісії 

нотаріату. На нашу думку, на Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату треба 

покласти повноваження, пов’язані не лише з проведенням кваліфікаційних 

іспитів нотаріусів, а й із відбором кадрів в органи та підрозділи юстиції, 

робота яких пов’язана зі сферою нотаріату; 

2) повноваження щодо інформаційного, у тому числі і правового, 

забезпечення роботи системи нотаріату слід покласти на Департамент 

нотаріату та фінансового моніторингу Міністерства юстиції України 
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(аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнення та 

регулювання нотаріальної практики, роз’яснення для нотаріусів, надання 

методичної допомоги);  

3) контролюючі та організаційні повноваження слід покласти на 

територіальні органи Міністерства юстиції України, які на місцевому рівні 

матимуть змогу координувати діяльність установ нотаріату (зупинення і 

припинення діяльності нотаріуса, визначення нотаріального округу, 

реєстрація приватної нотаріальної діяльності, контроль за організацією 

нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів, 

дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил 

нотаріального діловодства). Для цього пропонується при територіальних 

органах Міністерства юстиції України створити спеціальні комісії, до складу 

яких входитимуть висококваліфіковані фахівці – практики у галузі нотаріату, 

які мають досвід роботи у цій сфері, а також досвід роботи у відповідних 

структурних підрозділах органів юстиції, що тісно пов’язані з роботою 

нотаріату (управління нотаріату Головного територіального управління 

юстиції в м. Києві). 

Такий розподіл повноважень між органами юстиції дасть змогу 

мінімізувати дублювання функцій між ними, що мають можливість 

проконтролювати належне їх виконання. Це має бути закріплено в Законі 

України «Про нотаріат», який сьогодні є провідним нормативно-правовим 

актом, що регулює основні аспекти адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності нотаріату в Україні. 

Зупинимось на основних моментах вищезазначених груп повноважень 

органів юстиції щодо адміністративно-правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату. Одним із першочергових питань забезпечення 

діяльності нотаріату, на яке слід звернути увагу, є проблема кадрового 

забезпечення та допуску до зайняття нотаріальною діяльністю. На думку 

Ю. С. Шемшученка, як загальна спрямованість, так і кожен новий етап 

удосконалення певної юридичної сфери неодмінно потребує уважного 
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ставлення до юридичних професій [50, c. 218–220]. Відповідно важливою 

складовою зазначеного процесу є забезпечення рівних умов доступу до 

зайняття нотаріальною діяльністю, що проявляється у встановленні єдиних 

вимог для кандидатів на посаду нотаріуса, чіткого регламентування порядку 

проведення кваліфікаційних іспитів Вищою кваліфікаційною комісією 

нотаріату при Міністерстві юстиції України. Це дає змогу здійснити відбір 

кваліфікованих юристів для зайняття нотаріальною діяльністю, ґрунтуючись 

на принципах незалежності та об'єктивності. Виконання цього завдання 

покладено на Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, яка утворюється при 

Міністерстві юстиції України. 

Основними завданнями Комісії є: 

1) визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір 

займатися нотаріальною діяльністю; 

2) вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю. 

Комісія відповідно до покладених на неї завдань розглядає подання 

Головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та 

Севастополі (далі – головні управління юстиції) про допуск осіб, які мають 

намір скласти кваліфікаційний іспит на право зайняття нотаріальною 

діяльністю, до його складення; забезпечує проведення кваліфікаційного 

іспиту на право зайняття нотаріальною діяльністю; розглядає подання 

головних управлінь юстиції або Нотаріальної палати України про 

анулювання свідоцтва про право займатися нотаріальною діяльністю. До 

складу Комісії входять чотири представники Міністерства юстиції України та 

сім нотаріусів, делегованих Нотаріальною палатою України. Головою Комісії 

є міністр юстиції України [163]. Таким чином, одним із важливих завдань 

Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, пов’язаних із належним 

функціонуванням усієї системи нотаріату, є кадрове забезпечення даної 

сфери. 
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У даному контексті слід згадати і про проблему квотування приватних 

нотаріусів, яка активно дискутується в професійному середовищі. Закон 

України «Про нотаріат» це питання не врегульовує. Лише в Указі Президента 

України від 23 серпня 1998 року «Про врегулювання діяльності нотаріату в 

Україні» [149] зазначалося, що кількість приватних нотаріусів у межах 

нотаріального округу визначається Міністерством юстиції України залежно 

від чисельності населення. На виконання вищезгаданого Указу 

Міністерством юстиції України 12 січня 1999 року видано Наказ «Про 

затвердження граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних 

округах», згідно з цим в Україні було запроваджено квотування приватних 

нотаріусів. З часом до цього акта вносилися зміни про збільшення кількості 

приватних нотаріусів у відповідних округах. Наприклад, відповідно до змін 

від 10 червня 1999 року у Київській області вищезгаданим Наказом 

встановлювалась гранична чисельність приватних нотаріусів – 75 осіб, проте 

у 2007 році відбулися суттєві зміни в цьому напрямку. Наказом Міністерства 

юстиції України від 20 червня 2007 року «Про затвердження змін до 

Граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах» [159] 

квота приватних нотаріусів значно зросла. Зокрема, у Київській області 

гранична чисельність приватних нотаріусів зросла до 9490 осіб, тобто більше 

ніж у 100 разів. За словами міністра юстиції України О. Лавриновича, такий 

рівень підвищення граничної чисельності було зумовлено потребою 

забезпечення вільного доступу до зайняття нотаріальною діяльністю, а також 

для усунення зловживань та корупції при реєстрації приватної нотаріальної 

діяльності, які виникли як явище внаслідок її квотування в Україні приватної 

нотаріальної діяльності. При цьому відповідно до Інформації Головного 

управління юстиції у Київській області за 2007 рік загальна кількість 

приватних нотаріусів, діяльність яких зареєстрована Головним управлінням 

юстиції у Київській області протягом 2007 року, становила 42 особи. 

Загальна ж кількість приватних нотаріусів станом на 01 січня 2007 року в 

Київській області – 109 осіб, на 01 січня 2008 року – 148 осіб. Відповідно 



 78 

кількість незаповнених квот станом на 01 січня 2008 року становила 

9342 особи. 

Якщо ж аналізувати загальну кількість приватних нотаріусів, то у 

2007 році їх було 3615 осіб, а згідно з даними Єдиного реєстру нотаріусів 

станом на 11 листопада 2014 року на всій території України працює 

5710 приватних нотаріусів. Таким чином, кількість приватних нотаріусів 

зросла майже на 50 %, але не так значно, як очікувалося. Такі обставини 

зумовили скасування Наказу Міністерства юстиції України від 12 січня 

1999 року «Про затвердження граничної чисельності приватних нотаріусів у 

нотаріальних округах» відповідним Наказом Міністерства юстиції України 

від 22 березня 2013 року [144]. Отже, квотування приватних нотаріусів було 

ліквідовано.  

З одного боку, відсутність квот забезпечує вільний доступ до зайняття 

нотаріальною діяльністю, дає змогу нотаріусу обрати округ, в якому він 

бажає працювати. Окрім того, велика кількість нотаріусів дає пересічній 

людині змогу обирати між ними. Як наслідок – виникнення конкуренції, яка 

сприятиме підвищенню якості надання нотаріальних послуг, зменшенню їх 

вартості, що робить їх доступнішими для громадян. З другого боку, 

відсутність квотування призводить то того, що у професію приходять 

заробітчани, які заплющують очі на дотримання законності та ставлять перед 

собою лише одну мету – ефективний заробіток [123]. На нашу думку, такий 

стан речей у результаті часто призводить до зниження якості надання 

нотаріальних послуг. 

Проте на тлі зазначеного насичення нотаріального ринку приватними 

нотаріусами залишається нерозв’язаною проблема забезпечення нотаріусами 

невеликих міст та районних центрів, як приватними, так і державними. 

Особливо гостро це питання постає у віддалених місцевостях, селах і 

селищах, де ведення нотаріальної практики є економічно невигідним видом 

діяльності. Кількісно незначна потреба нотаріальних послуг не покриває тих 
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витрат, які необхідні на відкриття та утримання офісу нотаріуса, нарахування 

заробітної плати помічникам, сплати всіх необхідних податків і т. ін. 

Ю. Терегейло для розв’язання даної проблеми пропонує: 

- забезпечити фахівців, які погодяться працювати в таких регіонах, 

усім необхідним, зокрема житлом; 

- зобов’язати юристів, які здобули вищу освіту за державний 

рахунок, відпрацювати в таких місцевостях три роки на посаді державного 

нотаріуса [204].  

Таким чином, якщо держава забезпечить нотаріуса гідними умовами 

праці й побуту, компенсацією витрат, пов’язаних із професійною діяльністю, 

нотаріус сам буде зацікавлений у такій роботі, в результаті чого можна буде 

розв’язати проблему забезпечення нотаріусами віддалених місцевостей. 

Разом з цим слід звернути увагу й на окремі кроки, які вже 

здійснюються органами управління нотаріатом задля вирішення даного 

питання. Зокрема, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про 

забезпечення організації доступності населення до нотаріальних послуг та 

поліпшення роботи з надання таких послуг» від 07 липня 2014 року № 1066/5 

передбачено переглянути і в разі потреби здійснити перерозподіл штатної 

чисельності державних нотаріальних контор залежно від кількості населення, 

яке обслуговується цими державними нотаріальними конторами; 

активізувати роботу виїзних громадських приймалень із залученням 

державних та приватних нотаріусів згідно з графіками, затвердженими 

начальниками Головного територіального управління юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних 

управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі і т. ін. [156]. 

Отже, якщо реально оцінити ситуацію щодо чисельності нотаріусів та 

їх розміщення, то проблема квотування потребує перегляду. Зокрема, ми 

вважаємо, що квотування як один із чинників регулювання нотаріальної 

діяльності має бути відновлене з обов’язковим урахуванням чисельності 

населення в тому чи іншому окрузі та можливої кількості необхідних 
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нотаріальних дій. Крім того, повернення до квотування нотаріусів – це одна з 

гарантій їх високої професійної підготовки та якості послуг, що ними 

надаються.  

У даному аспекті важливе значення для забезпечення діяльності 

нотаріату має також система підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів, що створює можливість працювати у сфері нотаріату 

висококваліфікованим фахівцям. Донедавна це питання врегульовувалося 

Порядком підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних 

нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних 

нотаріусів від 22 грудня 2010 року. На виконання доручення Департамент 

нотаріату та фінансового моніторингу від 10 жовтня 2012 року № 13.1-32/582 

територіальними органами юстиції була надана інформація щодо 

проходження державними і приватними нотаріусами підвищення кваліфікації 

станом на 30 листопада 2012 року. Відповідно до цієї інформації 

найпоширенішими формами підвищення кваліфікації державних і приватних 

нотаріусів є підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України і підвищення 

кваліфікації за програмами короткотермінових семінарів, які 

організовуються та проводяться вищезгаданим Центром, Нотаріальною 

палатою України.  

Періодичність підвищення кваліфікації приватними нотаріусами 

частіша, ніж державними, у зв’язку з чим і загальна кількість пройдених 

підвищень кваліфікації приватними нотаріусами більша, ніж державними. 

Зокрема, приватні нотаріуси підвищують свою кваліфікацію у середньому 5–

7 разів протягом здійснення ними нотаріальної діяльності, тоді як державні 

нотаріуси проходять підвищення кваліфікації здебільшого один-два рази за 

весь час перебування на посаді. 

На відміну від державних нотаріусів, які переважно проходять курси 

підвищення кваліфікації на виконання відповідних наказів головних 

управлінь юстиції в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 



 81 

працівників юстиції Міністерства юстиції України відповідно до планів-

графіків, приватні нотаріуси проходять підвищення кваліфікації з власної 

ініціативи (участь у короткотермінових семінарах, які проводяться Центром 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства 

юстиції України, Нотаріальною палатою України, у міжнародних семінарах 

та науково-практичних конференціях з питань нотаріату тощо), а також 

шляхом самоосвіти: публікації статей у журналах «Нотаріат для Вас», «Мала 

енциклопедія нотаріуса», газеті «Юридична практика». 

Станом на 30 листопада 2012 року у всіх областях, за винятком 

Сумської, є нотаріуси (як серед державних, так і серед приватних), які 

жодного разу не підвищили свою кваліфікацію з часу призначення їх на 

посаду або з часу реєстрації приватної нотаріальної діяльності. Наприклад, у 

місті Києві 57 державних нотаріусів, які жодного разу не підвищили свою 

кваліфікацію, що становить 52 % від загальної кількості державних 

нотаріусів міста. Серед приватних нотаріусів – 115, або 9 %, від загальної 

кількості також не підвищували свою кваліфікацію [12].  

28 серпня 2014 року Міністерством юстиції України було розроблено і 

затверджено новий Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, 

консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних 

архівів, помічників приватних нотаріусів [173]. Метою підвищення 

кваліфікації державних та приватних нотаріусів, консультантів державних 

нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних 

нотаріусів є вдосконалення їхньої професійної підготовки через оновлення, 

поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення 

інформацією про зміни в чинному законодавстві та практиці їх застосування 

під час здійснення нотаріальної діяльності. 

Відповідно до п. 4 цього Порядку підвищення кваліфікації державних 

та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і 

державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів 

здійснюється за такими видами: самостійне навчання; навчання за 
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професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами 

тематичних короткострокових семінарів, які організовуються Центром 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції (далі – 

Центр) за дорученням Міністерства юстиції та Нотаріальною палатою 

України [173]. 

Якщо проаналізувати Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, 

консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних 

архівів, помічників приватних нотаріусів, затверджений Наказом 

Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року, який втратив 

чинність, та вищезгаданий чинний Порядок, можна дійти висновку, що 

відбулися певні позитивні зміни в адміністративно-правовому забезпеченні 

організації підвищення кваліфікації працівників системи нотаріату. Зокрема, 

підвищення кваліфікації нотаріусами стало обов’язковою умовою їхньої 

професійної діяльності. Окрім указаних змін, вважаємо за необхідне 

встановити відповідальність за невиконання цього обов’язку, зокрема ввести 

дисциплінарну відповідальність нотаріусів, які не проходять підвищення 

кваліфікації. 

Окрім того, актуальним є питання забезпечення якісного контролю за 

діяльністю нотаріусів, один із чинників якого – існування відповідної 

кваліфікації у контролюючих суб’єктів. Сьогодні часто виникає ситуація, 

коли працівники контролюючих органів Міністерства юстиції України не 

мають практичного досвіду роботи у сфері нотаріату і при цьому здійснюють 

перевірку нотаріусів, які мають стаж роботи в цій сфері понад 10 років. Тому, 

на нашу думку, необхідно нормативно закріпити допуск до контролюючих 

повноважень тих кадрів, які мають достатню для цього кваліфікацію. Це 

можна зробити через здійснення відбору на конкурсній основі, підвищення 

кваліфікації працівників органів юстиції у сфері нотаріату і т. ін. Саме від 

фахівців, які працюють у сфері юстиції, багато в чому залежить якість самої 

системи нотаріату.  
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Іншою групою повноважень органів юстиції щодо адміністративно-

правового забезпечення організації та діяльності нотаріату є ті, що пов’язані 

з його нормативно-правовим забезпеченням. (Детально це питання буде 

висвітлено у підрозділі 2.2 цього дисертаційного дослідження). Окрім того, 

для досягнення одноманітності нотаріальної практики пропонуємо за 

Департаментом нотаріату та фінансового моніторингу Міністерства юстиції 

України закріпити повноваження щодо аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності, надання методичної допомоги 

нотаріусам, регулювання та узагальнення нотаріальної практики. На сьогодні 

цим питанням займаються відділи нотаріату Головного територіального 

управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що спричиняє різну практику 

застосування тих чи інших нормативних положень. Покладення таких 

повноважень на один орган, зокрема на Департамент, дасть змогу подавати 

до Міністерства юстиції України пропозиції всіма іншими зазначеними 

суб’єктами щодо внесення необхідних змін і доповнень у відповідні 

нормативно-правові акти і таким чином забезпечить однаковість 

застосування чинного законодавства. 

Окремою групою адміністративних повноважень органів юстиції щодо 

нотаріату є організаційні та контролюючі. Організаційні повноваження 

закріплені за територіальними органами Міністерства юстиції України. 

Відповідно до Положення про Головні територіальні управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі вони організовують роботу установ нотаріату, 

перевіряють їхню діяльність і вживають заходів до її поліпшення, 

здійснюють керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку 

організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, 

контролюють дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та 

виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечують роботу 

комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/249-15
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«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення»; визначають нотаріальний округ, 

реєструють приватну нотаріальну діяльність, ведуть та зберігають 

реєстраційні справи приватних нотаріусів, вносять зміни в реєстраційне 

посвідчення та анулюють його, контролюють дотримання вимог щодо 

організації робочого місця приватного нотаріуса та ін. [168]. 

Ще одним підрозділом Міністерства юстиції України, який забезпечує 

належне функціонування нотаріату, є Державне підприємство 

«Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке було створене у 

1997 році Наказом Міністерства юстиції України від 09 грудня 1997 року 

№ 76/5 «Про утворення державного підприємства “Інформаційний центр” 

Міністерства юстиції України». Підприємство здійснює свою діяльність на 

підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року 

№ 1272 [151], відповідно до якої воно є адміністратором реєстрів, створення 

та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін’юсту.  

Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції 

України здійснює інформатизацію органів державної влади, таких як 

державна виконавча служба, органи нотаріату, а також банків та 

комунальних підприємств бюро технічної інвентаризації. Крім того, в межах 

своєї діяльності та з метою оперативного використання інформації 

державного підприємства «Інформаційний центр» воно впроваджує у 

вищезазначених органах сучасне обладнання, надає користувачам 

інформаційно-консультативні та технічні послуги щодо користування 

інформаційною мережею Міністерства юстиції, яка складається з низки 

Державних реєстрів.  

Реєстри, що підтримуються та обслуговуються «Інформаційним 

центром», є електронними базами даних, інформація в яких накопичується, 

обробляється та використовується відповідно до цілей та завдань, що 

визначаються нормативно-правовими актами, які регламентують їх 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/249-15
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функціонування. Нині нотаріуси у своїй роботі користуються такими 

реєстрами Державного підприємства «Інформаційний центр»: Єдиний реєстр 

нотаріусів; Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів; 

Державний реєстр обтяжень рухомого майна; Спадковий реєстр; Єдиний 

реєстр довіреностей; Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. 

Окрім того, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 

04 листопада 2009 року № 2053/5 «Про організаційні заходи з постачання, 

зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і 

звітності про їх використання» [185] виконання функцій з організації 

виготовлення, постачання державним нотаріальним конторам, державним 

нотаріальним архівам, приватним нотаріусам первинного обліку постачання, 

знищення зіпсованих, анульованих та дефектних спеціальних бланків 

нотаріальних документів також було покладено на вищезгаданий 

«Інформаційний центр». 

У даному контексті слід згадати про проблему забезпечення організації 

роботи зі спеціальними бланками нотаріальних документів. Відповідно до 

п. 6 Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних 

документів і звітності про їх використання та опису і зразка такого бланка від 

05 серпня 2009 року [169] органи державної влади та місцевого 

самоврядування, державні підприємства, установи, організації та інші 

юридичні і фізичні особи мають право доступу до відомостей Єдиного 

реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів через веб-сайт, який 

ведеться адміністратором Реєстру, для пошуку та перегляду інформації про 

дійсні та недійсні бланки. Окрім того, обов’язковій перевірці підлягає кожен 

бланк, на якому викладено текст нотаріального документа. Вимога 

обов’язкової перевірки кожного спеціального бланка нотаріальних 

документів зумовлена тим, що, на жаль, часто такі бланки можуть бути 

отримані злочинним шляхом – підроблені чи викрадені. Це може призвести 

до порушення прав громадян, установ, підприємств та організацій. Тому 

нагальною проблемою є забезпечення реальної можливості перевірки 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1043-09
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нотаріальних бланків або через веб-сайт, або безпосереднім доступом до 

Державного реєстру спеціальних бланків тих установ, де вони можуть бути 

використані, починаючи від банків і закінчуючи судовими органами, а також 

покладання на нотаріусів відповідальності за невиконання такого обов’язку. 

Особливо актуальною ця проблема є у віддалених населених пунктах, де 

через відсутність Інтернет-ресурсів немає можливості проведення такої 

перевірки. 

Важливою складовою адміністративно-правового забезпечення 

нотаріату є здійснення контролю за його діяльністю відповідними органами. 

Проблемним питанням у цій сфері в межах науки адміністративного права 

приділяється незначна увага. Тому ми зупинимось на основних його 

аспектах. О. Ф. Андрійко зазначає, що сутність державного контролю 

полягає в отриманні інформації про процеси, що відбуваються у суспільстві, 

застосуванні визначених і закріплених нормативно-правовими актами засобів 

для запобігання, припинення неправомірних рішень, порушень і чітких 

правових норм [13, с. 50]. Як одна із основних функцій держави, державний 

контроль дає змогу отримувати достовірну об’єктивну інформацію про 

фактичний стан справ на підконтрольному об’єкті, про стан виконання 

законів і державної дисципліни, про хід виконання відповідних рішень і 

рекомендацій; вживати оперативні заходи щодо запобігання, виявлення та 

припинення дій, що суперечать встановленим державою нормам [36, с. 173].  

Стосовно сфери нотаріату слід звернути увагу на позицію 

І. Г. Черемних, який зауважує: публічний характер нотаріальної діяльності 

визначає важливу рису, яка є невід’ємною характеристикою системи 

нотаріату і складовою її функціонування – підконтрольність [217, с. 140]. 

