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ВСТУП 

 

Радикальні перетворення у всіх сферах суспільно-політичного життя в 

Україні нерозривно пов’язані зі створенням необхідних умов реалізації та 

захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Демократичні процеси в українському суспільстві зумовлюють стрімкий 

розвиток різних інститутів, які потребують системного нормативно-

правового регулювання та чітко визначеної реалізації через регламентовану 

діяльність публічних органів управління. Одним із них є інститут реєстрації, 

який за останні роки значно розширив сферу свого застосування, що 

зумовило зростання кількості правовідносин, які обслуговуються цим 

інститутом.  

Метою навчальної дисципліни «Реєстраційне право» є: утворити у 

студентів знання з правового регулювання реєстраційних послуг, а також 

надати чітке уявлення, що розуміється під такими правовими категоріями як 

«державна реєстрація», «реєстраційне провадження», а також сформулювати 

їх особливості.  

Розвиток навчальної дисципліни «Реєстраційне право» насамперед 

потребує формування власного понятійного апарату, його сталого розуміння 

і використання у правотворчій діяльності. Активне застосування інституту 

державної реєстрації в механізмі правового регулювання суспільних 

відносин зумовлює необхідність встановлення меж діяльності зазначеного 

інституту, щоб не допустити його надмірного розширення, а також 

обґрунтованого наукового і законодавчого визначення єдиних критеріїв, за 

якими реєстрація того чи іншого об’єкта обов’язкова. 

Головними завданнями вивчення дисципліни «Реєстраційне право» є: 

– визначити теоретичні засади та здійснити класифікацію реєстраційних 

послуг; 

– виконати аналіз та навести приклади реєстраційних послуг органів 

виконавчої влади, їх правове регулювання; 



 

 

 

 

– окреслити особливості й проблеми в організації діяльності державних 

реєстраторів; 

– визначити контроль зі сторони держави і громадськості як гарантію 

якості реєстраційних послуг. 

«Реєстраційне право» є досить молодою наукою, до виокремлення в 

окрему навчальну дисципліну ця тема вивчалася в межах навчальної 

дисципліни «Адміністративне право». Проте з розвитком нормативно-

правової бази, соціально-економічного життя виникла необхідність у 

виділенні її в окрему самостійну навчальну дисципліну. 

Згідно з вимогами освітньої програми студент повинен  

знати: 

– доктрину реєстраційної діяльності; 

– основні напрями національної політики в галузі реєстраційної 

діяльності; 

– позитивні вітчизняні практики здійснення реєстраційної діяльності; 

– оцінку та актуальні підходи до оцінювання діяльності державних 

реєстраторів. 

уміти: 

– юридично грамотно висловлювати свої думки відносно певних питань 

здійснення реєстраційної діяльності; 

   – розуміти сучасні тенденції та напрями модернізації сфери реєстраційної 

діяльності у контексті сучасних концепцій Нового публічного врядування; 

 – набути навичок розробки та здійснення заходів щодо покращення якості 

реєстраційної діяльності.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити 

ECTS. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

№ 

пор. 

Тема  Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин Кількість годин 

Лекц. Семінар. Сам. Лекц. Семінар. Сам. 

1 Поняття та предмет 

реєстраційного права 

2 2 8 1 1 10 

2 Правове регулювання 

сфери надання 

адміністративних 

послуг 

2 2 8 1 1 10 

3 Правове положення 

нотаріату 

2 2 8 1 1 10 

4 Правове положення 

державних реєстрів 

2 2 8 1 1 10 

5 Державна реєстрація 

актів цивільного стану 

2 2 8 1 1 10 

6 Державна реєстрація 

речових прав на 

нерухоме майно 

2 2 8 1 1 10 

7 Державна реєстрація 

юридичних осіб і 

фізичних осіб-

підприємців 

2 2 8 – – 12 

8 Легалізація об’єднань 

громадян та інших 

громадських 

формувань 

2 2 8 – – 12 

9 Правове регулювання 

реєстрації земельної 

ділянки 

2 2 8 – – 12 

10 Порядок розгляду скарг у 

сфері державної реєстрації 
2 2 8 – – 12 

 Усього: 20 20 80 6 6 108 



 

 

 

 

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Семінарське заняття № 1  

Тема. Поняття та предмет реєстраційного права 

Мета: сформувати у студентів знання про відносини, що складаються у 

сфері реєстраційної діяльності. Розглянути основні поняття, що формують 

понятійний апарат Реєстраційного права. 

