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Дані про викладача  
Назва навчальної 
дисципліни Публічна реєстраційна діяльність 

Вид навчальної 
дисципліни 

вибіркова, належить до циклу навчальних дисциплін спеціальної 
фахової підготовки 

Викладач Божко Володимир Миколайович,  
д.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, 
адміністративного, екологічного та трудового права ПЮІ НЮУ 
імені Ярослава Мудрого 

Контактний 
телефон 

+38 0532 560148 

Е-mail Volodya_bozhko@ukr.net  
Консультації  Вівторок 13-00 – 14-00,  

м.Полтава, Першотравневий проспект, 5, ауд. 601-б. 
Онлайн 
консультації у 
Facebook:  
 

https://www.facebook.com/volodya.bozhko  

 
Анотація навчальної дисципліни  

Розкривається поняття та зміст основних категорій публічної реєстраційної 
діяльності. Розглядаються: поняття та зміст публічної реєстраційної діяльності; система 
органів публічної реєстраційної діяльності; правовий статус центру надання 
адміністративних послуг та його місце в структурі органів публічної влади; правовий 
статус Міністерства юстиції України як суб’єкта публічної реєстраційної діяльності; 
правовий статус державного реєстратора; правовий статус нотаріуса як суб’єкта 
державної реєстрації; правовий механізм державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань; порядок їх державної реєстрації; правовий 
механізм державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; перелік 
можливих об’єктів речових прав; порядок реєстрації речових прав та їх обтяжень; 
правовий механізм державної реєстрації місця проживання; правовий механізм державної 
реєстрації місця перебування; відповідальність у сфері публічної реєстраційної діяльності. 

Студенти знайомляться із основними нормативно-правовими актами у сфері 
публічної реєстраційної діяльності, вчаться застосовувати їхні норми на практиці, а також 
знайомляться із правозастосовною практикою реалізації законодавства у сфері публічної 
реєстраційної діяльності. 

 
Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Публічна реєстраційна діяльність» – набуття 
студентами здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічної 
реєстраційної діяльності, що передбачає проведення різноманітних досліджень та/або 
здійснення інновацій й характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Завдання: 
– формування у студентів спеціалізованих концептуальних знань у сфері публічної 

реєстраційної діяльності, що включають сучасні наукові здобутки у цій сфері права, котрі 
є основою для оригінального мислення та проведення досліджень у зазначеній царині; 

– набуття студентами спеціалізованих умінь/навичок розв’язання проблем, котрі 
виникають у повсякденній діяльності суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері 
публічної реєстраційної діяльності, їх заявників; 

– здатність інтегрувати знання, набуті у процесі вивчення цієї та навчальних 
дисциплін «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Земельне право»,  

mailto:@ukr.net
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«Цивільне право», «Господарське право» й розв’язувати складні задачі у 
мультидисциплінарних контекстах; 

– здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за 
наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності, зокрема щодо: застосування набутих теоретичних знань та 
сформованих практичних навичок використання вітчизняного правового механізму 
публічної реєстраційної діяльності; системи та правового статусу суб’єктів такої 
діяльності; реалізації правового механізму державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань; реалізації правового механізму державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реалізації правового механізму 
державної реєстрації місця проживання (перебування); 

– формування у студентів знань та умінь, необхідних їм для проведення досліджень 
та/або провадження інноваційної діяльності з метою генерування нових знань у сфері 
публічної реєстраційної діяльності. 

 
Місце навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми. 

Міждисциплінарні зв’язки 
Пререквізити: «Конституційне право України»; «Адміністративне право»; 

«Земельне право»;  «Цивільне право»; «Господарське право»; «Публічна служба»; 
«Муніципальне право»; «Приватноправові проблеми діяльності корпорацій». 

Кореквізити: «Міжнародне право та національні правові системи». 
 