В науковій літературі контроль у сфері нотаріату класифікують за кількома 

критеріями. Зокрема, О. В. Романовська та Г. Б. Романовський виділяють 

такі: 

залежно від стадії контроль поділяється на:  
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1) попередній (проведення кваліфікаційного іспиту, що дасть змогу не 

допустити до здійснення нотаріальної діяльності осіб, які не мають 

достатньої професійної підготовки); 

2) поточний (метою є перевірка відповідності організації нотаріальної 

діяльності та діловодства нормативним вимогам); 

3) контроль за наслідками розгляду звернень фізичних і юридичних 

осіб;  

залежно від предмета можна визначити такі види контролю: 

1) контроль за здійсненням нотаріальної діяльності;  

2) контроль за виконанням нотаріусами професійних обов’язків; 

залежно від правової природи та суб’єктів здійснення контроль є: 

1) адміністративний (здійснюється уповноваженими особами 

Міністерства юстиції України, відповідних Головних управлінь юстиції); 

2) судовий (здійснюється судом за опосередкованої участі органів 

юстиції) [192, с. 102]. 

На нашу думку, особливу увагу слід звернути саме на судовий 

контроль, оскільки він супроводжується низкою проблемних питань. По-

перше, виникає питання щодо повноважень судових органів у процесі 

контролю за сферою нотаріату. Зокрема, дискусійним є покладання саме на 

суд контрольних повноважень, оскільки основною метою здійснення 

контролю за нотаріатом є насамперед запобігання порушенню прав та 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб, тоді як основним обов’язком 

судових органів є відновлення порушених прав та законних інтересів, тобто 

за наявності факту правопорушення. По-друге, існує проблема визначення 

юрисдикції судів щодо розгляду категорії справ, пов’язаних із оскарженням 

нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акту. Серед 

науковців немає єдиної точки зору щодо розгляду даної категорії справ у 

порядку цивільного чи адміністративного судочинства. Для того щоб 

визначити, до якого суду необхідно звернутися особі, право якої порушене в 

результаті вчинення нотаріальної дії, відмови в її вчиненні або нотаріальним 
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актом, необхідно проаналізувати норми чинного законодавства, що 

регулюють зазначене питання. 

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна 

дія або відмова в її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. 

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України [75] 

до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи 

бездіяльність суб’єктів владних повноважень. Перелік суб’єктів владних 

повноважень наведено у п. 7 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного 

судочинства України. Серед них – органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові чи службові особи, інші суб’єкти при здійсненні 

ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі 

на виконання делегованих повноважень. Таким чином, суб’єктний склад 

таких справ є достатньо широким. Проте, як зазначалось раніше, виникає 

проблема у зв’язку з тим, що ні чинне законодавство, ні судова практика, ні 

наукова спільнота не можуть дати чіткої однозначної відповіді щодо статусу 

нотаріуса і, відповідно, чи можна вважати його суб’єктом владних 

управлінських функцій.  

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 30 травня 

2012 року № К-20859/10 зроблено висновок про те, що приватний нотаріус не 

є суб’єктом владних повноважень [209]. 

Разом з тим відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного 

судочинства України суб’єкт владних повноважень – це орган державної 

влади, місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший 

суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень. 

При оскарженні дій державного нотаріуса щодо видачі свідоцтва про 

право на спадщину за заповітом Вищий адміністративний суд України в 

ухвалі від 24 травня 2012 року № К-34604/10 [210] зазначив, що відповідно 

до п. 1 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України справа 

адміністративної юрисдикції – це переданий на вирішення адміністративного 
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суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган 

виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи 

службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські 

функції на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих 

повноважень. 

Відповідно до ч. 1 ст. 17 вищезгаданого Кодексу юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у 

зв’язку зі здійсненням суб’єктом владних повноважень владних 

управлінських функцій. Окрім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 17 цього ж 

Кодексу юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори фізичних 

чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його 

рішень (нормативно-правових актів або правових актів індивідуальної дії), 

дій чи бездіяльності.  

До того ж, як зазначає В. Б. Авер’янов, новаційна формула Кодексу 

адміністративного судочинства України «владні управлінські функції» 

використана для характеристики обов’язкової сторони публічно-правового 

спору – суб’єкта владних повноважень. Значення розглядуваної нормативної 

формули надзвичайно велике, оскільки вона є універсальною ознакою 

ключового суб’єкта (за деякими винятками – наприклад, у частині виборчих 

спорів), рішення, дії чи бездіяльність якого оскаржуються в 

адміністративному суді. Окрім цього, названа ознака міститься у змісті 

важливих категорій КАС – «справа адміністративної юрисдикції», 

«адміністративний договір». З огляду на наведене зазначена формула мала б 

бути визначена гранично чітко і зрозуміло – щоб унеможливити її 

неоднозначне тлумачення [2]. 

З’ясування поняття «управлінські функції» необхідно здійснювати в 

контексті аналізу управління як явища. Загальновідомо, що управління існує 

там і тоді, де і коли виникає необхідність в упорядкуванні спільних дій 

певної кількості людей задля досягнення загального (спільного) результату 

їхньої діяльності. Здійснюючи організуючий вплив на людей, керуючі 
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суб’єкти повинні мати здатність впливати на волю і вчинки учасників 

спільної діяльності, а останні – керовані об’єкти – зобов’язані підкорятися 

такому впливу. Ця здатність свідчить про владний характер управління за 

типом «влада–підкорення», а сам управлінський вплив набуває владно-

організуючої сутності [26]. 

Так, у результаті аналізу рішень Вищого адміністративного суду 

України та Кодексу адміністративного судочинства України можна зробити 

висновок, що здійснення владних управлінських функцій покладено саме на 

суб’єкта владних повноважень. Якщо проаналізувати положення Закону 

України «Про нотаріат», то можна дійти висновку, що на нотаріуса 

покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне 

значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою 

надання їм юридичної вірогідності. Отже, між нотаріусом та його клієнтом 

не виникають відносини «влади–підкорення», а значить нотаріуси при 

вчиненні нотаріальних дій не здійснюють жодних владних управлінських 

функцій.  

З другого боку, державою нотаріусу делеговані повноваження щодо 

забезпечення реалізації, охорони й захисту прав та інтересів фізичних і 

юридичних осіб. Дані повноваження нотаріусом здійснюються як через 

вчинення нотаріальних дій, так і через виконання покладених на нього 

обов’язків окремими нормативно-правовими актами. Тому, на нашу думку, 

нотаріусів можна розглядати як суб’єктів владних повноважень у розумінні 

Кодексу адміністративного судочинства України.  

Таким чином, судові справи за участю нотаріуса можуть бути 

розглянуті і в порядку адміністративного судочинства, оскільки нотаріуса 

віднесли до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, тобто до 

осіб, які не є державними службовцями, але надають публічні послуги. 

У такому разу нотаріус нестиме відповідальність за невиконання чи 

неналежне виконання делегованих державою повноважень, закріплених 

окремими нормативно-правовими актами, зокрема, Законом України «Про 
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засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» та ін. 

Окрім того, слід звернути увагу й на особливості розгляду справ у 

порядку цивільного судочинства щодо вчиненої нотаріальної дії, відмови у її 

вчиненні або нотаріального акту. Цивільно-процесуальний кодекс УРСР 

1963 року передбачав досить чіткий порядок оскарження нотаріальних дій. 

Скарга на нотаріальні дії або на відмову в їх вчиненні подавалася через 

нотаріальну контору або нотаріуса, дії якого оскаржувалися і розглядалися 

судом у порядку окремого провадження [198, с. 45]. Окрім того, дане 

питання регулювалося постановою Пленуму Верховного Суду України від 

31 січня 1992 року «Про судову практику за скаргами на нотаріальні дії або 

відмову в їх вчиненні». Однак, чинний Цивільний процесуальний кодекс 

України не містить норм, які регулювали б порядок оскарження нотаріальних 

дій або відмови у їх вчиненні.  

Відповідно до п. 1 та 3 ч. 1 та ч. 2 ст. 15 Цивільного процесуального 

кодексу України [216] суди розглядають у порядку цивільного судочинства 

справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 

чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, 

трудових відносин; а також з інших правовідносин, крім випадків, коли 

розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Законом 

може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного 

судочинства.  

Отже, можна зробити висновок, що справи щодо оскарження 

нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні можуть розглядатися відповідно 

до норм Цивільного процесуального кодексу України в порядку позовного 

провадження. У порядку цивільного судочинства предметом судового 

розгляду в такому разі буде спір про майнове право, яке було порушене через 

вчинення певної нотаріальної дії, відмови у її вчиненні, або порушене певним 



 92 

нотаріальним актом. При цьому вважаємо за необхідне чітко закріпити 

порядок оскарження такого роду справ у Цивільному процесуальному 

кодексі України. 

 

 

2.2 Форми і методи адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності нотаріату 

 

Важливими складовими адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності нотаріату, за допомогою яких воно реалізується, є 

форми і методи адміністративно-правового регулювання даної сфери.  

Реалізація завдань та функцій відповідних органів у сфері організації та 

діяльності нотаріату насамперед здійснюється за допомогою певних форм 

адміністративно-правового регулювання. На думку В. К. Колпакова, формою 

адміністративно-правового регулювання є зовнішньо виражена дія, 

волевиявлення суб’єкта управління, здійснене в рамках законності та його 

компетенції для досягнення управлінської мети [83, с. 199]. Ю. П. Битяк 

наголошує, що це конкретні дії, які здійснюються органами виконавчої влади 

для реалізації поставлених перед ними завдань [5, с. 115]. Т. О. Коломоєць 

визначає форму адміністративно-правового регулювання як волевиявлення 

виконавчо-розпорядчого органу, посадової особи, здійснене в рамках режиму 

законності та компетенції для досягнення адміністративно-правової мети – 

вираження в зовнішньому вигляді конкретних дій суб’єктів публічного 

адміністрування, які здійснюються в процесі їхньої діяльності та спрямовані 

на реалізацію адміністративних функцій [3, с. 54]. Під формою 

адміністративно-правового регулювання О. М. Бандурка розуміє зовнішній 

прояв управлінської діяльності [4, с. 185]. 

Таким чином, форма адміністративно-правового регулювання 

нерозривно поєднана з управлінською діяльністю органів виконавчої влади. 

Відповідно під формою адміністративно-правового регулювання організації 
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та діяльності нотаріату слід розуміти зовнішній прояв діяльності органів 

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

організації діяльності нотаріату. Це однорідні за своїм характером та 

правовою природою групи адміністративних дій, що мають зовнішнє 

вираження. 

Зазначимо, що серед учених-адміністративістів немає одностайності 

щодо класифікації форм адміністративно-правового регулювання. Зокрема, 

Ю. П. Битяк виділяє такі його форми: видання нормативних актів; видання 

індивідуальних (ненормативних, адміністративних) актів управління; 

проведення організаційних заходів; здійснення матеріально-технічних 

операцій [7, с. 135]. Дещо інший підхід до класифікації форм 

адміністративно-правового регулювання у В. К. Колпакова. Зокрема, 

дослідник ділить їх на такі види: встановлення норм права (видання 

нормативних актів управління, адміністративна правотворчість); 

застосування норм права (видання ненормативних актів управління, 

індивідуальних актів управління, актів застосування норм права, 

адміністративне розпорядництво); укладання адміністративних договорів, 

здійснення реєстраційних та інших юридично значущих дій; провадження 

організаційних дій; виконання матеріально-технічних операцій [84, с. 212–

213].  

Слід зазначити, що попри відсутність єдності поглядів щодо 

класифікації форм адміністративно-правового регулювання спільним є їх 

поділ на правові та організаційні. Використання правових форм спричиняє 

виникнення конкретного юридичного результату. Організаційні форми 

адміністративно-правового регулювання не мають безпосереднього 

юридичного значення, а тому й не спричиняють виникнення юридичного 

результату.  

До основних правових форм державного управління Б. В. Авер’янов 

відносить такі: 
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1) видання правових актів управління (нормативного та 

індивідуального характеру); 

2) укладання адміністративних договорів (угод); 

3) вчинення (здійснення) інших юридично значущих дій [8, с. 274]. 

Виходячи з вищенаведеного необхідно визначити основні правові 

форми адміністративно-правового регулювання організації та діяльності 

нотаріату. Першочергово слід звернути увагу на видання правових актів, за 

допомогою яких здійснюється адміністративно-правове забезпечення 

організації та діяльності даного інституту.  

Йдеться про загальне та спеціальне законодавство, у тому числі 

адміністративно-правові акти. При цьому важливо розрізняти особливості 

адміністративно-правового забезпечення діяльності нотаріату як інституції та 

нотаріусів, як суб’єктів системи нотаріату, уповноважених державою на 

вчинення нотаріальних дій. 

До основних правових актів, які визначають засади правового 

регулювання організації та діяльності нотаріату в Україні залежно від їх 

юридичної сили, відносять: 

1) Конституцію України [88], яка є Основним Законом і має вирішальне 

значення у встановленні принципів правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату в Україні; 

2) Закони України, що закріплюють і регулюють найважливіші аспекти 

організації та діяльності нотаріату. До них, зокрема, належать: Закон України 

«Про нотаріат» від 02 вересня 1993 року № 3425-ХІІ [183]; Закон України 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року № 1702-

VІІ [157]; Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» від 01 липня 2004 року № 1952-IV [153] та 

ін. 
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Окрім того, серед актів, які опосередковано здійснюють вплив на 

організацію та діяльність сфери нотаріату, є Цивільний кодекс України, 

Сімейний кодекс України, Земельний кодекс України та ін.  

3) Постанови Кабінету Міністрів України, а саме: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 923 «Про затвердження 

Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату» [163]; Постанова 

Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними 

установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» [161] та ін. 

4) Накази Міністерства юстиції України, які є найбільш чисельними у 

сфері нотаріату. Серед основних: Наказ Міністерства юстиції України від 

27 лютого 2009 року № 363/5 «Про забезпечення належної організації 

діяльності державних нотаріальних контор» [155]; Наказ Міністерства 

юстиції України від 18 травня 2009 року № 870/5 «Про затвердження 

Положення про державний нотаріальний архів» [165]; Наказ Міністерства 

юстиції України від 04 листопада 2009 року № 2053/5 «Про організаційні 

заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків 

нотаріальних документів і звітності про їх використання» [185]; Наказ 

Міністерства юстиції України від 21 грудня 2009 року № 2513/5 «Про 

затвердження Примірної номенклатури справ державного нотаріального 

архіву» [177]; Наказ Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року 

№ 3290/5 «Про затвердження Концепції реформування органів нотаріату в 

Україні» [160]; Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року 

№ 3253/5 «Про затвердження Правил ведення нотаріального 

діловодства» [175]; Наказ Міністерства юстиції України від 22 березня 

2011 року № 871/5 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації 

приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса» [166]; 

Наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 «Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України» [171]; Наказ Міністерства юстиції України від 18 квітня 2013 року 
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№ 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» [176]; 

Наказ Міністерства юстиції України від 17 лютого 2014 року № 357/5 «Про 

затвердження Порядку проведення перевірки організації роботи державних 

нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації 

нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і 

приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання 

правил нотаріального діловодства» [174]; 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» [156] та ін. 

Правове регулювання відносин у сфері державного управління 

здійснюється за допомогою норм адміністративного права. На думку 

І. О. Ієрусалімової, адміністративно-правове забезпечення слід розглядати як 

повноту регулювання за допомогою норм адміністративного права 

суспільних відносин, що виникають для та в процесі їх реалізації, а також 

надання за допомогою цих норм відповідних гарантій [59, с. 84]. При цьому 

об’єктом управлінських стосунків є забезпечення оптимальних 

організаційних умов спільної, комбінованої діяльності людей, спрямованої на 

досягнення певного загального результату [49, с. 17]. Таким чином, 

адміністративне законодавство впливає на процес забезпечення діяльності 

нотаріату підтримуючи належний рівень урегульованості та впорядкування 

всієї сукупності відносин у зазначеній сфері. Завдяки адміністративно-

правовим нормам здійснюється змістовний управлінський вплив на суб’єктів, 

що забезпечують реалізацію державної політики у сфері нотаріату за 

допомогою передбачених законодавством механізмів, взаємні зв’язки 

учасників управлінських стосунків, розподіл між ними завдань, повноважень 

і відповідальності щодо адміністративно-правового забезпечення організації 

та діяльності нотаріату. 

При цьому необхідно зазначити, що Закон України «Про нотаріат» є 

базовим актом забезпечення адміністративно-правового регулювання даної 
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сфери, який конкретизується підзаконними нормативно-правовими актами, 

зокрема наказами Міністерства юстиції України. Слушною є думка 

Н. В. Ільєвої, згідно з якою юридична природа адміністративно-правової 

норми у чинному законодавстві про нотаріат полягає в тому, що в 

зазначеному Законі були закладені засади правового регулювання відносин, 

які складаються у зв’язку з реалізацією уповноваженими органами публічно-

владної діяльності в нотаріальній сфері. Це проявляється у визначенні правил 

поведінки, прав та обов’язків учасників вищезазначених правовідносин, а 

також юридичних наслідків невиконання чи неналежного виконання 

відповідних владних розпоряджень держави [63, с. 24].  

Підкреслимо, що вищевказані нормативно-правові акти, які регулюють 

відносини у сфері організації та діяльності нотаріату, встановлюють, 

змінюють або скасовують правові норми.  

Таким чином, правове забезпечення організації та діяльності нотаріату 

в Україні здійснюється нормативно-правовими актами – законами та 

підзаконними актами. Основною проблемою нормативної бази сфери 

нотаріату є відсутність єдиного кодифікованого нормативно-правового акта, 

який би регулював як організаційні основи системи нотаріату, так і 

процесуальні. Велика кількість нормативно-правових актів у сфері нотаріату 

призводить до розбіжностей у їх трактуванні та у правозастосуванні, чітко не 

регламентує процедурні аспекти нотаріальної діяльності, в результаті чого 

виникає можливість помилок при вчиненні нотаріальних дій. Тому 

вирішенням даної проблеми є не прийняття додаткових нормативно-

правових актів, що призведе до збільшення і без того численної нормативної 

бази у сфері нотаріату. 

Ще однією формою адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності нотаріату є видання індивідуальних актів 

управління, які стосуються конкретних осіб, їхніх прав та обов’язків. 

Індивідуальні акти управління встановлюють, змінюють або припиняють 

конкретні адміністративно-нотаріальні правовідносини, звернені до 
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конкретних суб’єктів у сфері нотаріату, їх дія припиняється після здійснення 

встановлених у них прав та обов’язків, однак для них, так само, як і для 

нормативних актів, характерним є владність та підзаконність [45, с. 113]. До 

індивідуальних актів управління у сфері нотаріату належать: 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. 

Ще однією з форм адміністративно-правового регулювання організації 

та діяльності нотаріату може виступати укладання адміністративних 

договорів. На думку К. К. Афанасьєва, серед правових форм державного 

управління однією з перспективних вважається договірна форма 

регулювання адміністративних правовідносин [17, с. 8–9]. 

У теорії адміністративного права під адміністративним договором 

розуміють угоду двох чи більше суб’єктів адміністративного права, один із 

яких завжди є суб’єктом виконавчої влади. Це багатосторонній акт, за 

допомогою якого виникають, змінюються або припиняються взаємні права та 

обов’язки [5, с. 141]. Серед переваг таких договорів як форм 

адміністративно-правового регулювання назвемо такі: універсальний 

характер, оскільки у змісті поєднується регулятивний, правозастосовний і 

правоохоронний аспекти; значні потенційні можливості договірного 

регулювання суспільних відносин в умовах децентралізації та деконцентрації 

державної влади; забезпечення процесів можливого зближення публічно-

правових і приватноправових засад у сучасному державному управлінні; 

можливості реального гарантування захисту конституційних прав людини і 

громадянина, прав колективних суб’єктів адміністративного права, не 

наділених державно-владними повноваженнями в управлінських 

відносинах [202, с. 3–4]. На жаль, у сфері нотаріату адміністративні договори 

використовуються не часто. Як приклад можна навести Угоду про співпрацю 

між Міністерством юстиції України та Українською нотаріальною палатою, 

що була укладена 06 листопада 1997 року.  
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Вчинення (здійснення) інших юридично значущих дій, як форма 

адміністративно-правового регулювання нотаріату, полягає у здійсненні 

уповноваженими органами влади різних реєстраційних заходів. Зокрема, 

реєстрація приватної нотаріальної діяльності, яка здійснюється відповідно до 

Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та 

заміщення приватного нотаріуса від 22 березня 2011 року [166]. Відповідно 

до даного нормативного акта, реєстрація приватної нотаріальної діяльності 

провадиться Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними територіальними 

управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Реєстрація 

приватної нотаріальної діяльності здійснюється в межах визначеного для 

приватного нотаріуса нотаріального округу. Особа, яка має намір 

зареєструвати приватну нотаріальну діяльність, подає до відповідного 

управління юстиції заяву та акт сертифікації про відповідність робочого 

місця (контори) приватного нотаріуса встановленим Законом України «Про 

нотаріат» умовам. 

Іншою групою форм адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності нотаріату є організаційні. До них належать різного 

роду організаційні дії щодо діяльності нотаріату та його матеріально-

технічне забезпечення. Ці форми передбачені нормативно-правовими актами, 

використовуються постійно та систематично з метою забезпечення якісного 

виконання нотаріусами покладених на них завдань. 

До організаційних дій у сфері нотаріату належать проведення навчань 

за професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами 

тематичних короткострокових семінарів Центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників юстиції і Нотаріальною палатою 

України відповідно до п. 4 Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, 

консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних 

архівів, помічників приватних нотаріусів, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 28 серпня 2014 року № 1422/5; видання 
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методичної літератури; 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. 

Змістом матеріально-технічних дій у сфері організації та діяльності 

нотаріату є 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.  