Короткі теоретичні відомості 

Інститут реєстрації посідає одне з провідних місць у науці 

адміністративного права. Окремі види державної реєстрації поширені й 

активно застосовуються у всіх сферах суспільного життя. Здійснення 

реєстрації покладено на публічну адміністрацію, тобто на ті органи, які 

задовольняють загальний публічний інтерес у сфері публічного управління.  

Завдання до теми 

1.  Історія виникнення та розвиток Реєстраційного права. 

2. Реєстраційне право як підгалузь Адміністративного права. 

3. Джерела Реєстраційного права. 

4. Загальна характеристика суб’єктів Реєстраційного права. 

Теми рефератів 

1.  Поняття реєстраційного провадження та його види. 

Контрольні питання 

1. Які передумови виникнення Реєстраційного права? 

2. Наведіть структуру предмета Реєстраційного права. 

3. Визначте поняття реєстраційних відносин. 

4. Наведіть структурні елементи джерел реєстраційного права і їхні 

особливості.  

Література: [1, с. 12-13; 3, с. 23; 5, с. 10]. 

 

 



 

 

 

 

Самостійна робота № 1 

      Тема. Поняття та предмет реєстраційного права 

1. Методи реєстраційного права. 

2. Принципи реєстраційного права. 

Питання для самоперевірки 

1.  Виокреміть особливості реєстраційних відносин. 

2. Визначте структуру й особливості структурних елементів системи 

Реєстраційного права. 

3. Наведіть ієрархічну структуру підзаконних нормативно-правових актів 

за юридичною силою. 

Література: [1, с. 12–13; 3, с. 23; 5, с. 10]. 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Правове регулювання сфери надання адміністративних 

послуг 

 Мета: розвивати у студентів уміння, навички розумової праці, 

творчого мислення, уміння використовувати теоретичні знання для 

розв’язання  практичних завдань у сфері надання адміністративних послуг. 

Короткі теоретичні відомості 

Сучасний стан українського суспільства характеризується зміною 

концептуальних підходів до визначення сутності держави. Якщо раніше 

державу розглядали як механізм забезпечення влади, то на сьогодні 

пріоритетним напрямом є створення умов, які забезпечують гідний рівень 

життя людини, адже правова демократична держава надає суспільству 

адміністративні послуги. 

Завдання до теми 

1. Поняття адміністративної послуги. 

2. Види адміністративних послуг. 

3. Процедура надання адміністративних послуг. 

 



 

 

 

 

Теми рефератів 

1. Вимоги щодо якості надання адміністративної послуги. 

Контрольні питання 

1. Які характерні ознаки мають адміністративні послуги?  

2. Дайте письмову характеристику основних критеріїв класифікації 

адміністративних послуг. 

3. Які органи належать до суб’єктів надання адміністративних послуг?  

4. Які адміністративні послуги населенню надають органи місцевого 

самоврядування? 

Література: [2, с. 24; 7, с. 45; 9, с. 56; 12, с. 24–26]. 

Самостійна робота № 2 

Тема. Правове регулювання сфери надання адміністративних послуг 

Питання для самоперевірки 

1. Які бувають центри надання адміністративних послуг? 

2. Схарактеризуйте способи надання адміністративних послуг.  

3. Опишіть процедуру надання адміністративних послуг.  

4. Що таке технологічна картка адміністративної послуги, який її зміст? 

5. Суб’єкти надання адміністративних послуг.  