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти  
У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

демонструвати наступні результати навчання:  
- сформувати поняття та зміст основних категорій у сфері публічної  реєстраційної 

діяльності; 
- систематизувати втілення основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування права у вітчизняному механізмі публічної реєстраційної 
діяльності; 

- проаналізувати взаємодію вітчизняного механізму публічної реєстраційної 
діяльності із аналогічними у провідних країнах світу; 

- здійснити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів вітчизняного 
механізму публічної реєстраційної діяльності із правом ЄС; 

- інтерпретувати основні норми законодавства у сфері публічної реєстраційної 
діяльності, а також розуміти методологію їхнього тлумачення; 

- застосовувати законодавство у сфері публічної реєстраційної діяльності у 
практичних ситуаціях; 

- пояснити практику реалізації норм законодавства у сфері публічної реєстраційної 
діяльності; 

- запропонувати проекти правозастосовних актів у сфері діяльності суб’єктів 
публічної реєстраційної діяльності; 

- прогнозувати результат впливу проектів нормативно-правових та індивідуальних 
актів у сфері публічної реєстраційної діяльності. 
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Розклад занять з навчальної дисципліни на 2020/2021 н.р.   
для студентів денної форми навчання 

 

Дата Теми лекцій Теми практичних 
занять 

Теми самостійної роботи  
(есе або рефератів) 

01.09.20 - 
04.09.20 

1. «Загальна 
характеристика 

публічної 
реєстраційної 
діяльності» 

1. «Загальна 
характеристика 

публічної 
реєстраційної 
діяльності» 

Основна 
література:  
1, 2, 9, 18, 20. 

Поняття та ознаки публічної 
реєстраційної діяльності; 

особливості системи публічної 
реєстраційної діяльності; 

інститути публічної 
реєстраційної 

діяльності;особливості джерел 
правового регулювання 
публічної реєстраційної 

діяльності 
07.09.20 - 
11.09.20 

2. «Система органів 
публічної 

реєстраційної 
діяльності» 

2. «Система органів 
публічної 

реєстраційної 
діяльності» 

Основна 
література:  

5, 10, 12, 15, 18. 

Елементи системи публічної 
реєстраційної діяльності; 

особливості правового статусу 
центру надання 

адміністративних послуг та його 
місце в структурі органів 

публічної влади;  
правовий статус Міністерства 
юстиції України як суб’єкта 

публічної реєстраційної 
діяльності 

14.09.20 - 
18.09.20 

3. «Правовий статус 
органів публічної 

реєстраційної 
діяльності» 

3. «Правовий статус 
органів публічної 

реєстраційної 
діяльності» 

Основна 
література:  

5, 10, 12, 15, 18. 

Правовий статус державного 
реєстратора;  

особливості правового статусу 
нотаріуса як суб’єкта державної 

реєстрації; 
правовий статус Державної 
міграційної служби України 

21.09.20 - 
25.09.20 

4. «Правовий 
механізм державної 

реєстрації 
юридичних осіб, 
фізичних осіб-
підприємців» 

4. «Правовий 
механізм державної 

реєстрації 
юридичних осіб, 
фізичних осіб-
підприємців» 

Основна 
література:  

1, 12, 14, 15, 19, 20. 

Вимоги до найменування 
юридичної особи або її 

відокремленого підрозділу; 
державна реєстрація створення 

юридичної особи; 
особливості державної реєстрації 

створення юридичної особи - 
державного органу; 

державна реєстрація рішення про 
виділ юридичної особи;  

державна реєстрація рішення про 
припинення юридичної особи 

28.09.20 - 
02.10.20 

5. «Правовий 
механізм державної 

реєстрації 
громадських 

5. «Правовий 
механізм державної 

реєстрації 
громадських 

Особливості державної 
реєстрації громадського 

об’єднання, що не має статусу 
юридичної особи; 
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формувань» формувань» 
 

Основна 
література:  

1, 12, 14, 15, 19, 20. 

державна реєстрація змін до 
відомостей про громадське 

об’єднання, що не має статусу 
юридичної особи, що містяться у 

Єдиному державному реєстрі; 
державна реєстрація припинення 
громадського об’єднання, що не 

має статусу юридичної особи 
05.10.20 - 
09.10.20 

6. «Правовий 
механізм державної 
реєстрації речових 
прав на нерухоме 

майно» 

6. «Правовий 
механізм державної 
реєстрації речових 
прав на нерухоме 

майно» 
 

Основна 
література:  

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 
16, 17. 