Таким чином, форми, які використовуються при здійсненні 

адміністративно-правового регулювання нотаріату, мають такі 

характеристики:  

1) їх змістом є однорідні за своїм характером та правовою природою 

групи адміністративних дій, що мають зовнішнє вираження та здійснюються 

з метою забезпечення органами державного управління завдань щодо 

організації та діяльності нотаріату;  

2) за характером та правовою природою вони класифікуються на 

правові (видання нормативних актів управління; видання індивідуальних 

адміністративних актів управління; укладення адміністративних договорів) 

та організаційні (здійснення матеріально-технічних дій; вчинення 

організаційних заходів);  
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3) видання актів управління нормативного змісту – основна форма 

адміністративно-правового регулювання нотаріату, що передбачає діяльність 

органів державного управління, спрямовану на виконання закону через 

встановлення певних правил підзаконного характеру;  

4) індивідуальні акти управління прийняті, у процесі владної діяльності 

органів державного управління у сфері нотаріату, – це адміністративні 

приписи персоніфікованого характеру, видані з метою забезпечення завдань 

нотаріату, що встановлюють, змінюють або припиняють конкретні 

адміністративні правовідносини;  

5) адміністративний договір як форма адміністративно-правового 

регулювання у сфері нотаріату не застосовується. 

Ще однією важливою складовою адміністративно-правового 

забезпечення організації та діяльності нотаріату є методи. Серед науковців, 

які досліджують форми і методи державного управління та регулювання, 

немає єдиної думки щодо первинності того чи іншого поняття. Аналізуючи їх 

співвідношення, одні визначають первинною саме форму управління [5, 

с. 123; 6, с. 188], інші – методи [137, с. 4]. Г. Ю. Гулєвська пропонує форму і 

метод державного регулювання нотаріату розглядати як певне 

співвідношення двох взаємопов’язаних сторін процесу управління, оскільки 

виділити одну з них неможливо [45, с. 116].  

У загальному вигляді під адміністративно-правовим методом 

регулювання розуміють сукупність правових засобів і способів (прийомів), 

які застосовують органи управління для забезпечення регулюючого впливу 

норм адміністративного права на суспільні відносини. 

В. Б. Авер’янов під методами державного управління розуміє способи 

практичного здійснення органами виконавчої влади та іншими суб’єктами 

державного управління владно-організуючого впливу на керовані об’єкти, 

що відповідають характеру та обсягу наданих цим суб’єктам функцій та 

повноважень (компетенції), а також особливостям керованих об’єктів [8, 

с. 295]. На думку З. Р. Кісіль, метод регулювання – це спосіб здійснення його 
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функцій, засіб дії органу державної влади на керовані об’єкти (галузі, сфери, 

комплекси, об’єднання, підприємства, трудові колективи, громадян). Методи 

регулювання показують, як, яким чином держава розв’язує завдання в галузі 

управління. У зв’язку з цим важливо підкреслити, що методи регулювання 

похідні і обумовлені методом адміністративно-правового регулювання [73, 

с. 289]. Як зазначає С. Т. Гончарук, під методом регулювання розуміють 

сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове 

регулювання суспільних відносин у галузі публічного управління [40, с. 134]. 

С. М. Алфьорова під методом регулювання розуміє спосіб здійснення 

владно-організуючого впливу керуючих суб’єктів на керовані об’єкти [11, 

с. 86]. Д. М. Бахрах визначає метод регулювання як спосіб дії на людей, 

засоби, прийоми досягнення якої-небудь мети, виконання поставленого 

завдання [23, с. 286].  

На основі вищенаведених визначень, можна дійти висновку, що 

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.  

Щодо класифікації методів державного управління серед науковців 

поширеною є думка поділу їх на імперативний і диспозитивний – основні 

методи правового регулювання. Вибір конкретного методу управління має 

ґрунтуватися на специфіці самого об’єкта управління, на конкретних умовах, 

які забезпечували б його належне функціонування. У сфері адміністративно-

правового забезпечення організації та діяльності нотаріату основоположним 

є імперативний метод правового регулювання.  

У разі використання імперативного методу органи управління 

нотаріатом встановлюють правила поведінки, які виконують об’єкти 

управління – нотаріуси. Імперативний метод передбачає встановлення 

певних вимог до робочого місця приватного нотаріуса, закріплених у ст. 25 

Закону України «Про нотаріат» та Положенні про вимоги до робочого місця 
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(контори) приватного нотаріуса і здійснення контролю за організацією 

нотаріальної діяльності, затвердженого Наказом Міністерства юстиції 

України [162]. 

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. Нотаріусу забороняється використовувати 

свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. 

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською 

діяльністю, бути засновником адвокатських 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 діяльності.  

Стаття 9 Закону України «Про нотаріат» встановлює обмеження щодо 

вчинення нотаріусом нотаріальних дій на своє ім’я і від свого імені, на ім’я і 

від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, 

дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на ім’я і від імені 

працівників даної нотаріальної контори, працівників, що перебувають у 

трудових відносинах із приватним нотаріусом.  

Дозвіл, як метод адміністративно-правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату, полягає у встановленні нормами права юридичних 

дозволів на вчинення тих чи інших дій або утриматися від їх вчинення. 

Зокрема, нотаріусу дозволено приймати на роботу найманих працівників та 

укладати з ними трудову угоду, зокрема, помічників приватних нотаріусів. 

Окрім того, хоча відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону України «Про нотаріат» 

нотаріус не може суміщати свою роботу із здійсненням підприємницької 
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діяльності, адвокатської діяльності і т. ін., проте йому надано дозвіл 

займатися викладацькою, науковою або творчою діяльність. 

Водночас адміністративно-правове регулювання організації та 

діяльності нотаріату реалізується через здійснення контролю з боку суб’єктів 

управління за дотриманням встановлених законодавством вимог щодо 

діяльності об’єктів управління – нотаріусів. (Частково ця проблема вже 

аналізувалась у підрозділі 2.1, у контексті визначення суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату). 

Даний метод адміністративно-правового регулювання здійснюється через 

проведення перевірок уповноваженими органами влади згідно з Порядком 

проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, 

державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності 

приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами 

порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального 

діловодства [174]. 

Вищевказаним нормативно-правовим актом визначається механізм 

здійснення Міністерством юстиції України (далі – Міністерство юстиції), 

Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції 

України в Автономній Республіці Крим, головними територіальними 

управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі – головне 

управління юстиції) перевірки організації роботи державних нотаріальних 

контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності 

приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами 

порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального 

діловодства. 

Основними завданнями перевірки є: 

1) перевірка організації роботи державної нотаріальної контори, 

державного нотаріального архіву, організації нотаріальної діяльності 

приватного нотаріуса, у тому числі дотримання вимог до робочого місця 

приватного нотаріуса (далі – робоче місце), страхування цивільно-правової 
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відповідальності, наявності осіб, які працюють на умовах цивільно-правових 

чи трудових договорів, умов зберігання архіву, печаток, штампів, 

спеціальних бланків нотаріальних документів тощо; 

2) перевірка дотримання державними і приватними нотаріусами правил 

ведення нотаріального діловодства, правильності формування документів у 

справи, наявність та відповідність вимогам законодавства документів (у 

випадках, передбачених законодавством, – копій документів), які необхідні 

для вчинення нотаріальних дій та долучені до примірника нотаріально 

оформленого документа, документів, необхідних для проведення державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, наявність на 

документах необхідних реквізитів (печаток, підписів, реєстрових номерів, 

дати тощо); 

3) перевірка дотримання державними і приватними нотаріусами 

порядку вчинення нотаріальних дій, у тому числі під час проведення 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

4) виявлення порушень законодавства, яке регулює організацію роботи 

державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, 

організацію нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, порядок вчинення 

нотаріальних дій та ведення нотаріального діловодства; 

5) виконання державними і приватними нотаріусами обов’язку щодо 

підвищення професійного рівня (проходження підвищення кваліфікації, 

участь у конференціях і семінарах з питань права, дотримання правил 

професійної етики, затверджених Міністерством юстиції); 

6) визначення якості нотаріального обслуговування фізичних та 

юридичних осіб; 

7) надання рекомендацій з усунення причин, унаслідок яких допущено 

порушення; 

8) застосування до державних і приватних нотаріусів заходів 

реагування, передбачених законодавством, у разі виявлення під час перевірки 

допущених ними порушень та ін. 
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За наслідками перевірки організації роботи державної нотаріальної 

контори, державного нотаріального архіву, організації нотаріальної 

діяльності приватного нотаріуса, дотримання державними і приватними 

нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил 

нотаріального діловодства, комісія протягом п’яти робочих днів з часу 

закінчення перевірки складає довідку про результати проведеної перевірки. 

На підставі цієї довідки Головне управління юстиції видає наказ, у якому 

встановлюється строк для усунення виявлених порушень та помилок. Після 

закінчення цього строку завідувач державної нотаріальної контори, завідувач 

державного нотаріального архіву, приватний нотаріус, діяльність яких 

перевірялась, зобов’язані письмово повідомити про заходи, які були вжиті 

ними для усунення цих порушень і помилок, та надати письмові пояснення, 

якщо виявлені порушення та помилки усунути неможливо. 

Диспозитивний метод в адміністративно-правовому регулюванні 

організації та діяльності нотаріату, який ще називають методом координації, 

на відміну від імперативного методу, передбачає юридичну рівність 

учасників правовідносин. Диспозитивний метод в адміністративному праві 

застосовується для встановлення правового статусу нотаріату, для 

визначення повноважень у сфері державного управління нотаріатом.  

На нашу думку, слід погодитися з думкою М. С. Долинської, 

відповідно до якої диспозитивний метод адміністративно-правового 

регулювання організації та діяльності нотаріату полягає в тому, що: 

1) особа, яка отримала свідоцтво про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю, самостійно може визначити, працювати їй у державній 

нотаріальній конторі чи займатися приватною нотаріальною діяльністю; 

нотаріальний округ, у якому здійснювати свою нотаріальну діяльність та ін.; 

2) наявна юридична рівність сторін – учасників нотаріального процесу; 

3) ініціатива сторін у разі встановлення правовідносин щодо вчинення 

нотаріальних дій; 
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4) можливий вибір учасниками нотаріального процесу варіанта 

поведінки, яка не суперечить чинному законодавству [51, с. 192]. 

Окрім зазначених методів адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності нотаріату виділяють ще й методи переконання, 

заохочення, примусу. 

Переконання як метод адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності нотаріату полягає у здійсненні комплексу виховних 

та роз’яснювальних заходів, які здійснюються органами виконавчої влади 

для стимулювання та розвитку свідомості суб’єктів вчинення нотаріальних 

дій. Цей метод застосовується з метою підвищення організованості та 

дисципліни нотаріусів і профілактики правопорушень. Переконання 

здійснюється через роз’яснення, виховання, заохочення, навчання, 

обговорення, пропаганду кращих прикладів [8, с. 286–297; 73, с. 98]. 

У контексті організаційно-правового регулювання діяльності нотаріату цей 

метод реалізується проведенням нарад, семінарів, узагальненням 

нотаріальної практики, створенням гарячих ліній для надання роз’яснень 

населенню, гарячої лінії з метою виявлення випадків порушення прав та 

інтересів самих нотаріусів і т. ін.  

Заохочення як метод адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності нотаріату полягає у правовому впливі, що спонукає 

суб’єктів до вчинення певних дій, корисних з точки зору суспільства і 

держави, через створення зацікавленості в отриманні додаткових переваг. На 

думку О. М. Кисельової, вплив за допомогою заохочення направлено на 

збільшення у суб’єкта інтересу в здійсненні яких-небудь конкретних вчинків 

і отримання матеріального та морального схвалення, тоді як переконання – 

це спосіб формування у відповідних осіб певної свідомості, звички 

добровільного виконання встановленої поведінки [72]. До заохочень у сфері 

нотаріату відносять: преміювання державних нотаріусів; нагородження 

приватних та державних нотаріусів тощо. 
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Поряд із методами переконання та заохочення органами виконавчої 

влади у разі необхідності може бути використано й метод примусу. При 

цьому задля запобігання правопорушенням використання даного методу є не 

лише правом компетентних органів, а й їхнім обов’язком. У науковій 

літературі виділяють два види примусу: дисциплінарний та 

адміністративний. Проте не виключене застосування матеріального і 

кримінального примусу. Виходячи з цього примус щодо нотаріусів 

здійснюється через застосування заходів юридичної відповідальності, про які 

йтиметься в наступному підрозділі. 

Таким чином, зазначені методи адміністративно-правового 

регулювання організації та діяльності нотаріату у своїй сукупності є 

способами реалізації органами виконавчої влади своїх владно-розпорядчих 

повноважень, спрямованих на належне та ефективне функціонування 

системи нотаріату, які здійснюються у відповідних формах. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зазначити, що адміністративно-

правове забезпечення організації та діяльності нотаріату – це сукупність 

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.  

 

 

2.3 Правовий статус суб’єктів нотаріальної діяльності 

 

Важливе значення для розв’язання проблем удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності, 

визначення місця у суспільних відносинах та, нарешті, підвищення 

результативності діяльності нотаріату має з’ясування правового статусу 

суб’єктів нотаріальної діяльності – нотаріусів, які є основоположними 

суб’єктами системи нотаріату. У даному контексті насамперед необхідно 
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з’ясувати сутність поняття «правовий статус» загалом та «правовий статус 

нотаріуса» зокрема. 

В юридичній літературі існує кілька підходів до визначення змісту та 

сутності категорії «правовий статус». Зокрема, Н. М. Оніщенко визначає 

правовий статус як систему законодавчо встановлених та гарантованих 

державою прав, свобод, законних інтересів і обов’язків суб’єкта суспільних 

відносин [206, с. 366]. В. М. Корельський розглядає правовий статус як 

багатоаспектну категорію в кількох площинах: 

1) ця категорія має загальний, універсальний характер і включає в себе 

статуси різних суб’єктів правовідносин; 

2) правовий статус відбиває індивідуальні особливості суб’єктів і 

реальне положення їх у системі багатоманітних суспільних відносин; 

3) правовий статус не може бути реалізований без обов’язків, що 

кореспондуються правам; 

4) ця категорія визначає права та обов’язки суб’єктів у системному 

вигляді [89, с. 549]. 

Окрім того, правовий статус характеризується ще й цілісністю, чіткою 

структурованістю, визначеним порядком взаємодії його компонентів [82, 

с. 129]. До визначення цієї категорії А. В. Малько та М. Г. Матузов мають 

дещо інший підхід. Вони розглядають правовий статус як комплексну 

інтеграційну категорію, що відображає взаємовідносини суб’єктів суспільних 

відносин, особи і суспільства, громадянина і держави, індивіда й колективу, а 

також інші соціальні зв’язки [106, с. 92]. 

Таким чином, серед науковців немає єдності щодо визначення змісту 

правового статусу. Нерідко до його структури вводяться, крім прав, свобод, 

обов’язків, ще й принципи, громадянство, законні інтереси, гарантії. На нашу 

думку, зазначені категорії є засобами забезпечення правового статусу.  

Важливою передумовою набуття певного правового статусу є 

правосуб’єктність, яка включає в себе правоздатність, тобто встановлену 

законом здатність особи бути носієм суб'єктивних прав і юридичних 
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обов’язків, дієздатність – фактичну здатність людини здійснювати ті чи інші 

юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну чи припинення прав та 

обов’язків і деліктоздатність – здатність нести юридичну відповідальність за 

невиконання обов’язків або за вчинення різних правопорушень. 

Правовий статус суб’єктів нотаріальної діяльності є складним за 

змістом, оскільки охоплює права, обов’язки та відповідальність усіх 

суб’єктів, які вчиняють нотаріальні дії та згідно з чинним законодавством 

здійснюють дії, пов’язані з цим. Визначальним у правовому статусі нотаріату 

є правовий статус нотаріуса, оскільки саме він є основним суб’єктом, 

уповноваженим державою на вчинення нотаріальних дій, завдяки чому 

виконуються основні завдання, покладені на даний інститут. 

Для визначення правового статусу нотаріуса слід проаналізувати ряд 

нормативно-правих актів. Зокрема, відповідно до ст. 3 «Закону України» про 

нотаріат, нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює 

нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному 

нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, 

зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та 

вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм 

юридичної вірогідності, а також здійснює функції державного реєстратора 

прав на нерухоме майно у порядку та випадках, встановлених Законом 

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

обтяжень». 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про нотаріат» нотаріус має право: 

витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, 

необхідні для вчинення нотаріальних дій; одержувати плату за надання 

додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із 

вчинюваними нотаріальними діями, а також за вчинення приватними 

нотаріусами нотаріальних дій; складати проекти угод і заяв, виготовляти 

копії документів та виписки з них, а також давати роз’яснення з питань 

вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру тощо.  
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Відповідно до ст. 5 Закону нотаріус зобов’язаний: здійснювати свої 

професійні обов’язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги, 

дотримуватися правил професійної етики; сприяти громадянам, 

підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті 

законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки, попереджати про 

наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична 

необізнаність не могла бути використана їм на шкоду; зберігати в таємниці 

відомості, одержані ним у зв’язку із вчиненням нотаріальних дій; вести 

нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно до встановлених 

правил; надавати документи, інформацію і пояснення на вимогу Міністерства 

юстиції України, Головного територіального управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних 

територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі 

при здійсненні ними повноважень щодо контролю за організацією діяльності 

та виконанням нотаріусами правил нотаріального діловодства та виконувати 

інші обов’язки, передбачені законом.  

У підзаконних нормативно-правових актах Міністерства юстиції 

України конкретизуються обов’язки нотаріуса та порядок їх виконання. До 

таких нормативно-правових актів належить Порядок вчинення нотаріальних 

дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції 

України № 296/5 від 22 лютого 2012 року [171]. Даним правовим актом 

визначено порядок встановлення особи учасників цивільних відносин, які 

особисто звернулися за вчиненням нотаріальних дій; порядок визначення 

обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть участь у правочині, 

що нотаріально посвідчується; порядок підписання правочинів, заяв чи інших 

документів; порядок перевірки справжності підписів учасників правочинів та 

інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії тощо. 

Нотаріус також не має права приймати для вчинення нотаріальних дій 

документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, 

що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або 
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ділову репутацію юридичної особи, які мають підчистки або дописки, 

закреслені слова чи інші не застережені виправлення, документи, тексти яких 

неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані 

олівцем. 

Окрім того, чинним законодавством передбачено і відповідальність 

нотаріуса. У зв’язку з порушенням у своїй діяльності чинного законодавства 

нотаріус може бути притягнутий до адміністративної, майнової, 

дисциплінарної та кримінальної відповідальності. (Про це частково йшлося у 

підрозділі 2.1 цієї дисертаційної роботи). Зокрема, відповідно до ст. 21 та 27 

Закону України «Про нотаріат» шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних 

або недбалих дій нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі та в порядку, 

передбаченому законодавством України.  

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про нотаріат» для забезпечення 

відшкодування заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії та здійснення 

нотаріусом функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» шкоди приватний нотаріус зобов’язаний до 

початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір 

страхування цивільно-правової відповідальності. Мінімальний розмір 

страхової суми становить тисячу мінімальних розмірів заробітної плати. 

Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або у 

судовому порядку. 

Законом України «Про нотаріат» передбачено і дисциплінарну 

відповідальність щодо нотаріуса. Зокрема, Міністерство юстиції України 

може анулювати свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю за 

таких обставин: 1) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, 

прийнятим на підставі подання Головного територіального управління 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 

головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та 

Севастополі, у випадках: знищення чи втрати нотаріусом або з його вини 
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архіву нотаріуса чи окремих документів; неодноразового порушення 

нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції 

України; 2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим 

на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі неодноразового 

порушення нотаріусом правил професійної етики.  

Що стосується адміністративної відповідальності нотаріуса, то чинним 

законодавством не передбачено прямої норми щодо притягнення нотаріуса 

до даного виду відповідальності. Разом з тим важливим є встановлення 

відповідальності нотаріуса згідно з Законом України «Про засади запобігання 

і протидії корупції» [158]. Зокрема, відповідно до пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 4 цього 

Закону нотаріуса віднесено до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, тобто до осіб, які не є державними службовцями, але надають 

публічні послуги. Таким чином, нотаріуси вступають у публічно-правові 

відносини. При цьому, А. Селіванов застерігає, що у зв’язку із 

запровадженням в Україні адміністративної юстиції виникає багато питань у 

теоретичному аспекті ряду важливих категорій, пов’язаних із «публічністю». 

До них автор, зокрема, відносить «публічну владу», «публічний інтерес», 

«публічний орган». Науковець зауважує, що правознавці ще не досліджували 

юридичної сутності вказаних категорій і, як наслідок, це позначилось на 

загальнотеоретичному розумінні таких нормативних понять, як «публічно-

правовий спір», «суб’єкт владних повноважень», «публічно-правові 

відносини» [196, с. 31–32].  

Окрім того, відповідно до пп. «г» п. 8 ч. 2 ст. 5 та ч. 3 ст. 23 Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» нотаріуса віднесено до 

спеціально визначеного суб’єкта первинного фінансового моніторингу. 

Згідно з ч. 3 ст. 23 цього ж Закону у разі невиконання (неналежного 

виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який не є 

юридичною особою, вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, 
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що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на нього в 

установленому законом порядку може бути накладено штраф у розмірі до 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за: 1) порушення вимог 

щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, 

передбачених законодавством; 2) невиявлення, несвоєчасне виявлення та 

порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до 

законодавства підлягають фінансовому моніторингу; 3) неподання, 

несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Спеціально 

уповноваженому органу недостовірної інформації про фінансові операції, що 

відповідно до закону підлягають такому моніторингу; 4) порушення порядку 

зупинення фінансових операцій; 5) порушення обов’язків, не зазначених 

вище та визначених ст. 6, 812, 17 та 22 Закону.  

Зазначимо, що проблема визначення правового статусу нотаріуса в 

контексті адміністративного права передбачає також розгляд особливостей 

порядку зайняття посади та фінансового забезпечення діяльності суб’єктів, 

уповноважених вчинювати нотаріальні дії.  