Література: [2, с. 24; 7, с. 45; 9, с. 56; 12, с. 24–26]. 

Семінарське заняття № 3 

 Тема. Правове положення нотаріату 

Мета: засвоїти основні поняття, що складають організаційні засади 

діяльності нотаріату в Україні. Розкрити сутність і особливості відносин, що 

складають предмет указаної навчальної дисципліни. 

Короткі теоретичні відомості 

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 цим Законом, з метою 

надання їм юридичної вірогідності. 



 

 

 

 

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). 

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають 

однакову юридичну силу. 

Завдання до теми 

1.  Дослідити зміст, предмет і завдання нотаріальної діяльності. 

Теми рефератів 

1. Основні функції теорії нотаріального процесу. 

Контрольні питання 

1. Визначте місце норм, що регулюють діяльність нотаріату, у системі 

права. 

2. Охарактеризуйте предмет і метод нотаріального процесуального 

права. 

Література: [4, с. 76; 5, с. 87–88; 11, с. 32]. 

Самостійна робота № 3 

Тема. Організаційні засади діяльності нотаріату в Україні 

Питання для самоперевірки 

1. Значення нотаріату як інституту превентивного правосуддя, 

2. Зміст професійної етики нотаріуса, 

3. Система нотаріальних органів України. 

4. Нотаріальне провадження. 

Література: [4, с. 76; 5, с. 87–88; 11, с. 32]. 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Правове положення державних реєстрів 

Мета: провести дослідження державних реєстрів, формувати уміння та 

навички здійснення операцій у державних реєстрах. 

 



 

 

 

 

Короткі теоретичні відомості 

Єдині та Державні реєстри інформаційної мережі Міністерства юстиції 

України створені та функціонують відповідно до законодавства України, що 

складають закони України, акти Кабінету Міністрів України, відомчі 

нормативно-правові акти, а також інші документи правового характеру. 

Завдання до теми 

1. Правове положення Єдиного державного реєстру нормативно-правових 

актів. 

2. Правове положення реєстру виконавчих проваджень? 

Теми рефератів 

1. Держателі державних реєстрів. 

Контрольні питання 

1. Яку роль виконує Міністерство юстиції України у сфері ведення 

Єдиного та державних реєстрів? 

2. Дайте визначення поняття «реєстр».  

3. Який порядок ведення реєстру виконавчих проваджень. 

Література: [8, с. 22; 9, с. 80; 13, с. 34–35]. 

Самостійна робота № 4 

Тема. Правове положення державних реєстрів 

1. Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та 

інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. Повноваження Державного підприємства «Національні інформаційні 

системи». 

2. Основна мета діяльності Державного підприємства «Національні 

інформаційні системи». 

3. Захист персональних даних у державних реєстрах. 

Література: [8, с. 22; 9, с. 80; 13, с. 34–35]. 

 



 

 

 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема. Державна реєстрація актів цивільного стану 

Мета: дослідити регулювання відносин, що пов’язані з проведенням 

державної реєстрації актів цивільного стану, внесенням до актових записів 

цивільного стану змін, їх поновленням і анулюванням, визначає засади 

діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану. 

Короткі теоретичні відомості 

Актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов'язані з 

фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють 

її можливість бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків. 

Державній реєстрації відповідно до цього Закону підлягають 

народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у 

випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть. 

Завдання до теми 

1. Система органів державної реєстрації актів цивільного стану. 

2. Порядок проведення реєстрації актів цивільного стану. 

3. Державний реєстр актів цивільного стану громадян. 

Теми рефератів 

1. Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «Актовий запис цивільного стану». 

2. Діловодство в органах реєстрації актів цивільного стану. 

3. Який порядок проведення реєстрації актів цивільного стану? 

4. Порядок державної реєстрації шлюбу. 

Література: [3, с. 21–24; 4, с. 56; 7, с. 65]. 

Самостійна робота № 5 

Тема. Державна реєстрація актів цивільного стану 

1. Порядок здійснення реєстрації розірвання шлюбу. 