 

Речові права, що підлягають 
державній реєстрації; 

система органів та суб’єкти, які 
здійснюють повноваження у 
сфері державної реєстрації 

речових прав; 
проведення державної реєстрації 

прав; 
особливості державної реєстрації 

прав на земельні ділянки 
державної та комунальної 

власності; 
особливості державної реєстрації 

права оренди на нерозподілені 
(невитребувані) земельні 
ділянки, земельні ділянки 

колективної власності 
12.10.20 - 
16.10.20 

7. «Правовий 
механізм державної 
реєстрації обтяжень 

речових прав на 
нерухоме майно» 

7. «Правовий 
механізм державної 
реєстрації обтяжень 

речових прав на 
нерухоме майно» 

 
Основна 

література:  
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 

16, 17. 

Обтяження речових прав на 
нерухоме майно, об’єкт 

незавершеного будівництва, що 
підлягають державній реєстрації; 
система органів та суб’єкти, які 

здійснюють повноваження у 
сфері державної реєстрації 

обтяжень речових прав; 
проведення державної реєстрації 

обмежень речових прав; 
особливості проведення 

реєстраційних дій на підставі 
судових рішень; 

особливості державної реєстрації 
прав у результаті вчинення 

нотаріальних дій з нерухомим 
майном, об’єктом незавершеного 

будівництва 
19.10.20 - 
23.10.20 

8. «Правовий 
механізм державної 

реєстрації місця 
проживання 

(перебування)» 

8. «Правовий 
механізм державної 

реєстрації місця 
проживання 

(перебування)» 
 

Основна 

Суб’єкти реєстрація/зняття з 
реєстрації місця 

проживання/перебування; 
правовий режим реєстру 
територіальної громади; 

контроль за дотриманням 
органами реєстрації 
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література:  
12, 13, 18, 19 

законодавства з питань 
реєстрації місця проживання 

19.10.20 - 
23.10.20 

9. «Відповідальність 
у сфері публічної 

реєстраційної 
діяльності» 

9. «Відповідальність 
у сфері публічної 

реєстраційної 
діяльності» 

 
Основна 

література: 
1, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 

20. 

Кримінальна відповідальність 
суб’єктів реєстраційної 

діяльності; 
особливості адміністративної 

відповідальності суб’єктів 
реєстраційної діяльності; 

цивільно-правова 
відповідальність суб’єктів 
реєстраційної діяльності 

 
 

Самостійна робота студентів 
Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах: 

1. наукової статті; 
2. наукової доповіді; 
3. тез наукової доповіді на конференції; 
4. огляд судової практики; 
5. есе за вузькоспеціальною проблематикою; 
6. анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, у т.ч. іноземної; 
7. термінологічного словника 
8. підготовки до практичних занять та заліку. 

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у 
«Методичних рекомендаціях до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни 
«Публічна реєстраційна діяльність» для студентів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право» / уклад. В.М.Божко. Полтава : 
ПЮІ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 18 с. 

 
Інформаційне забезпечення курсу 
Основні нормативно-правові акти 

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. Дата 
оновлення: 07.02.2019. URL: https://bit.ly/2GeSeRP (дата звернення: 27.08.2020). 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року  № 436-IV. Відомості 
Верховної Ради України. 2003. № 18, 19-20, 21-22. Cт.144. Дата оновлення: 21.07.2020. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. Відомості Верховної 
Ради України. 2002. № 3-4. Cт.27. Дата оновлення: 13.04.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. 
Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51. Ст. 1122. Дата оновлення: 16.07.2020. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради 
України. 2001. № 25. Ст. 131. Дата оновлення: 16.07.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 27.08.2020). 