При цьому важливо підкреслити, що перед вітчизняним законодавцем 

стоїть важливе завдання, яке полягає у приведенні у відповідність нотаріату в 

Україні до основоположних ознак латинського нотаріату, особливо після 

вступу до Міжнародного союзу латинського нотаріату. (Докладніше про це 

йтиметься у Розділі 3 цієї дисертаційної роботи). Зокрема, основною ознакою 

латинського нотаріату є перехід до так званого єдиного нотаріату, який 

працює на основі самофінансування. Такий перехід має бути виваженим і 

поступовим, а тому потребує чимало часу. Зважаючи на це, і сам перехідний 

період буде чималим. Саме тому, на нашу думку, законодавцем повинен бути 

врахований даний аспект, а тому в перехідний період мають відбутися зміни 

у визначенні правових статусів державного і приватного нотаріусів та чітке 

їх розмежування до переходу до єдиного нотаріату. 
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Зокрема, більшість науковців у своїх дослідженнях характеризують 

поняття правового статусу нотаріуса, не враховуючи особливостей кожного 

із суб’єктів нотаріальної діяльності. Зокрема, не береться до уваги 

відмінність між правовими становищами державного та приватного 

нотаріуса, що зумовлюється специфікою їхньої роботи. Такий розподіл 

обумовлений не характером їхніх прав та обов’язків, а особливостями 

порядку зайняття посади та фінансового забезпечення нотаріальної 

діяльності [64, с. 154].  

У даному контексті слід звернути увагу передусім на правовий статус 

державних нотаріальних контор, які створюються і ліквідуються 

Міністерством юстиції України на підставі відповідних Наказів. Саме 

формулювання «державна» вказує на правовий зв’язок з державою, що 

виявляється в порядку заснування контори, фінансування її діяльності, 

оплати заробітної плати її працівників. Штат державних нотаріальних контор 

затверджується Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними територіальними 

управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі в межах 

встановленої для державних нотаріальних контор штатної чисельності і 

фонду заробітної плати. Державні нотаріальні контори утримуються за 

рахунок державного бюджету. Державна нотаріальна контора є юридичною 

особою, яка створюється та реєструється в установленому законом порядку. 

Очолює державну нотаріальну контору завідувач, який призначається із 

числа осіб, які мають свідоцтво про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю. Отже, завідувач державною нотаріальною конторою, окрім 

виконання ним повноважень нотаріуса, покликаний забезпечувати 

внутрішньо-організаційне керівництво державною нотаріальною конторою. 

Таким чином, Міністерство юстиції України, як орган державної влади, який 

створює державні нотаріальні контори, спрямовує діяльність роботи 

державних нотаріальних контор, а завідувачі забезпечують належне 
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виконання покладених Міністерством юстиції України завдань як конторою в 

цілому, так і окремими її працівниками.  

Окрім того, якщо проаналізувати дане у Юридичній енциклопедії 

визначення державного органу (органу держави) [227, с. 286–287], можна 

визначити основні його ознаки: 1) структурно організований елемент; 

2) наділений владними повноваженнями; 3) наділений необхідними 

матеріальними засобами для здійснення завдань, пов’язаних із реалізацією 

тієї чи іншої функції. Таким чином, державні нотаріальні контори, як 

структурно організовані елементи, наділені державно-владними 

повноваженнями щодо вчинення нотаріальних дій та необхідними 

матеріальними засобами, які забезпечуються за рахунок державних коштів 

для здійснення завдань, покладених на нотаріат, слід віднести до державних 

органів. Отже, виходячи з вищенаведеного державний нотаріус, крім 

загального статусу нотаріуса, має ще й статус співробітника юридичної 

особи – державної нотаріальної контори, яка є державним органом.  

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності проводиться Головним 

територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, головними територіальними управліннями 

юстиції в областях, містах Києві та Севастополі на підставі заяви особи, яка 

має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та акта про 

сертифікацію щодо відповідності робочого місця (контори) приватного 

нотаріуса встановленим умовам. Приватні нотаріуси не перебувають у штаті 

державного органу й організують свою діяльність самостійно та відповідно 

до Податкового кодексу України є самозайнятими особами. При цьому коло 

повноважень приватного і державного нотаріусів абсолютно збігаються, а 

документи, оформлені ними, мають однакову юридичну силу. 

Таким чином, на нашу думку, правові статуси державних і приватних 

нотаріусів мають свої особливості, а тому їх необхідно розглядати окремо 

один від одного, з урахуванням особливостей порядку зайняття посади та 

фінансового забезпечення діяльності.  
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На думку Г. Ю. Гулєвської, дуалізм правового статусу нотаріуса 

проявляється в тому, що він виконує функції державної влади [45, с. 21]: 

1) нотаріус наділяється повноваженнями держави, що надає йому ознак 

посадової особи, а його діяльності – публічний, офіційний характер; 

2) призначення на посаду здійснюється Головним територіальним 

управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, головними територіальними управліннями юстиції в областях, містах 

Києві та Севастополі, суб’єктом організації та контролю нотаріальної 

діяльності постає держава, яка вирішує питання розташування нотаріальних 

офісів – їх кількості, місцезнаходження, утворення, скасування, реєстрації, а 

також контролю не лише розташування офісів, а й самої нотаріальної 

діяльності з позицій якості надання нотаріальних послуг. 

На думку В. В. Комарова та В. В. Баранкової, приватний нотаріус має 

державно-владні повноваження. У діяльності нотаріуса особливо важливими 

є два аспекти: з одного боку, він здійснює свою діяльність від імені держави, 

яка делегує нотаріусу спеціальні повноваження й наділяє його низкою прав 

та обов’язків; з іншого – нотаріус не отримує заробітної плати з бюджету, не 

перебуває у штаті державного апарату й організовує свою діяльність 

самостійно: орендує або набуває права власності на приміщення, обладнання 

нотаріальної контори, наймає працівників та за власні кошти оплачує їхню 

працю [120, с. 46]. 

У свою чергу, С. Я. Фурса критично ставиться до пропозиції наділення 

нотаріусів повноваженнями діяти від імені держави, оскільки нотаріальна 

діяльність зумовлена виконанням функцій держави, але недоцільно надавати 

нотаріусам право діяти від імені держави. Фактично в такий спосіб 

пропонується зрівняти статус судді й нотаріуса, але їхнім посадам властиві 

різні функції та повноваження. Суду необхідно діяти від імені держави для 

того, щоб його рішення було загальнообов’язковим, а нотаріальним 

документам таких властивостей надавати не потрібно. У протилежному 
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випадку при порушенні нотаріусом прав громадян - позов можна буде 

звертати проти держави [215, с. 15]. 

Таке зауваження є важливим, оскільки нотаріуси вчиняють нотаріальні 

дії відповідно до Закону України «Про нотаріат», Правил ведення 

нотаріального діловодства, затвердженого Наказом Міністерства юстиції 

України № 3253/5 від 22 грудня 2010 року [175], Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України затвердженого Наказом Міністерства 

юстиції України № 296/5 від 22 лютого 2012 року [171], а якщо звернути 

увагу на нотаріально посвідчені документи, то в жодному з них не вказано, 

що нотаріус, чи то державний, чи то приватний, діє від імені держави. Таким 

чином, твердження, що нотаріус діє від імені держави, є помилковим.  

Таким, що безпосередньо впливає на визначення поняття, сутності та 

змісту нотаріату й нотаріальної діяльності є з’ясування того, чи можна 

вважати нотаріуса посадовою або службовою особою. Розглядаючи дане 

питання в рамках адміністративного права, слід зазначити, що однією з 

головних рис адміністративного права є його публічна спрямованість. 

Адміністративне право врегульовує публічні правовідносини, змістом яких 

завжди є публічний інтерес [56, с. 42]. У даному контексті слід звернути 

увагу на нотаріат, як на об’єкт державного управління, а тому – 

проаналізувати зв’язок нотаріату загалом і нотаріусів, зокрема, з державою. 

В одному з листів Міністерства юстиції України нотаріуса віднесено до 

осіб, які не мають статусу державного службовця, але виконують делеговані 

державою публічні функції влади [223]. О. П. Коляда вказує, що нотаріуси є 

суб’єктами публічних правовідносин, оскільки здійснюють надані державою 

публічні повноваження [85, с. 50]. Окрім того, у ст. 4 Закону України «Про 

засади запобігання і протидії корупції» нотаріуси розглядаються як особи, 

уповноважені на виконання функцій держави, що надає публічні функції. 

Кримінальне законодавство розглядає нотаріуса як особу, яка надає публічні 

послуги (ст. 365-2 та 368-4 КК України) та уповноважену на виконання 

функцій держави (ст. 369-2 КК України). 
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Таким чином, очевидним є правовий зв’язок нотаріуса як основного 

суб’єкта системи нотаріату з державою. При цьому цей зв’язок 

простежується в усіх аспектах здійснення нотаріальної діяльності, у тому 

числі у призначенні на посаду державного нотаріуса, у реєстрації приватної 

нотаріальної діяльності, її зупиненні та припиненні, здійсненні контролю за 

організацією нотаріальної діяльності і т. ін. Тобто правовий зв’язок нотаріуса 

з державою виявляється у забезпеченні державою професійної діяльності 

нотаріусів, контролі за її здійсненням, визначенні меж повноважень 

нотаріуса [91, с. 29].  

Тлумачний словник юридичних термінів за редакцією В. Г. Гончаренка 

відносить нотаріусів до посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії [41, 

с. 169], тоді як інший – за редакцією І. П. Бутка, Р. І. Гринчука – до 

службових осіб [229, с. 471]. 

Закон України «Про нотаріат» не дає чіткої відповіді на це питання. 

Стаття 1 цього Закону закріплює, що «нотаріат в Україні – це система органів 

і посадових осіб…». Тобто в даному контексті закон відносить нотаріусів до 

посадових осіб, але в ст. 7 нотаріуси відокремлюються від посадових осіб – 

«нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії…».  

Відповідно до ч. 2 ст. 2 чинного Закону України «Про державну 

службу» [154] посада – це визначена структурою і штатним розписом 

первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку 

покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень, 

а посадовою особою є керівники та заступники керівників державних органів 

та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими 

нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій. При цьому слід зауважити, що відповідно 

до Закону України «Про державну службу» посадовою особою визнається 

керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної 

Республіки Крим або їх апараті, яка обіймає вищу посаду державної служби в 

державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, 
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до посадових обов’язків якої належать повноваження з питань державної 

служби в цьому органі або його апараті.  

Відповідно до п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 

26 грудня 2003 року «Про судову практику у справах про перевищення влади 

або службових повноважень» [186] при вирішенні питання про те, чи є особа 

службовою, потрібно виходити з положень, що містяться у примітках 1 і 2 до 

ст. 364 Кримінального кодексу України (далі – КК України), в яких 

зазначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за 

спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи 

місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних 

чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані 

з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 

особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, центральним органом державного управління із 

спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою 

підприємства, установи, організації, судом або законом. 

Таким чином, до службових належать дві категорії осіб:  

а) ті, які здійснюють функції представників влади; 

б) ті, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-

господарські обов’язки або виконують такі обов’язки за спеціальними 

повноваженнями, що пов’язані з виконанням організаційно. 

Як указувалось раніше, правові статуси державного і приватного 

нотаріусів слід розглядати окремо один від одного, у тому числі і питання 

віднесення їх до посадових чи службових осіб. Проаналізувавши положення 

чинного законодавства, можна дійти висновку, що приватних нотаріусів не 

можна віднести ні до «посадових осіб», ні до «службових осіб». Слід також 

зауважити, що відділом методично-правового забезпечення діяльності 

нотаріату Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань 
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(зараз – Департамент нотаріату та фінансового моніторингу) був 

підготовлений інформаційний лист щодо понять «службова особа», 

«посадова особа» стосовно нотаріусів. Відповідно до цього листа вчинення 

нотаріальних дій – це особливий вид діяльності, яка за своїм 

правозастосовчим характером не залежить від її суб’єктивного складу. 

Учинення нотаріусами нотаріальних дій не є виконанням ними функцій 

представників влади або організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських функцій відповідно до п. 3 постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 26 грудня 2003 року № 15 «Про судову практику у справах 

про перевищення влади або службових повноважень» та приміток 1 і 2 до 

ст. 364 Кримінального кодексу України. Тому з огляду на вимоги ст. 1, 34 та 

36 Закону України «Про нотаріат» відділ методично-правового забезпечення 

діяльності нотаріату вважає, що приватні нотаріуси під визначення 

«службова особа» та «посадова особа» не підпадають [223]. 

Разом з тим відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну 

службу» державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які 

займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного 

виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за 

рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають 

відповідні службові повноваження. 

Як уже зазначалося, державні нотаріальні контори створюються і 

ліквідуються Міністерством юстиції України. Штати державних 

нотаріальних контор затверджуються Головним територіальним управлінням 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 

головними територіальними управліннями юстиції в областях, містах Києві 

та Севастополі в межах встановленої для державних нотаріальних контор 

штатної чисельності і фонду заробітної плати. Працівники державних 

нотаріальних контор укладають трудові угоди з відповідним управлінням 

юстиції і таким чином обіймають відповідні посади в апараті державного 

органу та отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету. Отже, 



 122 

на нашу думку, є всі ознаки того, що державні нотаріуси перебувають на 

державній службі, а тому на них має поширюватися Закон України «Про 

державну службу». Завідувачів же державних нотаріальних контор слід 

віднести до посадових осіб як керівників державного органу, на яких 

законами та іншими нормативно-правовими актами покладено обов’язок 

здійснення організаційно-розпорядчих функцій. 

Таким чином, дослідивши порядок створення і фінансове забезпечення 

роботи державних і приватних нотаріусів, вважаємо за необхідне в Законі 

України «Про нотаріат» до переходу до єдиного нотаріату чітко розмежувати 

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

закріпити їхній правовий статус. Зокрема, ми пропонуємо внести в ч. 3 ст. 17 

Закону України «Про нотаріат» зміни такого змісту: «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», а ст. 24 доповнити положенням: «Приватний нотаріус – це особа, 

яка здійснює професійну нотаріальну діяльність, зареєстровану в 

передбаченому законом порядку, що фінансується за рахунок коштів, 

отриманих у результаті такої діяльності». 

При цьому з переходом до єдиного нотаріату останній матиме всі 

ознаки приватного, який здійснює свою діяльність на основі 

самофінансування. Виходячи з цього нотаріусом у латинській системі 

нотаріату має бути спеціально уповноважена державою на вчинення 

нотаріальних дій фізична особа, яка організовує свою діяльність самостійно. 
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Висновки до Розділу 2 

 

Під адміністративно-правовими відносинами у сфері нотаріату слід 

розуміти 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. 

Суб’єктами державної політики у сфері адміністративно-правового 

регулювання організації та діяльності нотаріату є: Президент України; 

Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України. При цьому 

безпосереднім суб’єктом адміністративно-правового регулювання організації 

та діяльності нотаріату є Міністерство юстиції України та його територіальні 

органи і структурні підрозділи. Міністерство юстиції України, виконуючи 

управлінську функцію щодо організації діяльності нотаріату, визначає й 

забезпечує основи такої діяльності; реалізує свої повноваження, як 

безпосередньо, так і через створені відповідно до чинного законодавства його 

територіальні органи, а також за допомогою інших органів юстиції, 

державних підприємств, установ, організацій, зокрема, за допомогою Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату та Державного підприємства 

«Інформаційний центр» Міністерства юстиції України. Змістом 

адміністративно-правового забезпечення є встановлення умов допуску 

громадян до нотаріальної діяльності, здійснення контролю за організацією 

нотаріату, керівництво державними нотаріальними конторами, перевірка 

організації діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення 

нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, видача та 

анулювання в установленому законом порядку свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю та ін. 

Однією із складових адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності нотаріату є форми та метод. Під формою 

адміністративно-правового регулювання організації й діяльності нотаріату 
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слід розуміти зовнішній прояв діяльності органів виконавчої влади у межах 

наданих їм повноважень, яка здійснюється з метою організації діяльності 

нотаріату. Основними формами адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності нотаріату є: видання правових актів управління 

(нормативного та індивідуального характеру); вчинення (здійснення) інших 

юридично значущих дій; різного роду організаційні дії; 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. У сфері 

адміністративно-правового регулювання організації та діяльності нотаріату 

основоположним є імперативний методи. Окрім того, у сфері 

адміністративно-правового регулювання організації та діяльності нотаріату 

застосовують методи переконання, заохочення, примусу. 

У контексті дослідження адміністративно-правових основ організації та 

діяльності нотаріату важливим є визначення правового статусу суб’єктів 

нотаріальної діяльності, що передбачає з’ясування особливостей їх 

правоздатності, дієздатності та деліктоздатності. У результаті запропоновано 

до переходу до єдиного нотаріату розмежувати й 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 у 

передбаченому законом порядку, що фінансується за рахунок коштів, 

отриманих в результаті такої діяльності. 
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РОЗДІЛ 3 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

 

 

3.1 Досвід організації та діяльності нотаріату в країнах, які входять 

до Міжнародного союзу латинського нотаріату, та його вплив на 

розвиток вітчизняного нотаріату 

 

На шляху до європейської інтеграції серед найважливіших завдань 

держави є приведення вітчизняного законодавства та практики його 

реалізації до міжнародних стандартів. Однією зі складових цього процесу є 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення організації та 

діяльності системи нотаріату в Україні, що потребує вивчення зарубіжного 

досвіду організації діяльності сучасного нотаріату та тенденцій його 

розвитку з метою запозичення позитивних здобутків і врахування негативних 

аспектів. Такий підхід дасть змогу удосконалити адміністративно-правове 

забезпечення організації та діяльності нотаріату й на високому професійному 

рівні виконувати покладені на нього завдання в умовах сучасних потреб 

суспільства, підвищить престиж професії нотаріуса і відкриє дорогу 

вітчизняному нотаріату до міжнародної спільноти. 

У вітчизняній юридичній науці виокремлюють систему нотаріату в 

країнах «common law», де роль його незначна або зовсім відсутня, та країн 

«civil law» (латинської системи), в якій нотаріат посідає чільне місце серед 

публічних інститутів [45, с. 129–154] та які об’єднані в Міжнародний союз 

латинського нотаріату.  

Першу групу складають країни англосаксонської правової системи 

(Англія, США, Австралія, Сінгапур, Кіпр, Індія та ін.), де в компетенцію 

нотаріальних органів входить лише завірення документів і підписів. Крім 
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того, в цих країнах кодифіковані закони нечисленні, джерелами права є 

переважно традиції та прецеденти, які створені юридичною практикою. 

Відповідно роль нотаріату незначна, а діяльність нотаріусів, як правило, 

суміщається з діяльністю адвокатів. 

Зокрема, США та Великобританія є країнами з типовими системами 

нотаріату англосаксонського типу. Базисним фактором, що визначає 

особливості організації нотаріату в США, на думку М. В. Бондарєвої, є 

відсутність його як єдиної спеціалізованої державної інституції [31, с. 153]. 

Так, у США взагалі не існує професії нотаріуса, ідентичної європейському 

типу. Відсутність федерального законодавства, що регулює відносини у 

сфері нотаріату, зумовлює наявність багатьох розбіжностей у визначенні 

правового статусу нотаріуса, переліку нотаріальних дій, які можуть ним 

вчинятися, інших особливостей організації та діяльності нотаріату в різних 

штатах країни [93, с. 24].  

У США законодавство окремих штатів повноваженнями із вчинення 

нотаріальних дій наділяє певних посадових осіб, які можуть бути умовно 

поділені на дві групи: особи, компетенція яких визначена законом і не 

потребує додаткового підтвердження, та особи, право вчиняти нотаріальні дії 

яких має підтверджуватися в кожному конкретному випадку локальними 

нормативними актами. До першої групи належать судді, офіцери військових 

формувань США, офіцери іноземних військових формувань, посадові особи 

консульських установ іноземної держави на території США. До другої групи 

осіб, які мають право на вчинення нотаріальних дій тільки за наявності 

спеціального дозволу на це, належить, наприклад, начальник федеральної 

тюрми. У більшості штатів особа, яка досягла 18 років і бажає стати 

нотаріусом, має скласти лише нескладний іспит. Більшість нотаріусів 

працюють секретарями в юридичних фірмах, судах, банках і страхових 

компаніях [42, с. 58]. 

У Великій Британії схожі засади правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату. Відсутність спеціального нормативно-правового акта у 
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даній сфері зумовлює потребу у використанні правових звичаїв, зокрема, 

торговельного права, судових прецедентів та статутів, які містять порядок 

вчинення окремих видів нотаріальних дій. У цій країні існує кілька груп 

нотаріусів, у яких до претендентів на посаду ставлять різні вимоги. Зокрема, 

в Англії та Уельсі працює три групи нотаріусів: загальні нотаріуси (їх ще 

називають «нотаріуси-писарі»), територіальною компетенцією яких 

охоплюються всі частини Англії та Уельсу; окружні нотаріуси, які є 

практикуючими солісіторами та які діють у межах визначеної території – 

нотаріального округу; церковні нотаріуси, призначені зі складу архіваріусів 

церковних судів, та які є за посадою солісіторами і здійснюють свою 

діяльність при судах [31, с. 154].  

Іншу групу складають нотаріальні органи країн латинського, так 

званого писаного права. Латинський нотаріат пов’язаний із римським 

правом, яке стало основою для його виникнення. Однією з характерних ознак 

латинського нотаріату є незалежність кожного нотаріуса, як основа побудови 

всієї системи нотаріату. Н. В. Ільєва зазначає, що реалізація такого принципу 

на практиці дає можливість країнам латинського нотаріату знижувати 

витрати держави на створення системи гарантованої та необхідної допомоги 

громадянам і юридичним особам, підвищити матеріальну відповідальність 

нотаріусів, виключити незаконне втручання державних органів та посадових 

осіб, підвищити кваліфікацію нотаріусів, забезпечити збереження таємниці 

нотаріальних дій тощо [63, с. 153]. 