2. Порядок здійснення реєстрації смерті. 

 



 

 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Судовий порядок розірвання шлюбу. 

2. Порядок зміни імені та його реєстрація. 

3. Документи, на підставі яких здійснюється реєстрація смерті. 

4. Видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. 

Література: [3, с. 21–24; 4, с. 56; 7, с. 65]. 

Семінарське заняття № 6 

Тема. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 

Мета: сформувати у студентів знання про законодавство, що регулює 

відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямоване на забезпечення визнання та 

захисту державою таких прав 

Короткі теоретичні відомості 

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   

офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або 

припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав унаслідок 

внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

Завдання до теми 

1. Засади державної реєстрації прав. 

2. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації. 

3. Організаційні засади системи державної реєстрації прав. 

Теми рефератів 

1. Державний реєстр прав на нерухоме майно. 

Контрольні питання 

1. Нерухоме майно, щодо якого проводиться реєстрація речових прав. 

2. Принципи державної реєстрації прав. 

3. Які повноваження органів, що здійснюють державну реєстрацію прав 

на нерухоме майно? 



 

 

 

 

4. Дайте визначення поняття «обтяження». 

Література: [8, с. 26-29; 9, с. 53–54; 10, с. 101]. 

Самостійна робота № 6 

Тема. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 

1. Проведення державної реєстрації прав. 

2. Користування відомостями Державного реєстру прав на нерухоме 

майно. 

Питання для самоперевірки: 

1. Перелік документів, необхідний для державної реєстрації прав. 

2. Який порядок подачі заяви для реєстрації прав на нерухоме майно? 

3. Вимоги до оформлення заяв і рішень. 

4. Які особливості державної реєстрації прав? 

Література: [8, с. 26–29; 9, с. 53–54; 10, с. 101]. 

Семінарське заняття № 7 

Тема. Державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-

підприємців 

Мета: ознайомити студентів із законодавством, яке регулює відносини, 

що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої 

символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що 

не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців. 

Короткі теоретичні відомості 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних       

осіб-підприємців та громадських формувань (далі – виписка) - документ в 

електронній або у випадках, передбачених цим Законом, у паперовій формі, 

який формується за результатами проведення реєстраційних дій і містить 

відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну 

особу-підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної 

статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів 



 

 

 

 

дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу 

юридичної особи, а також про проведену реєстраційну дію. 

Завдання до теми 

1. Загальні засади державної реєстрації. 

2. Органи державної реєстрації. 

3. Повноваження державного реєстратора. 

Теми рефератів 

1. Єдиний державний реєстр і Портал електронних сервісів. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні принципи державної реєстрації. 

2. Які органи становлять систему органів державної реєстрації? 

3. Перелічіть повноваження державного реєстратора. 

4. Які вимоги до програмного забезпечення Єдиного державного реєстру?  

Література: [2, с. 43–46; 3, с. 56; 4, с. 87–90]. 

Самостійна робота № 7 

Тема. Державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-

підприємців 

1. Проведення державної реєстрації. 

2. Реєстрація юридичної особи. 

3. Реєстрація фізичної особи-підприємця. 

Питання для самоперевірки 

1. Який порядок подання документів для державної реєстрації? 

2. Які вимоги до оформлення документів, що подаються для державної 

реєстрації? 

3. Які документи подаються для державної реєстрації юридичної особи? 

4. Які документи подаються заявником для державної реєстрації фізичної 

особи-підприємця? 

5. Строки державної реєстрації. 

Література: [2, с. 43–46; 3, с. 56; 4, с. 87–90]. 



 

 

 

 

Семінарське заняття № 8 

Тема. Легалізація об’єднань громадян та інших громадських 

формувань 

Мета: охарактеризувати легалізацію об’єднань громадян та інших 

громадських формувань. 

