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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів  – 4 

Галузь знань 

08 «Право» 

 
Нормативна 

 
Спеціальність підготовки  

081 «Право» 

Змістових 

модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання –  

                                           

Семестр 

Загальна 

кількість годин 

– 120 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних – 

3,8 

самостійної 

роботи студента 

– 7,5 

Освітній ступінь: 

Магістр 

 

20 год. 10 год. 

Семінари 

20 год. 2 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80 

для заочної форми навчання – 12/108 

 



 

 

  

2. 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. 

 

 

 



 

 

  

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


 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n271
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n326
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n326


 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го  
у тому числі усьо

го  
у тому числі 

л п сем інд с. р. л п сем інд с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 

Поняття та 

предмет 

реєстраційного 

права 

12 2 - 2 - 8 12 1 - 1 - 10 

Правове 

регулювання 

сфери надання 

адміністративних 

послуг 

12 2 - 2 - 8 12 1 - 1 - 10 

Правове 

положення 

нотаріату 

12 2 - 2 - 8 11 1 - - - 10 

Правове 

положення 

державних 

реєстрів 

12 2 - 2 - 8 11 1 - - - 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

48 8  8  32 46 4  2  40 

Змістовий модуль 2 

Державна 

реєстрація актів 

цивільного стану 

12 2 - 2 - 8 13 1 - - - 12 

Державна 12 2 - 2 - 8 13 1 - - - 12 



 

 

  

реєстрація 

речових прав на 

нерухоме майно 

Державна 

реєстрація 

юридичних осіб 

та фізичних осіб-

підприємців 

12 2 - 2 - 8 11 1 - - - 10 

Легалізація 

об’єднань 

громадян та 

інших 

громадських 

формувань 

12 2 - 2 - 8 11 1 - - - 10 

Правове 

регулювання 

реєстрації 

земельної ділянки 

12 2 - 2 - 8 13 1 - - - 12 

Порядок розгляду 

скарг у сфері 

державної 

реєстрації 

12 2 - 2 - 8 13 1 - - - 12 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

72 12 - 12 - 48 74 6 - - - 68 

Усього годин : 120 20 - 20 - 80 120 10  2  108 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Поняття та предмет реєстраційного права 2 1 

2 Правове регулювання сфери надання 

адміністративних послуг 

2 1 

3 Правове положення нотаріату 2 - 

4 Правове положення державних реєстрів 2 - 

5 Державна реєстрація актів цивільного стану 2 - 

6 Державна реєстрація речових прав на нерухоме 

майно 

2 - 

7 Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців 

2 - 

8 Легалізація об’єднань громадян та інших 

громадських формувань 

2 - 

9 Правове регулювання реєстрації земельної 

ділянки 

2 - 

10 Порядок розгляду скарг у сфері державної 

реєстрації 

2  

 Усього : 20 2 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

1 Поняття та предмет реєстраційного права 7 10 

2 Правове регулювання сфери надання 

адміністративних послуг 

7 10 

3 Правове положення нотаріату 7 10 



 

 

  

4 Правове положення державних реєстрів 7 10 

5 Державна реєстрація актів цивільного стану 8 12 

6 Державна реєстрація речових прав на нерухоме 

майно 

8 12 

7 Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців 

8 10 

8 Легалізація об’єднань громадян та інших 

громадських формувань 

8 10 

9 Правове регулювання реєстрації земельної 

ділянки 

8 12 

10 Порядок розгляду скарг у сфері державної 

реєстрації 

8 12 

 Усього : 80 108 

 

 

7. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, виконання тестових завдань, складання 

письмових опорних конспектів, відповіді на контрольні завдання, підготовка 

рефератів, реферування джерельної, наукової та монографічної літератури, робота 

з термінологічним словником (глосарієм). 

8. Методи контролю 

Явка студентів на лекції та семінарські заняття, їх активність, поточне 

тестування за кожний модуль, за реферат, знання глосарію з кожної теми, 

виконання контрольних завдань, захист рефератів. 

9. 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 заняті);  

- 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 

практичних 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.  

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 82 – 89 В добре  



 

 

  

74 – 81 С зараховано 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

11. Рекомендована література 

 

НОРМАТИВНА 

Закони України: 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР України, 1996. - № 30. 

– Ст. 141 

2. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-

2015 роки: Закон України від 09.01.2007 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.  

3. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р 

//http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.  

4. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 

2013 р. № 13 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-п.  

5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України 

від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36 – Ст. 

275. 

6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 

Закон України від 15 травня 2003 р. № 755 // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.  

7. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: 

Закон України від 1 липня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

2004. – № 51. – Ст. 553.  

8. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в 

Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua/laws.htm.  

9. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон 

України від 23 вересня 1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – 

№ 48. – Ст. 296.  

10. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р // [електронний 

ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/386-2013-р.  

 



 

 

  

11. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.  

12.  Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина 

України: Наказ МВС України від 15 червня 2006 р. № 600 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:// www.infodisk.com.ua/laws.htm.  

13. Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, 

інформаційних агентств та розміри реєстрацій них зборів: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.infodisk.com.ua/laws.htm. 

Допоміжна 

1. Авер’янов В. Б. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. 

– 2002. – № 3. – С. 20 – 27. 

2. Авер’янов В. Б. Система органів виконавчої влади України: проблеми 

реформування // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської 

інтеграції: Зб. наук. пр. – К.: ООО “АДЕФ–Україна”, 2003. – С. 42 – 45. 

3. Авер’янов В.Б. До питання про поняття так званих «управлінських послуг» / 

В.Б. Авер’янов // Право України. – 2002. – № 6. – С. 125–127.  

4. Коліушко І. Проблеми правового забезпечення адміністративної реформи // 

Адміністративна реформа в Україні: шлях до європейської інтеграції: Зб. 

наук. праць. – К., 2003 – С. 59 – 63. 

5. Коліушко І. Управлінські (адміністративні) послуги – новела 

адміністративного права / І. Коліушко, В. Тимощук // Право України. – 

2001. – № 5. – С. 30–34.  

6. Куц Ю.О. Якісні адміністративні послуги – головна умова підвищення 

довіри населення до органів влади: монографія / Ю.О. Куц, С.В. 

Краснопьорова та ін. – Х.: ХарРІНАДУ «Магістр», 2006. – 192 с.  

7. Тимощук В.П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: 

зарубіжний досвід і пропозиції для України / В.П. Тимощук. – К.: Факт, 

2003. – 496 с.  
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