Характеризуючи латинський нотаріат, насамперед слід згадати про 

авторитетне міжнародне об’єднання нотаріусів – Міжнародний союз 

латинського нотаріату (далі – Союз), який є неурядовою організацією й 

основним завданням якого є підтримка, координація та розвиток нотаріальної 

діяльності на міжнародному рівні. Метою створення даної організації є 

систематизація нотаріального законодавства, удосконалення прогресивних 

ініціатив, поліпшення системи діяльності нотаріусів різних країн світу та ін. 

До компетенції Союзу входить підготовка конкретних пропозицій для 
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вдосконалення чинного національного законодавства, обмін досвідом, пошук 

можливостей спрощення руху та порядку прийняття нотаріальних актів і 

посилення їх доказової сили на міжнародному рівні.  

Слід зауважити, що Бюро при Комісії з міжнародного співробітництва 

Міжнародного союзу латинського нотаріату 18 січня 1986 року та Постійною 

Радою в Гаазі 13–15 березня 1986 року затверджені базові принципи системи 

латинського нотаріату, які були систематизовані в один акт та складаються із 

19 статей, об’єднаних у три розділи. За допомогою цих принципів 

вирішується кілька питань. По-перше, вони стали робочим інструментом, 

який слугує орієнтиром для нотаріусів тих країн, які ще не входять до Союзу, 

але бажають стати його членами чи сприяти розвитку нотаріату та 

вдосконаленню національного законодавства про нотаріат. По-друге, ці 

принципи дають змогу посилатися на них, не відшукуючи окремі рішення 

конгресів [18].  

У першому розділі базових принципів «Про нотаріуса і функції 

нотаріату» визначені загальні положення про нотаріат. Зокрема, нотаріус – це 

юрист, який має особливі повноваження посвідчувати договори, які 

укладаються сторонами, належним чином складати необхідні документи та 

консультувати осіб, які звертаються за його послугами. Основною функцією 

нотаріату визначено державну службу, яку нотаріус здійснює незалежно, не 

входячи до переліку державних службовців або службовців громадських 

організацій.  

У другому розділі базових принципів «Нотаріальні документи» 

визначені адміністративні засади вчинення нотаріальних дій. Зокрема, 

регламентується нотаріальне діловодство і нотаріальне засвідчення 

документів; статус нотаріальної охорони прав громадян; визначення 

професійної таємниці нотаріуса; незалежність нотаріуса та забезпечення 

законності вчинення нотаріальних дій. 

Третій розділ базових принципів «Організація нотаріальної діяльності» 

містить такі положення: визначення території, на яку поширюється 
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компетенція одного нотаріуса та кількість нотаріальних контор; вимоги до 

розміщення робочого місця нотаріуса; квотування нотаріусів; забезпечення 

контролю дотримання нотаріусами правил нотаріальної етики; об’єднання у 

колегіальні органи та утворення центрального органу нотаріату, який має 

координувати нотаріальну діяльність.  

Слід зазначити, що запровадження Базових принципів латинського 

нотаріату в країнах Європи відбулося з урахуванням національних 

особливостей, історичного розвитку країни, її економіки тощо [98, с. 8]. 

Таким чином, сьогодні наукова спільнота розрізняє два типи систем 

нотаріату – англосаксонський та латинський. Англосаксонському нотаріату 

не притаманні права та обов’язки нотаріуса, характерні для європейських 

країн латинського типу. Крім того, нотаріальні документи у країнах, де набув 

поширення англосаксонський нотаріат, не мають повної доказової сили, а 

нотаріуси одночасно можуть здійснювати функції адвокатів.  

У системі латинського нотаріату нотаріус виступає, по-перше, як 

незалежний представник держави, наділений від її імені повноваженнями 

вчиняти нотаріальні дії, й, по-друге, водночас такою особою, що несе 

особисту відповідальність за вчинення нотаріальних дій. Незалежність 

нотаріуса забезпечує надання правочинам сторін публічної форми та довіри, 

оскільки нотаріус виконує завдання публічної влади. Контроль за діяльністю 

нотаріуса здійснюється державою в особі органів юстиції й нотаріальними 

палатами. 

Наразі розвиток існуючих нотаріальних систем залежить від таких 

загальносвітових процесів, як інтернаціоналізація та глобалізація [138, с. 5], 

що певною мірою зумовлює тенденцію до взаємопроникнення і 

взаємозближення правових систем «common law» та «civil law» та відповідно 

модифікацію існуючих догматичних положень, притаманних тій чи іншій 

системі організації нотаріату. Особливої актуальності зазначені процеси 

набувають і у світлі співіснування систем «common law» та «civil law» у 

Європейському Союзі [27, с. 15–17]. 
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Зауважимо, що вступ України до Міжнародного союзу латинського 

нотаріату насамперед передбачає приведення у відповідність до основних 

ознак латинського нотаріату вітчизняного законодавства, у тому числі й у 

сфері адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

нотаріату. Цей процес було розпочато через розроблення та затвердження 

Концепції реформування органів нотаріату в Україні 24 грудня 2010 року. 

Після цього було прийнято ряд нормативно-правових актів, які наближали 

вітчизняний нотаріат до латинської моделі, проте залишилося чимало 

невирішених питань, які необхідно узгодити з метою відповідності 

вітчизняного нотаріату латинському нотаріату, зокрема, питання переходу до 

єдиного нотаріату. 

У процесі адаптації вітчизняного законодавства до латинської моделі 

нотаріату та з урахуванням основних тенденцій розвитку державного 

регулювання нотаріату в Україні особливу увагу треба звернути на досвід 

організації та діяльності нотаріату як країн пострадянського простору, які 

близькі нам за правовими традиціями, організацією економічних, соціальних 

та політичних відносин, де процеси реформування нотаріату вже тривають, 

так і нотаріату країн-членів Європейського Союзу. При цьому, на нашу 

думку, зосередження уваги саме на країнах-членах Міжнародного союзу 

латинського нотаріату дасть змогу якнайкраще проаналізувати основні 

аспекти організації та діяльності латинської моделі нотаріату, яка в повному 

обсязі має бути запроваджена і в Україні. Необхідно врахувати як 

позитивний досвід цього реформування, так і негативні наслідки 

запровадження концепцій, до сприйняття яких українське суспільство може 

бути не достатньо готове. 

Враховуючи європейський напрямок розвитку нашої країни, 

вітчизняного законодавства й нотаріату, на нашу думку, доцільно звернутися 

до досвіду країн, які сьогодні є членами Європейського Союзу та 

Міжнародного союзу латинського нотаріату, а донедавна перебували у складі 

СРСР, а тому історично як побудова громадянського суспільства, так і 
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зародження правової доктрини цих країн та України мають подібне коріння, 

а по-друге, на шляху до європейської інтеграції нами має бути врахований 

досвід країн, які вже пройшли цей шлях.  

Зокрема, відповідно до Закону Литовської Республіки «Про нотаріат» 

від 15 вересня 1992 року нотаріат – це сукупність нотаріусів, яким відповідно 

до Закону надається право закріплювати в юридичному порядку безперечні 

суб’єктивні права фізичних та юридичних осіб, а також юридичні факти, 

забезпечувати захист законних інтересів цих осіб і держави [121].  

Нотаріус – це уповноважена державою особа, яка виконує встановлені 

Законом Литовської Республіки «Про нотаріат» функції, що забезпечують 

законність угод і документів у цивільних правових відносинах. Нотаріуси 

призначаються і звільняються міністром юстиції Литовської Республіки. 

Таким чином, у Литовській Республіці існує єдиний нотаріат і тому немає 

розподілу на державних та приватних нотаріусів. Окрім того, ст. 21 

вищезгаданого Закону закріплює, що нотаріус працює самостійно і є 

економічно незалежною особою. 

На посаду нотаріуса особи призначаються на основі відкритого 

конкурсу. Відповідно до ст. 3 вищезазначеного Закону нотаріусом може бути 

фізична особа, яка відповідає таким вимогам: 1) є громадянином держави –

 члена Європейського Союзу або іншого учасника Угоди про Європейський 

економічний простір чи Швейцарської Конфедерації; 2) володіє державною 

мовою; 3) має вищу університетську юридичну освіту; 4) не менше ніж 

протягом одного року була кандидатом у нотаріуси (асесором) і склала 

кваліфікаційний іспит на зайняття посади нотаріуса або є доктором чи 

габілітованим доктором (у західноєвропейських та латиноамериканських 

університетах набуття другого (вищого) наукового ступеня (габілітованого 

доктора), який відповідає українському науковому ступеню доктора наук. – 

К. Б.) соціальних наук юридичного напряму, має не менш як п’ятирічний 

стаж педагогічної чи наукової роботи і пройшла практику в нотаріуса 

протягом не менше трьох місяців або має не менше ніж п’ятирічний стаж 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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юридичної роботи, склала кваліфікаційний іспит на зайняття посади 

нотаріуса та пройшла практику нотаріуса протягом не менше трьох місяців. 

При цьому Законом встановлено, що юридичною роботою вважається 

діяльність, зазначена в затвердженому Урядом Литовської Республіки 

переліку юридичних посад. Стаж юридичної роботи обчислюється з 

моменту, коли особа набула кваліфікацію юриста і стала до юридичної 

роботи. Положення про кваліфікаційний іспит на зайняття посади нотаріуса 

та Порядок проходження практики нотаріуса затверджується Міністром 

юстиції Литовської Республіки; 5) має бездоганну репутацію (на нашу думку, 

це оціночна категорія, зміст якої складно визначити об’єктивно); 6) не 

старша 70-ти років; 7) виграла відкритий конкурс на зайняття посади 

нотаріуса відповідно до Положення, яке затверджується міністром юстиції 

Литовської Республіки; 8) не має проблем зі здоров’ям, унаслідок яких вона 

не змогла б виконувати обов’язки нотаріуса. Перевірка стану здоров’я у разі 

зайнятті посади нотаріуса також обов’язкова кожні п’ять років. Вимоги до 

здоров’я нотаріусів, а також порядок перевірки стану здоров’я 

встановлюються Міністерством охорони здоров’я Литовської Республіки та 

Міністерством юстиції Литовської Республіки. 

Місцем роботи нотаріуса в Литовській Республіці є нотаріальне бюро. 

Останнє не є суб’єктом цивільно-правових відносин, включаючи 

господарсько-комерційну діяльність. Нотаріальні бюро засновуються 

наказом міністра юстиції Литовської Республіки. Один нотаріус може мати 

одне нотаріальне бюро. Два і більше нотаріусів, які виконують обов’язки в 

одному і тому ж окрузі, можуть мати одне спільне нотаріальне бюро. Для 

організації роботи та діяльності спільного нотаріального бюро нотаріуси 

укладають договір. Кожен з нотаріусів, який працює в такому нотаріальному 

бюро, нотаріальні дії здійснює від свого імені і несе особисту 

відповідальність за виконання своїх обов’язків. Вимоги, що висуваються до 

нотаріальних бюро та робочого часу нотаріусів, встановлюються міністром 

юстиції Литовської Республіки з урахуванням того, що в приміщеннях 
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нотаріального бюро мають бути створені умови для культурного 

обслуговування населення та забезпечення збереження таємниці 

нотаріальних дій. 

Кількість нотаріусів, їх місцезнаходження й територія діяльності 

встановлюються міністром юстиції Литовської Республіки відповідно до 

затвердженої ним Методики оцінювання потреб у юридичних послугах, що 

надаються населенню нотаріусами. Отже, в Литовській Республіці є 

квотування нотаріусів.  

Варто також звернути увагу й на особливості нагляду за нотаріальною 

діяльністю в Литовській Республіці. Відповідно до ст. 7 Закону Литовської 

Республіки «Про нотаріат» службовий нагляд за діяльністю нотаріусів та 

органів їх самоврядування здійснюють призначені міністром юстиції 

Литовської Республіки особи. Міністерство юстиції Литовської Республіки 

аналізує статистику про вчинення нотаріальних дій і про отримані 

нотаріусами доходи за вчинені нотаріальні дії, а також здійснює 

передбачений законодавством нагляд за діяльністю нотаріусів. Призначені 

міністром юстиції Литовської Республіки особи контролюють, як нотаріуси 

дотримуються вимог, що висуваються до нотаріальних бюро та робочого 

часу нотаріусів, організовують прийом осіб, дотримуються правил 

заповнення нотаріального реєстру, заповнення форм посвідчувальних 

написів та нотаріальних свідоцтв, готують, ведуть, зберігають і 

використовують у своїй діяльності складені документи.  

Нотаріуси Литовської Республіки об’єднуються в Нотаріальну палату, 

до складу якої входить кожен нотаріус. Статут Нотаріальної палати 

приймається зборами Нотаріальної палати і затверджується міністром 

юстиції Литовської Республіки. Відповідно до ст. 9 Закону Литовської 

Республіки «Про нотаріат» завданням Нотаріальної палати є: 1) координація 

діяльності нотаріусів; 2) турбота про підвищення кваліфікації нотаріусів; 

3) захист та представництво інтересів нотаріусів в органах державної влади 

та управління; 4) розроблення проектів нормативних актів з питань нотаріату 
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та їх внесення на розгляд до Міністерства юстиції Литовської Республіки; 

5) уніфікація нотаріальної практики; 6) нагляд за тим, як нотаріуси 

виконують свої функції, дотримуються вимог професійної етики; 

7) забезпечення збереження складених при здійсненні професійної діяльності 

нотаріуса документів та їх використання; 8) забезпечення проходження 

нотаріальної практики і т. ін. 

Таким чином, виходячи із вищенаведених повноважень можна зробити 

висновок, що Нотаріальна палата Литовської Республіки безпосередньо бере 

участь в організації діяльності нотаріату в цій країні. Окрім того, 

привертають до себе увагу й законодавчо закріплені відносини між 

Нотаріальною палатою та Міністерством юстиції Литовської Республіки. 

Зокрема, відповідно до ст. 11 Закону Литовської Республіки «Про нотаріат» 

Нотаріальна палата щорічно в строк до 01 квітня представляє Міністерству 

юстиції Литовської Республіки детальний річний звіт про свою діяльність, а 

також перспективи та напрями діяльності нотаріату на поточний рік. 

Міністерство юстиції Литовської Республіки має право вимагати від 

Нотаріальної палати подання перспектив і напрямів діяльності нотаріату на 

трирічний термін і більше. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу і на особливості правового 

забезпечення організації та діяльності нотаріату в Литовській Республіці, які, 

на нашу думку, мають бути враховані в розвитку вітчизняного законодавства, 

що регулює питання організації та діяльності нотаріату в нашій країні. 

Зокрема, Законом Литовської Республіки «Про нотаріат» закріплено 

обов’язок нотаріусів щодо підвищення своєї кваліфікації, а також проведення 

атестації нотаріусів Нотаріальною палатою. Окрім того, система нотаріату 

Литовської Республіки характеризується наявністю такого інституту, як Суд 

честі нотаріусів, який, керуючись Положенням, затвердженим міністром 

юстиції Литовської Республіки, розглядає справи про порушення 

професійної етики та службові порушення нотаріусів. Суд честі нотаріусів 

складається з п’яти нотаріусів, два з яких обираються зборами Нотаріальної 
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палати, два призначаються міністром юстиції Литовської Республіки, один – 

головою Верховного Суду Литовської Республіки строком на три роки.  

Треба звернути увагу й на положення ч. 2 ст. 16 Закону Литовської 

Республіки «Про нотаріат», відповідно до якого за порушення законів чи 

інших правових актів, які мали місце під час вчинення нотаріальних дій та 

які тягнуть за собою кримінальну чи адміністративну відповідальність, 

нотаріус несе відповідальність як державний посадовець. На нашу думку, 

дане положення дає чітку відповідь щодо обсягу відповідальності нотаріуса, 

а також підсудності такого роду справ.  

Підкреслимо також, що тут законодавчо закріплені критерії 

встановлення розмірів (розцінок) винагороди нотаріусів за вчинення 

нотаріальних дій, підготовку проектів угод, консультації та інші послуги. 

Зокрема, відповідно до ст. 19-1 Закону Литовської Республіки «Про нотаріат» 

розміри (розцінки) винагороди нотаріусів за вчинення нотаріальних дій, 

підготовку проектів угод, консультації та інші послуги встановлюються з 

урахуванням таких критеріїв: 1) вартості засвідчуваної угоди або іншої 

нотаріальної дії; 2) характеру виконуваної нотаріальної дії або наданої 

послуги; 3) забезпечення економічної незалежності нотаріуса; 4) ризику 

професійної діяльності та цивільної відповідальності нотаріуса; 

5) перехресного субсидування; 6) витрат. 

Таким чином, законодавець не встановлює чітких тарифів за надання 

нотаріальних послуг, формулюючи лише загальні критерії їх визначення в 

кожному конкретному випадку. Подібним чином урегульовуються відносини 

сфері адміністративно-правового забезпечення і в Латвії та Естонії. Отже, 

аналіз досвіду Литовської Республіки дає змогу звернути увагу на важливі 

аспекти організації нотаріату, які мають бути враховані в розвитку 

вітчизняного законодавства щодо правового забезпечення діяльності 

нотаріату в Україні.  

Пізнавальною є також практика адміністративно-правового 

забезпечення організації нотаріату в Грузії. Відповідно до Закону Грузії «Про 
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нотаріат» від 04 грудня 2009 року [182] (далі – Закон), норми якого повністю 

вступили в дію з 01 квітня 2010 року, нотаріат – це публічно-правовий 

інститут, завданням якого є посвідчення юридичних фактів та правових 

відносин між особами в межах, встановлених державою. У Законі чітко 

зазначено, що діяльність нотаріуса не є підприємництвом та джерелом 

отримання прибутку, і разом з тим вказано, що нотаріус не є публічним 

службовцем.  

В Грузії немає поділу нотаріусів на державних і приватних, а 

функціонує єдиний нотаріат на основі самофінансування. Нотаріус повинен 

мати нотаріальне бюро, яке є його робочим місцем. Місцезнаходження 

нотаріального бюро обирає нотаріус. Він має право наймати і звільняти 

працівників відповідно до законодавства про працю в Грузії. Два або більше 

нотаріуси вправі мати спільне нотаріальне бюро. Права та обов’язки 

нотаріусів щодо спільного нотаріального бюро визначаються укладеним між 

ними договором. У нотаріальному бюро кожен нотаріус вчиняє нотаріальні 

дії від власного імені й особисто несе відповідальність за свою службову 

діяльність. 

Відповідно до встановленого законом порядку, посаду нотаріуса може 

обіймати дієздатний громадянин Грузії, який має вищу юридичну освіту, 

пройшов стажування або має стаж роботи нотаріусом не менше одного року 

чи стаж роботи за спеціальністю в публічних службах не менше 5 років і 

склав кваліфікаційний іспит для претендентів на посаду нотаріуса. Програму 

кваліфікаційного іспиту затверджує міністр юстиції Грузії. Особа, яка бажає 

стати кандидатом у нотаріуси бере участь у конкурсі стажерів. У разі вдалого 

проходження конкурсу Нотаріальна палата Грузії відправляє її на 

стажування, про що повідомляє Міністерство юстиції. 

Однією з особливостей грузинського нотаріату щодо умов допуску до 

посади нотаріуса є те, що особа звільняється від здачі кваліфікаційного 

іспиту в разі наявності у неї академічного ступеня доктора наук або 

ототожненого з ним наукового ступеня за спеціальністю «Цивільне, 
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міжнародне та приватне право» або «Цивільне процесуальне право». Окрім 

того, особа звільняється від обов’язку складання професійної частини 

кваліфікаційного іспиту, якщо нею вже складено кваліфікаційний іспит на 

зайняття посади судді за фахом загального або цивільного та 

адміністративного права або особа обіймала посаду судді і з моменту 

складання зазначеного іспиту до складання кваліфікаційного іспиту на 

посаду нотаріуса не пройшло більше 2 років чи особа займає посаду судді. 

Нагляд за службовою діяльністю нотаріуса здійснює Міністерство 

юстиції, яке в рамках своєї компетенції: а) контролює відповідність 

діяльності нотаріуса законодавству Грузії та правильність справляння зборів 

за виконання нотаріальних дій; б) вимагає від нотаріуса надання необхідних 

матеріалів і інформації для здійснення нагляду; в) здійснює делегування 

наглядових повноважень для Нотаріальної палати Грузії з окремих питань 

службової діяльності нотаріусів. Окрім того, Міністерство юстиції здійснює 

нагляд за діяльністю нотаріуса відповідно до закону Грузії «Про обмеження 

сприяння в легалізації незаконного доходу». 

Об’єднання нотаріусів у Грузії представлено Нотаріальною палатою 

Грузії, яка створюється на принципах самоврядування та обов’язкового 

членства нотаріусів. Окрім того, на добровільних засадах нотаріуси можуть 

бути членами громадських об’єднань нотаріусів. Нотаріальна палата Грузії 

представляє і захищає інтереси нотаріусів, надає допомогу в їх нотаріальній 

діяльності, організовує стажування осіб, які претендують на посаду нотаріуса 

і підвищення професійної кваліфікації нотаріусів. Нотаріальна палата Грузії 

забезпечує залучення нотаріусів до вирішення проблем, пов’язаних із 

функціонуванням нотаріату та здійсненням спільних професійних інтересів 

нотаріусів.  

Водночас за Нотаріальною палатою Грузії на законодавчому рівні 

закріплені повноваження щодо організації діяльності нотаріату. Зокрема, 

відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону Грузії «Про нотаріат» Нотаріальна палата 

представляє інструкцію про порядок виконання нотаріальних дій, що 
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затверджує Міністерство юстиції. Відповідно до ч. 4 ст. 12 цього ж закону 

порядок проведення кваліфікаційного іспиту на посаду нотаріуса, створення 

кваліфікаційної екзаменаційної комісії та її діяльності визначається 

розробленим Нотаріальною палатою Грузії положенням, що затверджується 

міністром юстиції. Таким чином, Нотаріальна Палата Грузії безпосередньо 

бере участь в організації та діяльності нотаріату в цій країні.  