Короткі теоретичні відомості 

Легалізація   (офіційне   визнання)   об'єднань   громадян  є 

обов'язковою і здійснюється завдяки їх реєстрації або  повідомлення про 

заснування. Діяльність об’єднань громадян, які  не легалізовані або 

примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною.   У   разі   

реєстрації   об’єднання  громадян  набуває  статусу юридичної особи. 

Політичні  партії  та  міжнародні   громадські    організації підлягають 

обов’язковій реєстрації Міністерством юстиції України. Легалізація 

громадської організації  здійснюється  відповідно Міністерством  юстиції  

України,  місцевими  органами    державної виконавчої  влади,  виконавчими  

комітетами  сільських,  селищних, міських Рад народних депутатів.  У  разі,  

коли  діяльність  місцевої  громадської організації поширюється       на       

територію       двох      і      більше адміністративно-територіальних     

одиниць,     її  легалізація здійснюється відповідним вищестоящим органом. 

Завдання до теми 

1. Порядок легалізації професійних спілок та їх об’єднань.  

2. Порядок державної реєстрації організацій роботодавців. 

3. Порядок державної реєстрації постійно діючого третейського суду. 

Теми рефератів 

1. Порядок державної реєстрації творчої спілки. 

Контрольні питання 

1. Легалізація профспілок на відповідність заявленого статусу. 

2. Строк легалізації профспілок. 

3. Який статус організації роботодавців? 

Література: [5, с. 102–103; 6, с. 87; 7, с. 90]. 



 

 

 

 

Самостійна робота № 8 

Тема. Легалізація об’єднань громадян та інших громадських 

формувань 

1. Порядок державної реєстрації асоціацій органів місцевого 

самоврядування. 

Питання для самоперевірки 

1. Принципи створення та діяльності асоціацій органів місцевого 

самоврядування. 

2. Визначте статус асоціацій. 

3. Який порядок створення та припинення асоціації? 

Література: [5, с. 102–103; 6, с. 87; 7, с. 90]. 

Семінарське заняття № 9 

Тема. Правове регулювання реєстрації земельної ділянки 

Мета: формувати у студентів інтерес до науково-дослідної роботи і 

залучення їх до наукових досліджень у сфері правової реєстрації земельної 

ділянки. 

Короткі теоретичні відомості 

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її 

формування за результатами складення документації із землеустрою після її 

погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її 

затвердження органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає 

затвердженню таким органом) унаслідок відкриття Поземельної книги на 

таку земельну ділянку. 

Завдання до теми 

1. Законодавство, що регулює реєстрацію земельної ділянки. 

2. Формування Поземельної книги. 

3. Землевпорядна документація. 

 



 

 

 

 

Теми рефератів 

1. Правове регулювання, визначення та встановлення меж земельної 

ділянки. 

Контрольні питання 

1. Порядок формування земельної ділянки відповідно до порядку, 

передбаченого Земельним кодексом України. 

2. З яких елементів складається Поземельна книга? 

3. Порядок формування кадастрового номера земельної ділянки. 

4. Поняття межового знака. 

Література: [7, с. 56; 10, с. 45; 12, с. 47–48]. 

Самостійна робота № 9 

Тема. Правове регулювання реєстрації земельної ділянки 

1. Електронний документ для формування та реєстрації земельної 

ділянки. 

2. Витяг з Поземельної книги. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть складові електронного документа для формування та реєстрації 

земельної ділянки. 

2. Строки реєстрації земельної ділянки. 

3. Назвіть основні елементи Поземельної книги. 

Література: [7, с. 56; 10, с. 45; 12, с. 47–48]. 

Семінарське заняття № 10 

Тема. Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації 

Мета: засвоїти порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації, 

проаналізувати основні етапи провадження. 

Короткі теоретичні відомості 

Розгляд скарг здійснюється за заявою особи, яка вважає, що її права 

порушено, що подається винятково у письмовій формі та повинна містити 

обов’язкові відомості та документи, що долучаються до скарги, передбачені 



 

 

 

 

Законами, а також відомості про бажання скаржника та / або його 

представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті та про один 

із способів, у який скаржник бажає отримати повідомлення про зазначений 

розгляд. 