6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради 
України. 2003. № 40-44. Cт.356. Дата оновлення: 21.07.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

7. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. Відомості 
Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 409. Дата оновлення: 16.06.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
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8. Про громадське об'єднання : Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI. Відомості 
Верховної Ради України. 2013. № 1. Cт.1. Дата оновлення: 14.01.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

9. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон 
України від 01.07.2004 р. № 1952-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 51-
32. Cт.553. Дата оновлення: 13.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-
15#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

10. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV. Відомості 
Верховної Ради України. 2003. № 31-32. Cт.263. Дата оновлення: 14.01.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

11. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Відомості 
Верховної Ради України. 2014. № 49. Cт.2056. Дата оновлення: 16.07.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

12. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон 
України від 11.12.2003 р. № 1382-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 15. 
Cт.232. Дата оновлення: 12.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-
15#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

13. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 
06.02.2018 року №2275-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 13. Cт.69. 
Дата оновлення: 30.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text 
(дата звернення: 27.08.2020). 

14. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : 
постанова Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 р. № 1127 (в редакції від 
23.08.2016 року №553). Офіційний вісник України. 2016. №2. Ст.108. Дата оновлення: 
13.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n271 (дата 
звернення: 27.08.2020). 

15. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : 
постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127. Офіційний вісник 
України. 2016. №2. Ст.108. Дата оновлення: 13.05.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n271 (дата звернення: 
27.08.2020). 

16. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно : постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141. 
Офіційний вісник України. 2011. №86. Ст.3145. Дата оновлення: 13.05.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 
27.08.2020). 

17. Про затвердження Порядку виплати винагороди державним реєстраторам, 
працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану : постанова Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1131. Офіційний вісник України. 2016. 
№2. Ст.112. Дата оновлення: 14.06.2017. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1131-2015-%D0%BF#n10 (дата звернення: 
27.08.2020). 

18. Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 
органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру : 
постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207. Офіційний вісник 
України. 2016. №28. Ст.1108. Дата оновлення: 22.07.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 
27.08.2020). 

19. Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : наказ Міністерства юстиції України 
від 21.11.2016 року № 3276/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n271
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#Text
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листопада 2016 р. за № 1504/29634.  Офіційний вісник України. 2016. №91. Ст.2986. 
Дата оновлення: 12.06.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1504-16#Text 
(дата звернення: 27.08.2020). 

20. Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи : наказ 
Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року № 359/5, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 р. за № 200/28330.  Офіційний вісник 
України. 2016. №10. Ст.471. Дата оновлення: 12.05.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

 
Основна література 

1. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини. 
Київ : Юрінком Інтер, 2013. 528 с. 

2. Андрєєва О. Б., Гетьманець О. П., Гришина І. І. Господарське право України: 
підручник: у 2-х ч. Харків : ХНУВС, 2014. Ч. 1. 340 с. 

3. Андрєєва О. Б., Гетьманець О. П., Гришина І. І. Господарське право України: 
підручник: у 2-х ч. – Харків : ХНУВС, 2014. Ч. 2. 368 с.  

4. Земельне право України: навч. посіб. / за ред. І. І. Каракаша і Т. Є. Харитонової. 2-ге 
вид. Одеса: Юрид. літ., 2017. 585 с. 

5. Земельне право: підручник / за ред. М. В. Шульги. Харків: Право, 2014. 520 с 
6. Земельні спори: правові засади вирішення: навч. посіб. / за ред.: Котелевець А. В., 

Лейби Л. В., Шульги М. В. Харків : Федорко, 2014. 214 с.  
7. Калаур І. Р. Договірні зобов’язання з передання майна в користування : проблеми 

теорії та практики : монографія. Тернопіль, 2014. 480 с.  
8. Коваленко Т. О. Реалізація принципу законності у регулюванні земельних відносин в 

Україні: проблеми законодавчого забезпечення: монографія. Київ: Правова єдність, 
2017. 672 с. 

9. Майданик Р. А. Розвиток приватного права України : монографія / Р. А. Майданик. 
Київ : Алерта, 2016. 226 с. 

10. Майданник Р. А. Речове право : підручник. Київ : Алерта, 2019. 1102 с. 
11. Набуття і реалізація прав на землю в Україні: навч. посіб. / за ред. І. І. Каракаша. 

Одеса: Юрид. літ., 2016. 332 с. 
12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., 

перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової В. В. Луця. 
Київ: Юрінком Інтер, 2019. Т. I. 752 с 

13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 2-е вид., перероб. 
і доп. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця  К.: Юрінком Інетр. 2015. – Т.1,2.  