Особливістю грузинського законодавства є встановлення обмеження 

віку перебування на посаді нотаріуса – він дорівнює граничному віку роботи 

на публічній службі, що відповідно до ст. 50 Закону Грузії «Про публічну 

службу» становить 65 років. На підставі пропозиції Палати нотаріусів Грузії 

міністр юстиції має право продовжити строк повноважень нотаріуса, але не 

більше ніж на 5 років.  

Суттєвим в організації нотаріату Грузії є також те, що незважаючи на 

визначення нотаріальної діяльності як не підприємницької у ст. 3, 

відповідними змінами від 16 березня 2012 року нотаріусам було дозволено 

створювати спільне нотаріальне бюро за формою підприємницької 

юридичної особи, визначеної Законом Грузії «Про підприємців». Нотаріус, 

який є партнером підприємницької юридичної особи, здійснює нотаріальні 

дії від власного імені і разом з цією юридичною особою солідарно несе 

відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті нотаріальної дії. Крім того, 

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

тільки з іншим нотаріусом, але й із адвокатом, перекладачем, приватним 

виконавцем та/або аудитором. 

Науково-практичну цінність у дослідженні міжнародного досвіду 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату 

має досвід Республіки Польща. Польський нотаріат являє собою орган 

правової підтримки – правоохоронну корпорацію, що включає в себе 

сукупність приватнопрактикуючих нотаріусів, покликаних здійснювати від 

імені держави дії, надаючи їм нотаріальної форми, а також їх об’єднання та 

органи самоврядування [233]. Відповідно, з одного боку, нотаріус займається 
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приватною діяльністю, а з іншого – виконує публічні функції. У Польщі діє 

система єдиного нотаріату.  

Основним нормативно-правовим актом, завдяки якому здійснюється 

забезпечення організації та діяльності нотаріату, є Закон Республіки Польща 

«Право про нотаріат» від 14 лютого 1991 року (далі – Закон) [236]. Згідно зі 

ст. 11 Закону нотаріусом може бути дієздатна, необмежена у своїх правах 

особа, яка є громадянином Республіки Польща або громадянином однієї з 

держав Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації чи іншої 

держави, однак при цьому повинні бути дотримані вимоги європейського 

міграційного законодавства, що дозволяють претенденту на посаду нотаріуса 

легально вести трудову діяльність на території Республіки Польща. Крім 

того, додатково введений віковий ценз – претендент на посаду нотаріуса має 

досягти 26 років. 

Для претендентів на посаду нотаріуса законодавець увів також складну 

систему професійних та етичних вимог, більшість із яких мають абсолютний 

характер. Зокрема, непорочний характер і гарантія старанного виконання 

покладених на нього функцій; ступінь магістра юриспруденції, отриманий у 

Республіці Польща або в іншій державі, диплом якої визнається; 

проходження аплікації в Речі Посполитій, а також складання спеціального 

іспиту на право займатися нотаріальною діяльністю в Польщі. 

Крім того, польська нотаріальна система передбачає наявність 

спеціальностей нотаріального апліканта й нотаріального асесора. 

Аплікація є обов’язковим елементом кар’єри майбутнього нотаріуса, 

являє собою практику, під час якої кандидат у нотаріуси знайомиться з 

обов’язками і функціями нотаріуса. Порядок проведення аплікації 

встановлюється Національною нотаріальною радою. Тривалість аплікації 

закріплена в ст. 72 Закону і становить три роки шість місяців, що включають 

в себе теоретичні та практичні заняття. Аплікація закінчується 

кваліфікаційним іспитом, у разі успішного складання якого особа може стати 
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нотаріальним асесором. У період проходження аплікації кандидат 

зобов’язаний щомісячно сплачувати внесок за практику. 

Асесором, або заступником нотаріуса, як ця посада названа в чинній 

ст. 76 Закону, називається особа, яка закінчила повний курс аплікації і склала 

кваліфікаційний іспит на посаду нотаріуса та присягу. Термін роботи 

заступником нотаріуса має бути не меншим двох років. 

Таким чином, польська нотаріальна система передбачає двоетапний 

шлях до посади нотаріуса: спочатку успішне закінчення аплікаційної 

практики і складання кваліфікаційного іспиту, а потім робота як заступник 

нотаріуса – асесора. На нашу думку, такий механізм сприяє максимально 

ефективній підготовці кадрів, які надають правову допомогу і здійснюють 

захист прав фізичних та юридичних осіб при виконанні публічної функції. 

Одночасно ст. 12 Закону передбачає ряд винятків щодо обов’язкових 

вимог до кандидата стосовно проходження аплікації та складення іспиту. 

Так, безпосередньо стати нотаріусом можуть особи, які мають статус доктора 

юридичних наук або наукове звання професора; або обіймають посаду судді 

чи прокурора; або протягом останніх трьох років займалися юридичною 

практикою як адвоката або юрисконсульта; або ж протягом трьох років 

обіймали посаду радника або старшого радника Генеральної прокуратори 

скарбниці. 

Крім того, законом передбачено порядок, за якого аплікаційна практика 

може бути зарахована за умови наявності ступеня кандидата юридичних наук 

або чотирирічного трудового стажу судового референта, старшого судового 

референта, помічника прокурора чи помічника судді, а також іншої посади у 

Верховному суді і Конституційному трибуналі з обов’язками, відповідними 

обов’язкам асистента судді. 

Особливістю польської системи нотаріату є також особливий механізм 

управління даною сферою. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону 

призначення нотаріусів на посаду здійснюється міністром юстиції через 

видачу відповідного акта. У науковій літературі існує думка, що останній має 
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ознаки адміністративного акта, що дозволяє оскаржувати дане рішення у 

відповідному порядку [235]. При цьому таке призначення відбувається з 

урахуванням думки Ради нотаріальної палати. У вищезгаданому акті також 

указується місце розташування канцелярії (контори) нотаріуса. 

Водночас усі атестаційні і частина контрольних функцій передані 

органам нотаріального самоврядування. Відповідно важливу роль в 

адміністративно-правовому забезпеченні нотаріату в Польщі відіграє 

нотаріальне самоврядування. Таким чином, у Республіці Польща у сфері 

нотаріату існує подвійний контроль: з одного боку, нагляд над діяльністю 

нотаріусів здійснюється нотаріальною палатою - органом самоврядування, а з 

другого – міністром юстиції. Так, ст. 42 Закону передбачає, що міністр 

здійснює нагляд особисто або через голів апеляційних судів, або через голів 

окружних судів. 

Голови судів здійснюють контроль за допомогою своїх заступників або 

спеціальних суддів-інспекторів. Контроль здійснюється у формі інспекцій, 

які торкаються всіх сторін діяльності нотаріуса, перевірок, проведених у 

зв’язку з певним питанням, оцінки діяльності нотаріату на підставі власних 

результатів контролю, а також документів, наданих органами нотаріального 

самоврядування, аналізу контрольної діяльності органів нотаріального 

самоврядування, дослідження доцільності внесених скарг і через проведення 

конференцій та курсів підвищення кваліфікації. Крім того, відповідно до 

ст. 47 Закону, міністр юстиції має право внести до Верховного суду Польщі 

протест на будь-яке рішення органу нотаріального самоврядування, яке 

суперечить нормам права.  

Відповідно до ст. 44 Закону, Рада нотаріальної палати здійснює нагляд 

за своїми членами за допомогою спеціально визначених для цієї мети 

нотаріусів, які обираються з числа членів Ради, або нотаріусів «на пенсії» цієї 

палати. Перевірка відбувається у формі інспекції, яка проводиться не рідше 

ніж раз на чотири роки, а також через півроку і через два роки після 

відкриття канцелярії (контори). 
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На нашу думку, організація управління нотаріатом у Республіці 

Польща має позитивні риси в частині розподілу управлінських функцій між 

органами юстиції та органами самоврядування, проте покладення 

контрольних функцій на голів апеляційних чи окружних судів не є доречним. 

Це пояснюється тим, що, по-перше, суди в будь-якій державі мають 

виконувати єдину функцію – здійснення правосуддя, по-друге, контроль у 

сфері нотаріату мають здійснювати фахівці саме даної сфери, в яких є 

достатній досвід для здійснення контрольних функцій. 

Щодо самоврядування нотаріусів у Польщі, то на сьогодні польський 

нотаріальний корпус налічує понад 2000 нотаріусів [234], які об’єднані за 

територіальною ознакою в Нотаріальні палати, організовані при Апеляційних 

судах (ст. 28 Закону про нотаріат). Нотаріальні палати об’єднує Національна 

нотаріальна рада. 

Законом передбачено, що нотаріальні органи самоврядування мають 

статус юридичних осіб публічного права. Органами Нотаріальних палат є 

загальні збори нотаріусів та Рада палати. Загальні збори нотаріальної палати 

обирають свого голову, члена до Національної нотаріальної ради, членів 

дисциплінарного суду та дисциплінарного уповноваженого, приймають 

проект бюджету, визначають розмір відрахувань, а також займаються іншими 

питаннями, що стосуються функціонування нотаріату (ст. 30 Закону). 

Рада палати, яка обирається на три роки відповідно до ст. 35 Закону, 

виконує такі функції: висловлює думки про призначення і звільнення 

нотаріуса, стежить за виконанням нотаріусом, заступниками нотаріуса й 

аплікантами своїх обов’язків, у тому числі обов’язку зі страхування цивільної 

відповідальності, організовує навчання аплікантів, управляє майном палати, 

скликає загальні збори нотаріусів, а також стежить за виконанням його 

рішень, веде реєстр нотаріусів, заступників нотаріуса та аплікантів, а також 

займається іншими питаннями, встановленими законом. Роботу Ради палати 

координує голова, який представляє палату, головує в Раді й виконує його 

рішення (ст. 34 Закону про нотаріат). 
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Національна нотаріальна рада згідно зі ст. 38 Закону є органом, що 

представляє інтереси нотаріату. Оскільки його члени обираються в 

нотаріальних палатах, термін його повноважень також становить три роки. 

Стаття 40 Закону передбачає, що до компетенції Національної 

нотаріальної ради входить таке: прийняття регламенту внутрішнього устрою 

канцелярії, надання зауважень і пропозицій, що стосуються законодавства 

про нотаріат і розмірів нотаріальних тарифів, а також співпраці з нотаріатом 

іноземних держав. Національна нотаріальна рада висловлює думку з питань, 

поставлених міністром юстиції або органами нотаріального самоврядування, 

обирає серед членів дисциплінарного уповноваженого, приймає регламент 

власного головування, висловлює думки з питань правил професійної етики, 

встановлює розмір щомісячних внесків нотаріусів, призначених для потреб 

самоврядування, приймає правила звільнення аплікантів від сплати внесків, 

визначає програму нотаріальної аплікації та порядок нагляду за її 

проведенням, а також приймає правила і порядок скликання конгресу 

нотаріусів. 

Так у Республіці Польща відбувається тісна взаємодія держави, 

зокрема органів юстиції та органів професійного самоврядування нотаріату 

щодо його організації, діяльності та адміністративно-правового забезпечення 

сфери нотаріату. 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 

прокурори та ін.). 

Також одним із прикладів правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату серед постсоціалістичних країн може бути досвід 
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Російської Федерації. Основи законодавства Російської Федерації про 

нотаріат були прийняті 11 лютого 1993 року (далі – Основи). Відповідно до 

ст. 1 Основ нотаріат у Російській Федерації покликаний забезпечувати 

відповідно до Конституції Російської Федерації, конституцій (статутів) 

суб’єктів Російської Федерації, захист прав і законних інтересів громадян і 

юридичних осіб через вчинення нотаріусами передбачених законодавчими 

актами нотаріальних дій [125].  

Нотаріальні дії в Російській Федерації здійснюють нотаріуси, які 

працюють у державних нотаріальних конторах або займаються приватною 

практикою. Державні нотаріальні контори відкриваються і ліквідуються 

федеральним органом виконавчої влади, що здійснює правозастосовні 

функції та функції з контролю і нагляду у сфері нотаріату або за його 

дорученням територіальним органом. При цьому документи, оформлені 

державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу. 

У даному контексті слід звернути увагу на започаткування реформи, 

пов’язаної з переходом до так званого єдиного нотаріату. У Російській 

Федерації цей процес було започатковано 16 травня 2009 року Постановою 

Зборів представників нотаріальних палат суб’єктів Російської Федерації 

«Про Пріоритетні напрями діяльності Федеральної нотаріальної палати на 

2009–2013 роки» [143]. Відповідно до п. 1.1 вищезгаданої постанови 

планується «продовження роботи зі створення в Російській Федерації єдиної 

небюджетної моделі нотаріату».  

Важливим також є визначення вимог, які ставляться до самих 

нотаріусів та до претендентів на посаду нотаріуса, а саме: посаду нотаріуса 

може займати громадянин Російської Федерації, який має вищу юридичну 

освіту, пройшов стажування терміном не менше одного року в державній 

нотаріальній конторі або в нотаріуса, який займається приватною практикою, 

склав кваліфікаційний іспит та який має ліцензію на право нотаріальної 

діяльності. При цьому термін стажування для осіб, які мають стаж роботи за 

юридичною спеціальністю не менше трьох років, може бути скорочений в 

http://npu.in.ua/images/documents/international/rus-zakon-o-notariate.pdf
http://npu.in.ua/images/documents/international/rus-zakon-o-notariate.pdf
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порядку, визначеному Міністерством юстиції Російської Федерації спільно у 

Федеральною нотаріальною палатою. Тривалість стажування не може бути 

меншою шести місяців. 

Варто звернути також увагу і на особливості, які стосуються посади 

помічника та стажиста нотаріуса. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Основ 

призначення на посади стажиста і помічника нотаріуса в державній 

нотаріальній конторі здійснюється в порядку, визначеному Міністерством 

юстиції Російської Федерації спільно з Федеральною нотаріальною палатою. 

Стажистом нотаріуса може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, а 

помічником нотаріуса – ліцензію на право нотаріальної діяльності. Таким 

чином, у російському нотаріаті розрізняються поняття «стажист» та 

«помічник» нотаріуса і ставляться до них різні вимоги. Особливою вимогою 

до осіб, які претендують на посаду помічника нотаріуса в російському 

законодавстві, є одержання свідоцтва (ліцензії) на зайняття нотаріальною 

діяльністю.  

Необхідно звернути увагу і на порядок контролю за діяльністю 

нотаріусів. Глава VII Основ, якою регулюється контроль за діяльністю 

нотаріусів, розпочинається судовим контролем (ст. 33). Крім того, контроль 

за виконанням професійних обов’язків нотаріусами, які працюють у 

державних нотаріальних конторах, здійснює федеральний орган виконавчої 

влади та його територіальні органи, а за нотаріусами, які займаються 

приватною практикою, – нотаріальні палати. Контроль за дотриманням 

податкового законодавства здійснюють податкові органи в порядку і строки, 

передбачені законодавством Російської Федерації (ст. 34). Таким чином, 

російське законодавство достатньо широко регламентує положення щодо 

контролю за нотаріальною діяльністю, включаючи судовий контроль і 

контроль з боку органів виконавчої влади, а також з боку податкових органів. 

При цьому контроль за діяльністю державними і приватними нотаріусами 

здійснюють різні органи. Проте виникає питання доцільності наголошення на 

судовому контролі, який здійснюється під час порушення прав та інтересів 
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фізичної чи юридичної особи. При цьому одним з основних завдань 

діяльності нотаріату є попередження таких правопорушень, яке за 

українським законодавством здійснюють відповідні органи юстиції. 

Аналізуючи нотаріат Російської Федерації, треба сказати і про 

об’єднання нотаріусів. У Росії самоврядування нотаріусів здійснюється через 

нотаріальні палати, які утворюються в кожному суб’єкті Російської Федерації 

та через Федеральну нотаріальну палату. Відповідно до ст. 24 Основ 

нотаріальна палата є некомерційною організацією, що являє собою 

професійне об’єднання, засноване на обов’язковому членстві нотаріусів, які 

займаються приватною практикою. Таким чином, на відміну від Нотаріальної 

палати України, в Нотаріальній палаті Російської Федерації обов’язковому 

членству підлягають лише приватні нотаріуси. Нотаріальна палата є 

юридичною особою й організовує свою роботу на принципах 

самоврядування. 

Федеральна нотаріальна палата є некомерційною організацією, що 

являє собою професійне об’єднання нотаріальних палат республік у складі 

Російської Федерації, автономної області, автономних округів, країв, 

областей, міст Москви і Санкт-Петербурга, засноване на їх обов’язковому 

членстві (ст. 29). 

Нотаріальна палата представляє і захищає інтереси нотаріусів, надає їм 

допомогу і сприяння у розвитку приватної нотаріальної діяльності; 

організовує стажування осіб, які претендують на посаду нотаріуса, і 

підвищення професійної підготовки нотаріусів; відшкодовує витрати на 

експертизи, призначені судом у справах, пов’язаних з діяльністю нотаріусів; 

організовує страхування нотаріальної діяльності (ст. 25). 

Отже, професійне самоврядування в Російській Федерації здійснюється 

через відповідні нотаріальні палати, основною метою яких є об’єднання 

нотаріусів на професійній основі для охорони та захисту їхніх професійних, 

соціальних та інших інтересів. 
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Проаналізувавши адміністративно-правові засади організації й 

діяльності системи нотаріату вищезгаданих країн, можна констатувати, що 

вони мають як спільні риси, так і певні суттєві відмінності. До спільних 

особливостей, зокрема, належить функціонування єдиної (небюджетної) 

системи нотаріату. На відміну від цих країн, в Україні та Російській 

Федерації існує поділ нотаріусів на державних і приватних. Окрім того, 

спільним для всіх є державне управління системою нотаріату органами 

юстиції відповідних держав, а також існування нотаріального 

самоврядування. Проте нотаріат у Республіці Польща має деякі особливості, 

зокрема, щодо розподілу управлінських функцій між органами юстиції та 

органами нотаріального самоврядування. Дещо відмінними є вимоги до 

претендентів на посаду нотаріуса та правове забезпечення нотаріальної 

діяльності, зокрема, особливості у вимогах до претендентів на посаду 

нотаріуса в концентрованому вигляді проілюстровані в нижченаведеній 

таблиці. 
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Вимоги до претендентів на посаду нотаріуса в окремих зарубіжних країнах 

 
К

р
аї

н
а 

Громадянство Освіта, 

необхідна для 

зайняття 

нотаріальною 

діяльністю 

Вимоги щодо стажу роботи або 

стажування, необхідні для 

зайняття нотаріальною діяльністю 

Конкурсний відбір для 

претендентів на посаду 

нотаріуса 

 

Особливі вимоги для 

кандидатів на посаду 

нотаріуса 

Л
и

то
в
сь

к
а 

Р
ес

п
у
б

л
ік

а 

Громадянин 

країн – членів 

ЄС чи іншого 

учасника 

Угоди про 

Європейський 

економічний 

простір або 

Швейцарської 

Конфедерації 

Вища 

юридична 

Стаж: 

– не менше 1 року особа була кандидатом у 

нотаріуси, або 

– для доктора чи габілітованого доктора 

соціальних наук юридичного спрямування – не 

менше 5-ти років педагогічної і наукової роботи + 

практика у нотаріуса не менше 3-х місяців, або 

– не менше 5-ти років стажу юридичної роботи + 

практика в нотаріуса не менше 3-х місяців. 

Кваліфікаційний іспит 

 

– задовільний стан здоров’я; 

– віковий ценз – 70 років; 

– бездоганна репутація. 

Г
р

у
зі

я
 

 

Громадянин 

Грузії 

Вища 

юридична 

Стажування – не менше 1 року, або 

стаж роботи на публічних службах протягом 5-ти 

років. 

Кваліфікаційний іспит 

– звільняються від здачі 

кваліфікаційного іспиту 

особи, що мають академічний 

ступінь доктора або 

ототожнений з цим науковий 

ступінь за спеціальністю 

цивільне, міжнародне та 

приватне право або цивільне 

процесуальне право 

– віковий ценз – 65 років. 
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П
о
л
ь
сь

к
а 

Р
ес

п
у
б

л
ік

а 

Громадянин 

Республіки 

Польща або 

громадянин 

однієї з держав 

Європейського 

Союзу, 

Швейцарської 

Конфедерації, 

або іншої 

держави 

Ступінь 

магістра 

юриспруденції 

1) Проходження аплікації протягом трьох 

років та шести місяців і здача кваліфікаційного 

іспиту; 

– аплікаційна практика може бути зарахована за 

умови наявності ступеня кандидата юридичних 

наук або чотирирічного трудового стажу як 

судовий референт, старший судовий референт, 

помічник прокурора або помічник судді, а також 

іншої посади у Верховному суді і 

Конституційному трибуналі з обов’язками, 

відповідними обов’язками асистента судді; 

2) Робота як заступник нотаріуса (асесора) 

не менше 2-х років. 

Кваліфікаційний іспит 

– без складання іспиту стати 

нотаріусом можуть особи, які 

мають статус доктора 

юридичних наук або наукове 

звання професора; або 

займають посаду судді чи 

прокурора; або протягом 

останніх трьох років 

займалися юридичною 

практикою як адвокат або 

юрисконсульт; або ж 

протягом трьох років займали 

посаду радника чи старшого 

радника Генеральної 

прокуратури скарбниці. 

– віковий ценз – досягнення 

26 років; 

– непорочний характер; 

– гарантія старанного 

виконання покладених на 

нього функцій.  

Р
о
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к
а 

Ф
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ер
ац

ія
 

Громадянин 

Російської 

Федерації 

Вища 

юридична 

Стажування: 

– не менше 1 року у приватного нотаріуса чи в 

державній нотаріальній конторі, або 

– для осіб, які мають три і більше років 

юридичного стажу – може бути скорочено, але не 

менше 6-ти місяців. 

 

Термін стажування для осіб, які мають стаж 

роботи за юридичною спеціальністю не менше 

трьох років, може бути скорочений у порядку, 

визначеному Міністерством юстиції Російської 

Федерації спільно з Федеральною нотаріальною 

палатою. 