Завдання до теми 

1. Законодавство, яке регулює розгляд скарг у сфері державної реєстрації. 

2. Суб’єкти розгляду скарг у сфері державної реєстрації. 

3. Строки розгляду скарг у сфері державної реєстрації.  

Теми рефератів 

1. Правове положення постійно діючих комісій з питань розгляду скарг у 

сфері державної реєстрації. 

Контрольні питання 

1. Які вимоги до скарги у сфері державної реєстрації? 

2. Які передумови розгляду скарг по суті? 

3. Який строк розгляду скарги? 

Література: [13, с. 75; 4, с. 23; 5, с. 54]. 

Самостійна робота № 10 

Тема. Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації 

1. Розгляд скарги у сфері державної реєстрації по суті. 

Питання для самоперевірки 

1. Чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом 

оскарження, чи мала місце оскаржувана дія або бездіяльність суб’єкта 

оскарження? 

2. Чи було оскаржуване рішення прийнято суб’єктом оскарження на 

законних підставах, чи здійснювалася дія або вчинялася бездіяльність 

суб’єктом оскарження на законних підставах? 

3. Чи належить задовольнити кожну з вимог скаржника або відмовити в їх 

задоволенні? 



 

 

 

 

4. Які рішення підлягають скасуванню або які дії, що випливають з факту 

скасування рішення або з факту визнання оскаржуваних дій або бездіяльності 

протиправними, підлягають вчиненню? 

Література: [13, с. 75; 4, с. 23; 5, с. 54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Вивчення навчальної дисципліни  відбувається за допомогою різних 

форм опанування матеріалу: лекцій, семінарських, практичних занять, роботи 

з літературою, написання контрольних, рефератів. Лекція допомагає у 

стислий час зорієнтувати студентів на усвідомлення суттєвих питань теми, 

сформувати свої погляди й інші відомості про шляхи розв’язання проблеми. 

Семінар передбачає активну, самостійну участь студентів для 

подальшого засвоєння, закріплення, уточнення теоретичних знань, які набуті 

на лекції або під час опрацювання рекомендованих інтернет-ресурсів, 

літератури. Різні форми проведення семінару (дискусії, диспути, круглі 

столи, наради, конференції) дають можливість винести на обговорення 

проблемне судження з питань теми та набути здатності самостійно оперувати 

теоретичними поняттями; набути досвід у обстоюванні своєї позиції. 

Практичні поради щодо оформлення конспектів лекцій, зошитів 

підготовки до семінарських занять: 

― записувати тільки суттєве, ключовими словами, тезами; 

― логічно пов’язувати матеріал, ілюструючи його прикладами, схемами; 

― повністю заносити таблиці, графіки, статистичні відомості; 

― виділяти найбільш важливі положення, смислові блоки та думки; 

― виділяти питання, які потребують додаткового висвітлення під час 

семінарів і практичних занять, записувати рекомендовані джерела, 

літературу. 

Рекомендації щодо підготовки рефератів 

Необхідно пам’ятати, що реферат – це стисле викладення основних 

положень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у 

вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного, 

що поєднує позиції цих авторів, а також відмінностей, властивих різним 



 

 

 

 

політичним школам. Водночас викладення повинно містити й власну 

позицію студента, його коментар до тієї або іншої політичної теорії. 

Усі реферати повинні відповідати єдиним вимогам: 

― Реферат повинен бути написаним від руки, чітким, розбірливим 

почерком, чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, синього, 

фіолетового) або виконаний у вигляді машинописного тексту чи 

комп’ютерного набору на одній сторінці аркуша форматом А4 (210х297 мм). 

