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1. Мета та завдання навчальної дисципліни

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  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  привести  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

дисципліну  ця  тема  вивчалася  в  межах  дисципліни  «Адміністративне  право».

Проте  з  розвитком  нормативно-правової  бази,  соціально-економічного  життя

виникла необхідність у виділенні її в окрему самостійну дисципліну.

Згідно з вимогами освітньої програми студент повинен 

Знати:

– доктрину реєстраційної діяльності;

– основні  напрямки  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 напрямки модернізації сфери реєстраційної

діяльності  у  контексті  сучасних  концепцій  Нового  публічного

врядування;

– набути навички розробки та здійснення заходів щодо покращення якості

реєстраційної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: для успішного вивчення даного курсу студентам

необхідна  наявність  знань  з  курсу  логіки,  теорії  права,  трудового,

конституційного,  цивільного,  цивільного  процесуального,  адміністративного,

господарського, кримінального та інших галузей права.

На вивчення дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредитів ECTS.



2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Тема 1 Поняття та предмет реєстраційного права
Предмет  та  метод  реєстраційного  права.  Поняття  реєстраційного

провадження та його стадії. Поняття реєстраційної процедур. Об’єкти державної

реєстрації.
Тема 2 Правове регулювання сфери надання адміністративних послуг

Правові  основи  Закону  України  «Про  адміністративні  послуги».  Поняття

адміністративної послуги. Принципи надання адміністративної послуги. Суб’єкти

відносин  у  сфері  надання  адміністративних  послуг.  Інформаційна  картка

адміністративної  послуги.  Правовий  статус  Центрів  надання  адміністративних

послуг.
Тема 3 Правове положення нотаріату

Поняття нотаріату в Україні. Принципи діяльності нотаріату. Основні права

та  обов’язки  нотаріуса.  Нотаріальна  дія:  поняття  та  види.  Порядок  вчинення

нотаріальних дій. 
Тема 4 Правове положення державних реєстрів 

Історія виникнення реєстрів. Поняття та види державних реєстрів. Правовий 

статус держателя реєстру. Правовий статус адміністратора державного реєстру. 

Правовий статус реєстратора державного реєстру. 

Змістовий модуль 2

Тема 5 Державна реєстрація актів цивільного стану
Засади  державної  реєстрації  актів  цивільного стану. Державна  реєстрація

народження  фізичної  особи  та  її  походження.  Державна  реєстрація  шлюбу.

Державна  реєстрація  розірвання  шлюбу  у  випадках,  передбачених  законом.

Державна реєстрація зміни імені. Державна реєстрація смерті. 
Тема 6 Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

Порядок  державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх

обтяжень. Порядок  надання  інформації  з  Державного реєстру речових прав  на

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n271
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n23
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n23


нерухоме  майно.  Порядок  доступу  до  Державного  реєстру  речових  прав  на

нерухоме майно.

Тема 7 Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Законодавство  у  сфері  державної  реєстрації.  Загальні  засади  державної

реєстрації.  Органи  державної  реєстрації.  Правовий  статус  державного

реєстратора.  Єдиний  державний  реєстр  та  портал  електронних  сервісів.

Проведення державної реєстрації.
Тема 8 Легалізація об’єднань громадян та інших громадських формувань

Державна  реєстрація  інформаційних  агентств  як  суб’єктів  інформаційної

діяльності.  Управління  реєстрації  громадських  формувань,  друкованих  засобів

масової інформації та інформаційних агентств. Інформаційні агентства як суб’єкти

інформаційної діяльності. Державна реєстрація засобів масової інформації.
Тема 9 Правове регулювання реєстрації земельної ділянки

Правове  положення  Державного земельного кадастру. Порядок  реєстрації

земельної ділянки. Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці.  Витяг з

Державного земельного кадастру.
Тема 10 Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Процедура  розгляду  скарг  у  сфері  державної  реєстрації.  Учасники

процедури  розгляду  скарг  у  сфері  державної  реєстрації.  Порядок  винесення

рішення у сфері державної реєстрації.  Судовий розгляд скарг у сфері державної

реєстрації.
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