Кваліфікаційний іспит  
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Удосконалення вітчизняної моделі адміністративно-правового 

забезпечення організації та діяльності нотаріату, на нашу думку, насамперед 

потребує переходу до єдиного небюджетного нотаріату; спрощення вимог до 

деяких категорій претендентів на посаду нотаріуса та можливості звільнення 

їх від складання кваліфікаційного іспиту, зокрема до осіб, які мають 

науковий ступінь у галузі права або які мають тривалий стаж роботи у сфері 

нотаріату; запровадження законодавчої регламентації тарифів на вчинювані 

нотаріальні дії, зокрема закріплення певних критеріїв, за допомогою яких 

визначається розмір плати за вчинювані нотаріальні дії; законодавчо 

закріпленої можливості нотаріуса працювати спільно з адвокатом, 

перекладачем чи аудитором; надання Нотаріальній палаті як самоврядній 

організації нотаріусів реальних можливостей впливати на процеси 

законотворення у сфері нотаріату та управління нотаріатом загалом. Ці 

пропозиції на даному етапі розвитку правового забезпечення організації й 

діяльності нотаріату в Україні доцільно викласти у формі змін до 

законодавчих актів сфери нотаріату, про що йтиметься в наступному 

підрозділі. 

Реалізація зазначених заходів у перспективі дасть змогу удосконалити 

систему нотаріату, забезпечити гідні умови для здійснення своєї професійної 

діяльності нотаріусам, як основним суб’єктам системи нотаріату, забезпечити 

захист прав та свобод фізичних і юридичних осіб.  

Разом з тим ознайомлення з функціонуванням нотаріату в зарубіжних 

державах дає змогу мiнiмiзувати прорахунки в українському законотворенні 

та правозастосовнiй практиці.  
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3.2 Шляхи удосконалення організації та діяльності нотаріату в 

Україні 

 

Основним напрямом адміністративної реформи, яка триває в Україні 

протягом останніх років, є утвердження та забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина. Тому курс на охорону прав, свобод та інтересів 

громадян, забезпечення верховенства права в усіх сферах суспільного життя 

нерозривно пов’язаний з підвищенням ефективності дії механізму 

адміністративно-правового забезпечення тих основних владних інститутів, 

які близькі до потреб та вимог людей. Однією з важливих складових 

адміністративної реформи є удосконалення організації та діяльності юстиції 

загалом і нотаріату в Україні зокрема.  

Звертаємо увагу, що наразі в напрямку удосконалення діяльності 

нотаріату державою вже здійснено окремі кроки. Зокрема, Наказом 

Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року було затверджено 

Концепцію реформування органів нотаріату в Україні [160]. Метою 

Концепції є сприяння становленню цілісного підходу до визначення функцій 

нотаріату та побудови чіткої структури нотаріальних органів з метою 

надання населенню послуг правового та нотаріального характеру відповідно 

до міжнародних стандартів, а також поступового і системного реформування 

українського нотаріату як інституту позасудового захисту цивільних прав 

громадян. Концепція реформування нотаріату визначила сучасний стан цього 

інституту, його цілі, пріоритетні завдання та стратегічні напрями, окреслила 

механізми їх втілення й очікувані результати [160]. Для виконання зазначеної 

мети серед першочергових заходів, які передбачені Концепцією, є такі: 

1) розроблення та прийняття Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, посадовими особами виконавчих комітетів органів 

місцевого самоврядування, консульськими установами; 
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2) вжиття заходів щодо зменшення кількості підзаконних нормативно-

правових актів, які регулюють питання діловодства, архівної справи, ведення 

реєстрів для реєстрації нотаріальних дій та їх узгодженості між собою; 

3) визначення критеріїв для оптимального забезпечення населення 

нотаріальними послугами; 

4) розроблення та затвердження Порядку підвищення кваліфікації 

кадрів, які працюють у сфері нотаріату; 

5) вжиття заходів щодо створення галузевого нотаріального архіву при 

Міністерстві юстиції України. 

Сьогодні можна аналізувати окремі результати реалізації вищезгаданої 

Концепції. Зокрема, починаючи від 2010 року відповідними Постановами 

Кабінету Міністрів України та Наказами Міністерства юстиції України 

затверджено Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної 

діяльності й заміщення приватного нотаріуса від 22 березня 2011 року [166], 

Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та 

здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності від 23 березня 

2011 року [162], Положення про Спадковий реєстр від 07 липня 

2011 року [167], Порядок внесення головним управлінням юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними 

управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі або 

Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про 

право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою 

кваліфікаційною комісією нотаріату від 28 липня 2011 року [170], Порядок 

допуску осіб до складання кваліфікаційного іспиту та проведення 

кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату від 

28 липня 2011 року [172], Положення про Вищу кваліфікаційну комісію 

нотаріату від 31 серпня 2011 року [163], Порядок підвищення кваліфікації 

нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних 

нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів від 28 серпня 

2014 року [173]. Таким чином, були проведені окремі заходи щодо 
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адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату в 

Україні. На нашу думку, слід звернути увагу як на позитивні зміни, так і на 

негативні. Зокрема, до позитивних слід віднести прийняття ряду нормативно-

правових актів, якими врегульовано важливі правовідносини у сфері 

організації та діяльності нотаріату. При цьому не було вирішено низки 

концептуальних проблем, які потребують нагальних змін, про що буде 

зазначено далі.  

На шляху України до європейської інтеграції та переходу до латинської 

моделі нотаріату розвиток системи нотаріату потребує суттєвих змін, 

розв’язання теоретичних і прикладних проблем. Цей шлях є досить тривалим 

і має бути виваженим, поступовим, тому першочерговими заходами для 

адаптації вітчизняного законодавства до латинської моделі нотаріату є 

внесення змін у вже існуючі нормативно-правові акти. Насамперед, 

важливим напрямом розвитку відносин у сфері нотаріату загалом і 

адміністративно-правового забезпечення даної сфери зокрема є 

удосконалення поняття «нотаріат». У проекті Закону України «Про нотаріат» 

від 22 березня 2013 року [184], внесеного на розгляд І. Г. Бережною та 

І. А. Горіною, у ст. 1 нотаріат в Україні визначено як систему органів та 

нотаріусів, які забезпечують у межах безспірних правовідносин позасудову 

охорону й захист цивільних прав і законних інтересів фізичних і юридичних 

осіб, територіальних громад і держави через вчинення нотаріальних дій. 

Нотаріальна діяльність визначається як незалежна професійна діяльність 

уповноваженої державою особи, на яку покладено обов’язок посвідчувати 

права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші 

нотаріальні дії, передбачені Законом, з метою надання їм юридичної 

достовірності. Таким чином, вищенаведені визначення містять два важливі 

аспекти: складові та завдання нотаріату. 

Як зазначалося нами в попередніх розділах, доцільним видається 

визначення нотаріату як сукупності уповноважених державою суб’єктів, 

основною метою діяльності яких є забезпечення реалізації, охорони й захисту 
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прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, територіальних громад та 

держави через вчинення в межах безспірних правовідносин нотаріальних дій; 

Окрім того, важливою передумовою ефективного адміністративно-

правового забезпечення організації нотаріату є чітке визначення структури 

даного інституту на законодавчому рівні. Тому вважаємо за необхідне Закон 

України «Про нотаріат» доповнити статтею 1-1 такого змісту:  

«Стаття 1-1. Система нотаріату в Україні. 

Систему нотаріату складають державні нотаріальні контори та 

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

нотаріальною діяльністю, – приватні нотаріуси». 

Окремою проблемою адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності сучасного нотаріату, що потребує врегулювання, є 

відсутність чіткого визначення і законодавчого закріплення правового 

статусу нотаріуса, у тому числі державного і приватного. Як зазначалось, 

оскільки діяльність державного і приватного нотаріусів мають свої 

особливості, їх необхідно розглядати окремо, з урахуванням особливостей 

порядку створення та фінансового забезпечення. Зокрема, державні 

нотаріуси окрім прав, обов’язків та відповідальності, пов’язаної із вчиненням 

нотаріальних дій, мають ще й права та обов’язки працівника юридичної 

особи – державної нотаріальної контори та державного нотаріального архіву, 

фінансове забезпечення якої здійснюється за рахунок державних коштів, тоді 

як приватні нотаріуси забезпечують себе роботою самостійно і всі фінансові 

витрати, пов’язані з професійною діяльністю, сплачують самостійно. 

З урахуванням цього необхідно в Законі України «Про нотаріат» чітко 

розмежувати дефініції «державний нотаріус» та «приватний нотаріус», 

визначити їхні права, обов’язки та відповідальність. (Детальніше див. 

підрозділ 2.3 цієї дисертаційної роботи). При цьому в разі переходу до 

єдиного нотаріату останній матиме всі ознаки приватного нотаріату.  

Щодо відповідальності нотаріуса, то вважаємо за необхідне врахувати 

тут досвід Литовської Республіки та закріпити в Законі положення про те, що 
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в разі притягнення нотаріуса до кримінальної чи адміністративної 

відповідальності за вчинені нотаріальні дії або за невиконання чи неналежне 

виконання своїх професійних обов’язків вони прирівняні до державних 

посадових осіб, а тому нестимуть однакову відповідальність. Це сприятиме 

подоланню проблеми визначення юрисдикції судів щодо розгляду справ про 

невиконання чи неналежне виконання нотаріусами своїх професійних 

обов’язків. Зокрема, пропонуємо доповнити Закон України «Про нотаріат» 

статтею 50-1 такого змісту:  

«Стаття 50-1. Підсудність справ за участю нотаріуса.  

1. Справи щодо порушення нотаріусом своїх професійних обов’язків, 

визначених Законом України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Законом України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення», Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» та 

Податковим кодексом України, розглядаються в порядку адміністративного 

судочинства». 

Важливою подією для вітчизняного нотаріату став вступ до 

Міжнародного союзу латинського нотаріату. 09 жовтня 2013 року 

Генеральна асамблея Міжнародного союзу латинського нотаріату в Лімі 

(Перу) ухвалила рішення про прийняття України до міжнародної неурядової 

організації, що створена задля сприяння, координації й розвитку нотаріальної 

функції та діяльності в цілому світі, що на сьогодні об’єднує нотаріальні 

корпорації 89 країн, серед яких: Німеччина, Австрія, Бразилія, Китай, 

Центрально-Африканська Республіка, Іспанія, Франція, Італія, Японія, 

Люксембург тощо. Таким чином, Україна стала повноправним членом цієї 

неурядової організації. Відповідно основною метою як українського 

законодавця, так і наукової спільноти є вивчення і впровадження в 

адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності нотаріату 



 

 

156 

того позитивного досвіду країн системи латинського нотаріату, який дасть 

змогу вивести вітчизняний нотаріат на високий міжнародний рівень.  

При цьому необхідно зазначити, що нотаріат України за своїми 

основними ознаками прагне до латинської моделі нотаріату, але має певні 

особливості. Вступ України до зазначеного Союзу зобов’язує нашу державу 

здійснити реальні кроки в напрямку приведення вітчизняної системи 

нотаріату до латинської моделі. Відповідно звернемо увагу на основні ознаки 

латинського нотаріату, які вже почали запроваджуватися в нашій державі. 

Більшість із них уже були предметом наукового дослідження, але відсутність 

єдиної точки зору та продовження таких дискусій зумовлює необхідність їх 

подальшого аналізу. 

Як відомо, однією з особливостей системи нотаріату латинського типу 

є відсутність поділу нотаріусів на державних і приватних та існування так 

званого єдиного нотаріату. Економічною основою діяльності єдиного 

нотаріату є самофінансування, тобто держава не має фінансових обов’язків 

щодо забезпечення діяльності нотаріату. Саме тому одним із стратегічних 

напрямів реформування нотаріату в Україні останнім часом є перехід до 

системи єдиного нотаріату. Як наслідок запровадження цієї системи – 

ліквідація державного нотаріату. Окрім того, перехід до єдиного нотаріату – 

це крок на шляху приведення законодавства України до міжнародних 

стандартів, зважаючи на те, що державні і приватні нотаріуси мають рівні 

права, а документи, оформлені ними, мають однакову юридичну силу. 

Зрозуміло, що перехід до системи єдиного нотаріату вимагає проведення 

низки заходів. 

Насамперед необхідно розробити і прийняти низку нормативно-

правових актів, які забезпечили б механізм функціонування єдиного 

нотаріату. У даному контексті слід зазначити, що існування великого масиву 

нормативно-правових актів, більшість з яких є підзаконними і які регулюють 

відносини у сфері адміністративно-правового забезпечення організації та 

діяльності нотаріату, зумовлюють труднощі у їх застосуванні. Крім того, 
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звичайною законодавчою практикою є внесення певних змін до існуючих 

нормативно-правових актів. У даному разі ми погоджуємося з думкою 

Н. В. Ільєвої, яка зазначає, що в секторі реєстрації законопроектів Верховної 

Ради України було зареєстровано кілька проектів закону «Про внесення змін 

до Закону України «Про нотаріат». На жаль, їхня кількість сама по собі, так 

само як і зміст, свідчать швидше про розгубленість законодавця і відсутність 

зрозумілих підходів до визначення правового характеру та сутності 

нотаріальної діяльності, аніж про плідну законодавчу роботу в цій сфері [61].  

Як зазначалось, дієвим виходом з даної ситуації є не фрагментарне 

внесення змін до чинного законодавства, а систематизація всіх нормативно-

правових актів, що регулюють відносини в даній сфері, в єдиний 

консолідований правовий акт – Нотаріальний кодекс України (далі – Кодекс), 

який містив би Загальну частину – матеріальні аспекти діяльності нотаріату й 

Особливу частину, де має бути чітко закріплена процедурна сторона 

нотаріальної діяльності.  

У Загальній частині майбутнього Кодексу необхідно закріпити систему 

нотаріату; порядок допуску до професії, включаючи порядок здачі 

кваліфікаційного іспиту Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату; правовий 

статус нотаріуса; правовий статус помічника нотаріуса; порядок реєстрації 

нотаріальної діяльності та вимог до робочого місця нотаріуса; порядок 

проведення перевірки роботи нотаріусів відповідними органами юстиції з 

чіткою регламентацією формування складу комісії, яка здійснює такі 

перевірки; порядок підвищення кваліфікації нотаріусів; умови та порядок 

заміщення приватного нотаріуса; умови та порядок зупинення та припинення 

нотаріальної діяльності.  

Особлива частина має встановлювати процедуру вчинення 

нотаріальних дій. Основою цієї частини, на нашу думку, може бути Порядок 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом 

Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року [171]. При цьому 

слушною є думка С. Я. Фурси, яка вважає, що сутність нового кодексу 
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полягає в тому, щоб спочатку створити об’єктивну, логічну, однозначну й 

універсальну послідовність вчинення нотаріальних дій, а потім на цю 

послідовність «накласти трафарет» із загальних і спеціальних правил 

вчинення нотаріальних проваджень [207].  

У порядку реалізації зазначеного необхідно створити робочу групу із 

учених і практиків, які будуть здатні удосконалити й винести на широке 

обговорення проект нормативно-правового акту, який би регулював 

процедурні аспекти діяльності нотаріусів, а потім узагальнити пропозиції 

змін до цього проекту та результати їх обговорення. Таким чином, можна 

отримати редакцію нового нормативно-правового акту з урахуванням 

позицій усіх зацікавлених у подальшому розвитку нотаріату [207]. 

Особливо слід наголосити на об’єктивній необхідності участі в 

розробленні проекту вищенаведеного Кодексу і самих нотаріусів, які в ході 

вчинення нотаріальних дій постійно стикаються з різними проблемами 

організаційного та процедурного характеру, пов’язаними із застосуванням 

норм законодавства, для захисту прав та інтересів осіб, які до нього 

звернулися. Адже при доказуванні правомірності відмови у вчиненні 

нотаріальної дії чи законності вчиненої дії саме на нотаріуса покладається 

обов’язок обґрунтування застосування тих чи інших норм, тому залучення їх 

до законотворчої діяльності дасть змогу привернути увагу до проблемних 

питань, які виникають у повсякденній роботі нотаріусів.  

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне наголосити на певних 

законодавчих діях у цьому напрямі, які вже відбулися. Зокрема, 19 вересня 

2008 року за ініціативи І. Г. Бережної на розгляд до Верховної Ради України 

було внесено Проект Нотаріального процесуального кодексу України [118]. 

Відповідно до пояснювальної записки до вищевказаного проекту проект 

Нотаріального процесуального кодексу розроблений задля правового 

забезпечення процесу реформування нотаріату в Україні як інституту 

попереджувального правосуддя та розвитку нотаріальної діяльності за 

стандартами європейського нотаріату. Аналіз положень цього законопроекту 
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дає змогу говорити про дискусійність або неприйнятність окремих новел. 

Зокрема, запропоноване визначення нотаріату як інституту правосуддя не 

узгоджується зі ст. 124 Конституції України, згідно з якою правосуддя в 

Україні здійснюється виключно судами. Крім того, у висновку Головного 

науково-експертного управління від 25 лютого 2010 року було висловлено 

ще ряд важливих зауважень. Зокрема, вказується, що процесуальні кодекси 

регулюють здійснення правосуддя через розгляд певних справ між 

учасниками відповідного спору, а не як здійснення певних дій, що самі по 

собі не є предметом спору, як це відбувається в ході нотаріальної діяльності. 

Певного доопрацювання вимагає структура проекту, зокрема, структура 

розділу ІІІ, що стосується необхідності більш логічного розміщення 

параграфів у ньому. Згідно з розділом V «Прикінцеві та перехідні 

положення» проекту деякі положення Закону України «Про нотаріат» 

продовжать свою дію після прийняття цього кодексу, а деякі втратять свою 

чинність, а частина з них буде перенесена до зазначеного кодексу. Внаслідок 

цього Закон України «Про нотаріат» стане фрагментарним. При цьому до 

кодексу будуть включені деякі норми, які за своєю природою є не 

процесуальними, а матеріальними, зокрема, визначення того, що нотаріальна 

діяльність не є підприємницькою діяльністю і не має на меті отримання 

прибутку та ін. 

Незважаючи на вищенаведені недоліки відзначимо ряд позитивних 

аспектів, які включають, зокрема, визначення загальних засад нотаріальної 

діяльності, нотаріальну юрисдикцію, учасників нотаріального процесу, 

докази в нотаріальному процесі, нотаріальні витрати. Крім того, важливим є 

визначення процедурних аспектів нотаріальної діяльності. Зокрема, проект 

Нотаріального процесуального кодексу України містить загальні правила 

нотаріального провадження, де зазначені послідовні стадії нотаріальної дії та 

порядок їх реалізації; спеціальні правила вчинення нотаріальних дій, що 

закріплюють порядок вчинення конкретних нотаріальних дій, у тому числі 

видачі свідоцтва про право на спадщину, свідоцтва про право власності на 
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частку в спільному майні подружжя, посвідчення заповітів, довіреностей, 

договорів відчуження нерухомого майна тощо.  

Таким чином, проект Нотаріального процесуального кодексу України 

потребує доопрацювання, проте можна говорити про досить суттєві кроки на 

шляху до вдосконалення процедури вчинення нотаріальних дій, у результаті 

яких найближчим часом у нашій державі може з’явитися консолідований 

нормативно-правовий акт, необхідність якого вже тривалий час 

обговорюється серед професійної спільноти і який допоможе спрямувати 

вітчизняний нотаріат до міжнародних стандартів. Проте ми вважаємо за 

необхідне включити напрацьовані положення проекту Нотаріального 

процесуального кодексу України до Особливої частини єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта, який регулюватиме організацію 

та діяльність нотаріату в Україні, у тому числі і його адміністративно-

правове забезпечення, – Нотаріального кодексу України. Таким чином, буде 

розв’язана одна із проблем, що існує в адміністративно-правовому 

забезпеченні організації та діяльності нотаріату в Україні – удосконалення та 

систематизація нормативно-правових актів, які регулюють відносини в даній 

сфері. 

Окремо слід зазначити, що перехід до єдиного нотаріату зумовить 

ліквідацію державних нотаріальних контор, у результаті чого виникне 

проблема працевлаштування нотаріусів, які сьогодні працюють у державних 

нотаріальних конторах. Відповідно до наданих на наш запит Міністерством 

юстиції України даних станом на 01 червня 2014 року загальна кількість 

державних нотаріусів на території України становить 722 особи. Таким 

чином, робоче місце втратить велика кількість висококваліфікованих 

нотаріусів, більшість з яких за різних обставин не зможе займатися 

приватною нотаріальною діяльністю. Важливим є і той аспект проблеми, що 

сьогодні державні нотаріальні контори фактично задовольняють потреби 

пільгової категорії населення при вчиненні нотаріальних дій, зокрема 

звільняючи громадян від сплати мита та зборів. У даному контексті 
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наголосимо, що відповідно до ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 

державне мито» від 21 січня 1993 року [150] в Україні такі пільги мають 

тисячі людей, у тому числі особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інваліди 1 та 2 групи та інші категорії населення. Ліквідація 

державного нотаріату ставить під загрозу можливість доступу до 

нотаріальних послуг соціально незахищених верств населення. Враховуючи 

це, перехід до єдиного нотаріату можливий лише за умови визначення 

чіткого механізму захисту незаможних або соціально незахищених верств 

населення, які потребують нотаріальних послуг. 

Саме тому на шляху переходу до системи єдиного нотаріату, 

проблемними і такими, що потребують досконалого унормування, є питання 

вартості вчинюваних нотаріальних дій. По-перше, необхідно закріпити 

механізм визначення вартості оплати нотаріальних дій як гарантії 

доступності нотаріальних послуг. По-друге, з огляду на те, що нотаріальна 

діяльність не є підприємницькою і не має на меті отримання прибутку, 

необхідно визначити на законодавчому рівні джерела фінансування єдиного 

нотаріату, задля протидії його «комерціалізації», перетворення в різновид 

бізнесу, запобігання іншим негативним тенденціям, які підривають довіру 

суспільства до нотаріусів [60, с. 29]. 