Зазвичай, реферат має таку структуру: 

― Вступ, де обґрунтовується вибір теми реферату, її актуальність, 

формулюється основна мета і завдання дослідження; 

― Основна частина, яка складається з двох або трьох розділів. У 

розділи необхідно вкласти загальні, теоретичні та методичні питання, кожен 

розділ має закінчуватись  невеликими висновками; 

― Висновки – заключна, узагальнювальна частина реферату, де стисло 

підбиваються підсумки дослідження, розкривається значення тієї або іншої 

політичної теорії для сьогодення, міститься особиста позиція автора 

реферату; 

― Текстова частина реферату завершується списком літератури, де 

найменування використаних монографій, посібників і статей розташовані в 

алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора; 

― У додатках, які надаються наприкінці реферату, наводяться таблиці, 

ілюстрації та інші допоміжні матеріали; 

― Реферат починається з титульної сторінки, яку оформлюють так 

само, як  титульну сторінку контрольної роботи студентів заочної форми 

навчання, тільки замість напису «контрольна робота» – «Реферат»; 

― Текст розміщується на сторінці, обмеженій полями: усі – 20 мм. 

Сторінки нумерують внизу по центру, а на першій – титульній сторінці  

номер не проставляється; 

― На цитати треба давати посилання, необхідно вказувати номер сторінки, можна 

посилатись на порядковий номер видання у наведеному списку літератури [4, с. 458].  



 

 

 

 

3  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Вибір теми: має бути вибраний  один із запропонованих варіантів 

відповідно до  останньої цифри номера залікової книжки. 

Мета виконання контрольної роботи: виявити необхідний рівень 

знань і вміння самостійно працювати з навчальними посібниками, 

довідниками, іншими джерелами, необхідними для розкриття теми. 

Підготовка до написання контрольної роботи: після визначення 

варіанта контрольної роботи необхідно ознайомитися з рекомендованим 

планом роботи, змістом матеріалу  на підґрунті  вивчення рекомендованої 

літератури. 

Основні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

Робота повинна бути виконана охайно на аркушах форматом А4 

(друкований варіант – 10 – 12 с.) або рукописний – у зошитах (12 – 14 с.).     

У правому верхньому кутку титульної сторінки вказується шифр (номер 

залікової книжки), у центрі – повинна бути розміщена така інформація: 

Контрольна робота; назва навчальної дисципліни; шифр групи та назва 

факультету, на якому навчається студент; прізвище, ім’я, по батькові 

студента.  У правому нижньому кутку вказують прізвище, ім’я, по батькові 

викладача. На першій сторінці пишуть назву теми контрольної роботи, зміст, 

у якому останнім пунктом – перелік використаної літератури. Кожна 

відповідь на пункт плану роботи починається з нової сторінки та з назви 

питання, а закінчується висновком. Зразок оформлення титульної сторінки 

подано у додатку А. 

Вимоги до змісту контрольної роботи: під час підготовки відповідей 

на питання плану контрольної роботи студент повинен ознайомитись з 

основними навчальними посібниками, які перелічені в списку літератури.     

У контрольній роботі треба концентровано викласти основний зміст 

відповідей на поставлені питання.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант 1  

Тема. Поняття та предмет реєстраційного права 

Література: [1, с. 12–13; 3, с. 23; 5, с. 10].  

Варіант 2 

Тема. Правове регулювання сфери надання адміністративних послуг 

Література: [2, с. 24; 7, с. 45; 9, с. 56; 12, с. 24–26].  

Варіант 3 

Тема. Правове положення нотаріату 

Література: [4, с. 76; 5, с. 87–88; 11, с. 32].  

Варіант 4 

Тема. Правове положення державних реєстрів 

Література: [8, с. 22; 9, с. 80; 13, с. 34–35].  

Варіант 5 

Тема. Державна реєстрація актів цивільного стану 

Література: [3, с. 21–24; 4, с. 56; 7, с. 65].  

Варіант 6 

Тема. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 

Література: [8, с. 26–29; 9, с. 53–54; 10, с. 101].  

Варіант 7 

Тема. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

Література: [2, с. 43–46; 3, с. 56; 4, с. 87–90].  