Окрім того, перед запровадженням єдиних тарифів і відповідних 

пропозицій змін до Закону України «Про нотаріат» мають бути вироблені 

об’єктивні критерії для встановлення тарифів. У нотаріуса має бути хоча б 

мінімальний розмір доходів, який покриває собівартість нотаріальної 

діяльності, яка залежить від витрат на здійснення нотаріальної діяльності 

(розмір орендної плати, вартість бланків, заробітна плата помічника 

тощо) [207]. 

Таким чином, важливою складовою функціонування єдиного нотаріату 

є його фінансова основа. Відповідно до вищезгаданого проекту Закону 

України «Про нотаріат» від 22 березня 2013 року [184] нотаріальна діяльність 

здійснюється на основі самофінансування та державного регулювання 
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розмірів плати за надання додаткових інформаційно-технічних послуг, 

мінімальних розмірів плати за вчинення нотаріальних дій з урахуванням їх 

складності, часу, необхідного на їх підготовку і вчинення, а також 

платоспроможності населення. Cамофінансування нотаріальної діяльності 

полягає в покладенні державою на нотаріуса обов’язку нести всі витрати, 

пов’язані з організаційним і матеріально-технічним забезпеченням 

нотаріальної діяльності, наданням нотаріальних послуг окремим категоріям 

громадян, які мають пільги щодо оплати нотаріальних дій, страхуванням 

цивільно-правової відповідальності, оплатою праці та соціальним 

забезпеченням помічника нотаріуса та інших осіб, які перебувають у 

трудових відносинах з нотаріусом, підвищенням кваліфікації, 

відшкодуванням заподіяної з вини нотаріуса шкоди, виконанням членських 

обов’язків в органах професійного самоврядування нотаріусів тощо. 

Джерелом фінансування цих витрат є кошти, отримані нотаріусом за 

вчинення нотаріальних дій та надання додаткових послуг правового 

характеру. Таким чином, дане положення Проекту знімає з держави 

фінансові зобов’язання щодо забезпечення діяльності нотаріату.  

Проте регулювання розмірів плати за надані нотаріальні послуги з 

урахуванням їх складності, часу, необхідного для їх підготовки і вчинення, а 

також платоспроможності населення неможливе, оскільки це оціночні, 

суб’єктивні поняття, а тому вони не можуть слугувати об’єктивною 

підставою для визначення розміру плати за вчинені нотаріальні дії. Тому ми 

пропонуємо залишити в Законі України «Про нотаріат» положення, що 

приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір 

якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або 

юридичною особою. При цьому ч. 3 ст. 33 Закону України «Про нотаріат» 

викласти в такій редакції: «При проведенні перевірки приватний нотаріус 

зобов’язаний надавати посадовим особам, уповноваженим проводити 

перевірку, відомості і документи щодо організації нотаріальної діяльності, 

документального підтвердження обґрунтованості встановленого ним розміру 
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плати за вчинювані нотаріальні дії, дотримання ним порядку вчинення 

нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства». 

На нашу думку, при здійсненні перевірки організації роботи нотаріуса 

останній має надати документальне обґрунтування обставин, які вплинули на 

визначення встановленого ним розміру коштів за надані нотаріальні послуги. 

Зокрема, платіжні документи за сплачену орендну плату, за комунальні 

послуги, за матеріально-технічне оснащення робочого місця нотаріуса. Так 

нотаріус доведе об’єктивність встановленого ним розміру плати та зумовлені 

його професійною діяльністю витрати з урахуванням власного заробітку. 

Слід зазначити, що приватні нотаріуси обґрунтовують тарифи на 

надання своїх послуг фінансовими зобов’язаннями, які пов’язані з їхньою 

діяльністю, зокрема оплатою за оренду приміщення, комунальних послуг, 

матеріально-технічного забезпечення приміщення та ін. У даному контексті 

необхідно проаналізувати положення Податкового кодексу України [135]. 

Відповідно до ст. 178 Податкового кодексу України оподатковуваним 

доходом фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, до 

якої відносять і приватну нотаріальну діяльність, вважається сукупний 

чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими 

витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної 

професійної діяльності. Наказом Державної податкової служби від 24 грудня 

2012 року «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо 

деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну 

професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів)» [179] та Наказом 

Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року «Про 

затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо витрат 

приватного нотаріуса» [178] затверджено перелік витрат приватного 

нотаріуса, у тому числі і вищевказані витрати як особи, яка здійснює 

незалежну професійну діяльність, що враховуються при оподаткуванні його 

діяльності. Таким чином, держава гарантує забезпечення фінансової основи 

приватної нотаріальної діяльності.  
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У контексті аналізу питань оплати нотаріальних дій слід звернути увагу 

на проекти внесення змін до чинного законодавства щодо визначення 

тарифів на вчинювані нотаріальні дії. Зокрема, до Верховної Ради України 

внесено проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вчинення нотаріальних дій та надання нотаріальних послуг, 

зареєстрованого 07 травня 2012 року [146]. Відповідно до цього 

законопроекту до Закону України «Про нотаріат» пропонується внести зміни 

та доповнення, пов’язані із запровадженням на всій території України єдиних 

ставок нотаріального збору за надання нотаріальних послуг, обчислених у 

співвідношенні до мінімальної заробітної плати, та визначенням переліку 

таких послуг. Окрім того, для приватних нотаріусів пропонується встановити 

мінімальну й максимальну межі плати, яка справляється за надання 

нотаріальних послуг. Автори законопроекту пропонують визначити 

мінімальний розмір плати за вчинення нотаріальної дії приватним 

нотаріусом, який складається із суми, не меншої від ставки державного мита, 

яке справляється державним нотаріусом за вчинення аналогічної 

нотаріальної дії, та розміру нотаріального збору за надання пов’язаних із 

такою нотаріальною дією послуг. Максимальний розмір плати за вчинення 

нотаріальної дії приватним нотаріусом складається з мінімального розміру 

плати, збільшеного на розмір нотаріального збору [146]. Проте, на наш 

думку, дані положення законопроекту не враховують інтересів самого 

нотаріуса, який, окрім покриття витрат на свою професійну діяльність, має 

отримати ще й певний дохід, тому вважаємо, що визначення максимальної 

межі розміру плати за вчинені нотаріальні дії приватним нотаріусом у такій 

редакції не є вдалим.  

Водночас проектом Закону України «Про нотаріат» від 22 березня 

2013 року, ініціаторами якого є І. Г. Бережна та І. А. Горіна, передбачені 

значні зміни в забезпеченні організації та діяльності нотаріату в Україні, але 

вони майже не торкалися оплати нотаріальних дій. Зокрема, відповідно до 

ст. 43 вищевказаного законопроекту передбачається, що за вчинення 
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нотаріальних дій нотаріуси стягують плату за домовленістю між нотаріусом 

та фізичною або юридичною особою, але не меншу за її мінімальний розмір. 

Мінімальний розмір оплати нотаріальних дій та окремі пільгові категорії 

громадян, для яких оплата нотаріальних дій не може бути вищою за її 

мінімальний розмір, визначаються законом [184]. Така пропозиція, на нашу 

думку, є більш вдалою. 

Отже, перехід до єдиного нотаріату, який працював би на основі 

самофінансування, цілком можливий, але лише за умови забезпечення 

доступу до нотаріальних послуг соціально незахищених верств населення, з 

урахуванням усіх об’єктивних і суб’єктивних чинників формування тарифів. 

Окрім того, потребує розв’язання проблема працевлаштування великої 

кількості державних нотаріусів, які після ліквідації державного нотаріату 

втратять свої робочі місця. Тому такі кроки мають відбуватися поступово, 

виважено, з урахуванням та вирішенням нагальних проблем у даній сфері.  

Ще однією новелою Проекту від 22 березня 2013 року є пропозиція 

закріплення принципів нотаріальної діяльності, а саме: законності; 

незалежності та неупередженості нотаріуса; дотримання нотаріальної 

таємниці; організаційної та економічної самостійності; державного 

регулювання нотаріальної діяльності; самоврядування нотаріусів; оплатності 

нотаріальних дій. Таким чином, авторами законопроекту запропоновані 

зміни, які відповідають світовим стандартам. 

На нашу думку, потребує уваги адміністративно-правове забезпечення 

порядку допуску до професії. Сьогодні цим займається Вища кваліфікаційна 

комісія нотаріату. За час роботи Комісії неодноразово до гарячої лінії 

Міністерства юстиції України надходили скарги про зловживання з боку 

органів юстиції щодо необ’єктивності та упередженості в ході допуску 

претендентів на посаду нотаріуса. У результаті цього незважаючи на високі 

вимоги до кандидатів на цю посаду та досить складний конкурсний відбір, 

свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю отримують не 

завжди кваліфіковані юристи. 
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З метою подолання такої ситуації Міністерство юстиції України 

проводить роботу зі зміни концепції складання іспиту для претендентів на 

посаду нотаріуса. Про це було заявлено міністром юстиції України 

П. Петренком під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України 15 травня 

2014 року.  

Відповідно Кабінет Міністрів України висловив намір про 

реформування роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 179 «Про внесення 

змін до п. 5 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату» [148] 

були внесені відповідні зміни, згідно з якими до складу Комісії тепер входить 

чотири представники Мін’юсту та сім нотаріусів України, делегованих 

Нотаріальною палатою України. Окрім того, ставляться певні вимоги до 

нотаріусів, які будуть у складі Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. 

Зокрема, нотаріус може бути делегований до Комісії за умови, якщо він: не 

був членом попередніх складів Комісії; має безперервний стаж роботи 

нотаріусом не менш як 15 років; та щодо нього не застосовувалися 

дисциплінарні стягнення (державний нотаріус) або його діяльність не 

зупинялася (приватний нотаріус) у зв’язку з допущеними порушеннями 

законодавства. На нашу думку, це позитивні зміни в організації роботи 

Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, спрямовані на підвищення якості її 

складу.  

Разом з тим 21 липня 2014 року внесені зміни до Порядку допуску осіб 

до складання кваліфікаційного іспиту та проведення кваліфікаційного іспиту 

Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату [147], зокрема запроваджено 

електронне анонімне тестування для кандидатів на посаду нотаріуса. Цей 

крок був зроблений з метою унеможливлення будь-якого суб’єктивного 

фактора впливу на тих осіб, які складають ці іспити, та позбавлення 

можливості змінювати зміст їхніх результатів та оцінку.  

При цьому, на нашу думку, враховуючи постійну зміну кадрів у сфері 

управління нотаріатом, вважаємо за необхідне закріпити на законодавчому 
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рівні ці нововведення, зокрема 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».  

Як зазначалось раніше, окремим важливим питанням у даному аспекті 

є забезпечення професійними кадрами органів, які здійснюють контроль за 

діяльністю нотаріату. З цією метою необхідно нормативно закріпити 

можливість допуску до контролюючих повноважень тих фахівців, які мають 

достатню для цього кваліфікацію та відповідний досвід роботи у сфері 

нотаріату. Це можливо через здійснення відбору на конкурсній основі, 

підвищення кваліфікації працівників органів юстиції у сфері нотаріату і т. ін., 

адже саме від якості кадрів, які працюють у сфері юстиції, також залежить 

якість та ефективність системи нотаріату. Зокрема, пропонується доповнити 

ст. 2-1 Закону України наступним чином: 

«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-ти років». 

Крім того, нагального вирішення потребує питання забезпечення 

підвищення кваліфікації нотаріусів, особливо державних. Для цього 

Міністерство юстиції України має виконати низку заходів, у тому числі 

скласти відповідний графік систематичного обов’язкового підвищення 

кваліфікації нотаріусами. На нашу думку, слід врахувати досвід Литовської 

Республіки. Зокрема, ст. 4 Закону Литовської Республіки «Про нотаріат» 

закріплює обов’язок нотаріусів постійно підвищувати свою кваліфікацію, а 

також про проведення періодичної атестації нотаріусів. При цьому необхідно 
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також встановити відповідальність за невиконання цього обов’язку, зокрема 

передбачити дисциплінарні стягнення щодо нотаріусів, які не проходять 

підвищення кваліфікації.  

Проблема допуску до професії тісно пов’язується ще з одним 

питанням, навколо якого вже тривалий час точаться дискусії – це квотування 

посад нотаріусів. Як зазначалось у підрозділі 2.2 цієї дисертаційної роботи, 

актуальність проблеми зумовлена перенасиченням ринку надання 

нотаріальних послуг у великих містах та їх недостатністю у віддалених 

населених пунктах. На приклад, відповідно до даних Державної служби 

статистики України станом на 01 червня 2014 року кількість постійного 

населення в місті Києві становить 2 831 074 особи. Згідно зі звітом основних 

напрямів роботи управління нотаріату Головного управління юстиції у місті 

Києві за І півріччя 2013 року станом на 01 липня 2013 року по Київському 

міському нотаріальному округу зареєстровано 1194 приватні нотаріуси, а 

відповідно до даних, наданих Міністерством юстиції України від 15 серпня 

2014 року № Д-14867/13, в Київському міському нотаріальному окрузі 

працює 113 державних нотаріусів. Таким чином, у місті Києві на 2166 осіб 

приблизно припадає один нотаріус. Порівняно з цим у Литовській Республіці 

адміністративно-правове регулювання нотаріальної діяльності включає 

визначення кількості нотаріусів, їхнього місця знаходження та території 

діяльності Міністром юстиції. Відповідно до Методики оцінювання потреб 

правових послуг, що надаються нотаріусами населенню, навантаження на 

одного нотаріуса становить 25 000 осіб, а загальна кількість нотаріусів у 

Литві складає 280 осіб [211, с. 156]. При цьому запровадження основних 

принципів латинського нотаріату в Литві і практика їх реалізації свідчать, що 

пропозиція – кількість нотаріусів задовольняє попит населення і система 

нотаріату діє достатньо ефективно. З урахуванням цього в Україні слід 

звернути увагу на створення оптимального співвідношення між 

нотаріальними потребами населення та кількістю нотаріусів, які можуть їх 
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задовольнити. На нашу думку, дієвим механізмом у розв’язанні даної 

проблеми є повернення квот на посади нотаріусів. 

При цьому слід додати, що для забезпечення нотаріальними послугами 

в певних округах необхідно враховувати як кількість населення, так і 

середню кількість вчинених нотаріальних дій, оскільки попит на нотаріальні 

послуги у великому місті значно більший, ніж у невеликих містах і селищах. 

На наше переконання, введення квот дасть змогу вирівняти ситуацію та й 

розв’язати проблему перенасичення нотаріусами великих міст, підвищить 

серед них конкуренцію та якість надання нотаріальних послуг. Про 

забезпечення нотаріусами невеликих населених пунктів ішлося в 

попередньому розділі. 

Потребує уваги і проблема створення дієвого механізму нотаріального 

самоврядування. Вивчення досвіду деяких зарубіжних країн, зокрема Грузії, 

Литовської Республіки та Республіки Польща, в яких Нотаріальні палати 

беруть безпосередню участь у законодавчому процесі щодо сфери нотаріату, 

в процесі організації роботи нотаріату, в контролі нотаріату та ін. З огляду на 

те, що до Нотаріальної палати України входять усі нотаріуси, саме вона є 

об’єднувальною ланкою між нотаріальною спільнотою та органами 

державного управління нотаріатом. Відповідно закріплення на 

законодавчому рівні за Нотаріальною палатою України повноважень, які 

пов’язані із безпосередньою організацією та діяльністю нотаріату, дасть 

можливість якнайкраще врахувати всі особливості такої діяльності й 

подолати наявні труднощі. Зокрема, вважаємо за доцільне перейняти досвід 

вищезгаданих країн та ст. 16 Закону України «Про нотаріат» доповнити 

такими повноваженнями Нотаріальної палати України: «розроблення 

проектів нормативно-правових актів з питань нотаріату та внесення їх на 

розгляд до Міністерства юстиції України; уніфікація нотаріальної практики; 

перевірка дотримання державними та приватними нотаріусами порядку 

вчинення нотаріальних дій і виконання ними правил нотаріального 

діловодства». Окрім того, позитивним є досвід Литовської Республіки щодо 



 

 

170 

законодавчого закріплення відносин між Нотаріальною палатою та 

Міністерством юстиції. На нашу думку, таке положення також має бути 

закріплено в Законі України «Про нотаріат», оскільки спільна праця 

Нотаріальної палати України та Міністерства юстиції України дасть змогу 

ефективно працювати всій системі нотаріату. Тому пропонуємо внести до 

Закону України «Про нотаріат» ст. 16-1 положення такого змісту: 

«Взаємодія Нотаріальної палати України та Міністерства юстиції 

України.  

1. Нотаріальна палата України щорічно в строк до 01 березня подає 

Міністерству юстиції України звіт про свою діяльність, узагальнення 

нотаріальної практики, пропозиції щодо організації та діяльності нотаріату.  

2. Міністерство юстиції України розробляє проекти нормативно-

правових актів у сфері нотаріату з обов’язковою участю Нотаріальної палати 

України». 

Таким чином, сьогодні залишається невирішеними значне коло 

проблем у сфері організації та діяльності нотаріату в Україні. Частина з них 

уже була предметом дискусії, однак їх нерозв’язаність потребує подальшого 

теоретико-прикладного аналізу та усунення. З урахуванням цього, 

перспектива розвитку нотаріату в Україні полягає не лише в запровадженні 

нових адміністративно-правових механізмів його організації та діяльності, а 

й у розв’язанні існуючих нагальних проблемних питань, які є невирішеними 

вже протягом багатьох років.  

На нашу думку, здійснюючи реформування системи нотаріату в 

Україні через внесення змін і доповнень до чинного законодавства, доцільно 

врахувати досвід країн, у яких запроваджено нотаріат латинського типу, що 

найкраще підходить для нашої держави, і таким чином адаптувати 

українську систему нотаріату до європейських стандартів. 

При цьому реформування адміністративно-правового забезпечення 

організації та діяльності нотаріату не є самоціллю, а об’єктивною потребою 

ефективного розвитку суспільних відносин в Україні на сучасному етапі. 
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Важливо те, що воно має здійснюватися системно. Тобто йдеться не про 

проведення фрагментарних заходів, а про комплексне удосконалення 

організаційно-правових засад діяльності нотаріату. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

У вітчизняній юридичній науці виокремлюють систему нотаріату в 

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

(латинської системи), в якій нотаріат займає чільне місце серед публічних 

інститутів. Першу групу складають країни англосаксонської правової 

системи (Англія, США, Австралія, Сінгапур, Кіпр, Індія та ін.), де в 

компетенцію нотаріальних органів входить лише завірення документів і 

підписів. Іншу групу складають нотаріальні органи країн латинського, так 

званого писаного права. У системі латинського нотаріату нотаріус виступає, 

по-перше, як незалежний представник держави, наділений від її імені 

повноваженнями вчиняти нотаріальні дії, і, по-друге, водночас такою 

особою, що несе особисту відповідальність за вчинення нотаріальних дій. 

Незалежність нотаріуса забезпечує надання правочинам публічної форми й 

довіри, оскільки нотаріус виконує завдання публічної влади. Контроль за 

діяльністю нотаріуса здійснюється державою в особі органів юстиції й 

нотаріальними палатами. 

У процесі адаптації вітчизняного законодавства до світових стандартів 

та з урахуванням основних тенденцій розвитку державного регулювання 

нотаріату в Україні особливу увагу слід звернути на досвід організації та 

діяльності нотаріату як країн, що входять до Міжнародного союзу 

латинського нотаріату, Європейського Союзу, так і країн пострадянського 

простору, які близькі нам за правовими традиціями, організацією 

економічних, соціальних та політичних відносин, де процеси реформування 

нотаріату вже тривають. Зокрема, проаналізовано організацію та діяльність 
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нотаріату Литовської Республіки, Грузії, Республіки Польща та Російської 

Федерації.  

Удосконалення вітчизняної моделі адміністративно-правового 

забезпечення організації та діяльності нотаріату насамперед потребує 

переходу до єдиного небюджетного нотаріату; спрощення вимог до деяких 

категорій претендентів на посаду нотаріуса й можливості звільнення їх від 

складання кваліфікаційного іспиту, зокрема до осіб, які мають науковий 

ступінь у галузі права або які мають тривалий стаж роботи у сфері нотаріату; 

запровадження законодавчої регламентації тарифів на вчинювані нотаріальні 

дії, зокрема закріплення певних критеріїв, за допомогою яких визначається 

розмір плати за вчинювані нотаріальні дії; законодавчо закріпленої 

можливості нотаріуса працювати спільно з адвокатом, перекладачем чи 

аудитором; надання Нотаріальній палаті, як самоврядній організації 

нотаріусів, реальних можливостей впливати на процеси законотворення у 

сфері нотаріату та управління нотаріатом загалом. Ці пропозиції на даному 

етапі розвитку правового забезпечення організації та діяльності нотаріату в 

Україні доцільно викласти у формі змін до законодавчих актів сфери 

нотаріату. 

Наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року було 

затверджено Концепцію реформування органів нотаріату в Україні. 

У процесі реалізації даної концепції були проведені окремі заходи щодо 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності нотаріату в 

Україні. На нашу думку, слід звернути увагу як на позитивні зміни, так і на 

негативні. Зокрема, до позитивних слід віднести прийняття ряду нормативно-

правових актів, якими врегульовано важливі правовідносини у сфері 

організації та діяльності нотаріату. При цьому не було розв’язано ряд 

концептуальних проблем, які потребують нагальних змін. 

Окрім того, важливою подією для української нотаріальної спільноти є 

те, що 09 жовтня 2013 року Генеральна асамблея Міжнародного союзу 

латинського нотаріату у Лімі (Перу) ухвалила рішення про прийняття 
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України до міжнародної неурядової організації, що створена задля сприяння, 

координації й розвитку нотаріальної функції та діяльності в цілому світі. 

Вступ України до зазначеного Союзу зобов’язує нашу державу здійснити 

реальні кроки в напрямі приведення вітчизняної системи нотаріату до 

латинської моделі. 
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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. 

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. 
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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 



 

 

176 

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 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 
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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 

нотаріальними послугами всіх верств населення та дотримання принципу 

соціальної справедливості. 
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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; 
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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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