Варіант 8 

Тема. Легалізація об’єднань громадян та інших громадських 

формувань 

Література: [5, с. 102–103; 6, с. 87; 7, с. 90].  

Варіант 9 

Тема. Правове регулювання реєстрації земельної ділянки 



 

 

 

 

Література: [7, с. 56; 10, с. 45; 12, с. 47–48].  

Варіант 10 

 Тема. Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації 

Література: [13, с. 75; 4, с. 23; 5, с. 54].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Інститут публічної реєстрації в системі адміністративного права. 

2. Поняття реєстраційного провадження: мета, завдання, ознаки. 

3. Основоположні принципи реєстраційних проваджень. 

4. Стадії (етапи) реєстраційного провадження: загальна 

характеристика. 

5. Поняття та види суб’єктів реєстраційної діяльності. 

6. Суб’єкти реєстраційних процедур. 

7. Об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації. Права, які 

підлягають державній реєстрації. 

8. Види державних реєстрів: загальна характеристика. 

9. Правове регулювання адміністрування державних реєстрів. 

10.  Реєстраційна справа. 

11.  Правове регулювання надання інформації з державного реєстру. 

12.  Державна реєстрація нормативних актів органів публічної 

адміністрації. 

13.  Суб’єкти, наділені реєстраційними повноваженнями щодо 

реєстрації актів цивільного стану. 

14.  Процедура реєстрації актів цивільного стану. 

15.  Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (крім 

земельних ділянок). 

16.  Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки. 

17.  Правове регулювання надання витягів з Державних реєстрів. 

18.  Процедура легалізації громадських формувань. 

19. Єдиний реєстр громадських формувань – загальна характеристика 

порядку адміністрування. 

20. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців: порядок адміністрування. 

21. Стадії реєстраційного провадження при реєстрації юридичних осіб. 



 

 

 

 

22.  Порядок реєстрації фізичних осіб-підприємців. 

23.  Правове регулювання реєстрації місця проживання. 

24.  Правове регулювання знаття з реєстрації місця проживання 

25. Адміністративний порядок оскарження дій чи бездіяльності 

державного реєстратора. 

26.  Оскарження дій державного реєстратора в судовому порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Шкала оцінювання : національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту для заліку 

90 – 100 A відмінно відмінно 

82 – 89 B 
добре добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

           Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить          

100 балів, із яких : 

         10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

         20 балів – за індивідуальну роботу;  

   30 балів – (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);  



 

 

 

 

       10 балів  – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

       20 балів – підсумковий модульний контроль;  

        Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі 

студентського наукового гуртка (проблемної групи), студентських 

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; 

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис 

літератури. Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними 

інтересами, попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота 

оцінюється від 0 до 20 балів.  

        Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або 

письмових відповідей на 3 – 4 запитання за темами, які були вже розглянуті  

на семінарських заняттях.  

        Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15 – 20 сторінок.  

        Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі, зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

         У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача 

відпрацювати ці завдання. 
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4. http://president.gov.ua – Офіційний веб-сайт Президента України. 

5. http://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні 

акти України (НАУ)». 

6. http://www.osvita.org.ua/ – Освітній портал 

7. http://student.pp.ua/load – Студентський портал України 

8. http://studrada.com.ua/libonline – Центральний юридичний портал України. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Додаток А  

 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра галузевих юридичних наук 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПРАВО»  

 

 

 

Студента  факультету 

групи  

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Домашня адреса 

Номер телефону 

 

 

 

Кременчук - 2018 



 

 

 

 

Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи  та 

виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни  «Реєстраційне право» 

для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 081 – Право       

(у тому числі скорочений термін навчання) 

 

 

 

Укладач к. ю. н., доц. В. В. Латишева  

 

 

 

Відповідальний за випуск  зав. кафедри                                     

галузевих юридичних наук                                                Скрипник В. Л. 

 

 

Підп. до др._____________.Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друкризографія. 

Ум. друк. арк..___. Наклад______прим. Зам.№ ____________.Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