14. Порядок інвентаризації та передачі майна: підказки для ОМС ОТГ / Ю. Крот, С. 
Замазій, Л. Федченко, Я. Брусенцова.  Х. : Фактор, 2017.  96 с.  

15. Спасибо- Фатєєва І., Кібенко О., Борисова В. Корпоративне управління: монографія / 
за ред. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків : Право, 2007. 500 с. 

16. Харитонова Т. Є. Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми 
теорії та практики: монографія. Одеса: Юрид. літ., 2016. 424 с. 

17. Харченко Г.Г. Речові права. монографія . Київ : Юрінком Інтер. 2015. 432 с.  
18. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова,  

Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. 
Харків : Право, 2011. Т. 1. 656 с. 

19. Цивільне право України: підручник: у 2 кн. / О.В.Дзера, Д.В.Боброва, А.С. Довгерт 
та ін. За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ : Юрінком 
Інтер, 2012. Кн. 2. 560 с. 

20. Яворськa О.С. Прaвове регулювaння відносин влaсності зa цивільним 
зaконодaвством Укрaїни : нaвчaльний посібник. Київ : Aтікa, 2008. 256 с. 
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Вимоги викладача 
Студенти повинні: активно працювати на практичних заняттях: брати участь в 

обговоренні дискусійних питань, вирішення кейсів, повною мірою долучатися до 
активних форм навчання, використовувати різноманітні джерела з альтернативними 
поглядами на ті чи інші питання задля формування продуктивної дискусії та різнобічного 
вивчення навчальної дисципліни. Пропущені практичні заняття відпрацьовуються. 

Студентам рекомендується: брати участь у наукових конференціях, конкурсах 
наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, написанні наукових статей і рефератів.  

Викладач бере до уваги інші навчальні та наукові здобутки студента, що 
підтверджені документально (грамоти, дипломи, сертифікати тощо).  

Обов’язковою вимогою є дотримання студентами норм «Кодексу академічної 
етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» 
(https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf).  

Під час аудиторних занять використовувати мобільні телефони можна тільки у 
навчальних цілях (наприклад, для перегляду презентацій лекції). Дозволяється 
користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження 
потрібної інформації. Можна приносити із собою питну воду. В разі нагальної потреби 
можна виходити із аудиторії, не заважаючи при цьому викладачу та іншим студентам. 

 
Контрольні заходи результатів навчання 

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Публічна реєстраційна 
діяльність» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється 
на основі накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Видами поточного контролю знань студентів є: 
– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 

дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 
експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв’язання практичних завдань або 
задач, захист кейсу, підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента. За 
підсумками практичних занять студент може отримати від 0 до 28 балів; 

– протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи 
(підготовка усної доповіді, презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів 
за самостійну роботу – 8; 

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 
дисципліни на лекційних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 
експрес-опитування. За підсумками поточного контролю на лекціях студенти можуть 
отримати від 0 до 4 балів. 

Формою підсумкового контролю знань студентів із навчальної дисципліни є залік, 
що оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів. Залік складається шляхом тестування. 
Мінімальна оцінка результатів поточного контролю та самостійної роботи, за якої студент 
допускається до заліку, становить 20 балів. 

https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf
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Розподіл балів між формами організації  освітнього процесу і видами 
контрольних заходів 

 

Лекційні 
заняття 

Практичні заняття 
(поточний контроль) Самостійна 

робота  

Залік 
(підсумковий 

контроль) 

Підсумкова 
оцінка знань Модуль 

№ 1 
Модуль 

№ 2 

max 4 max 14 max 14 max 8 max 60 max 100 

 
Шкала підсумкової оцінки знань студентів 

 
Оцінка 

за 
шкалою 
ECTS 

Визначення 
Оцінка за 

національною 
шкалою 

Оцінка за 100-бальною 
шкалою 

А Відмінно – відмінне виконання, 
лише з незначною кількістю 
помилок 

зараховано 

 
90 – 100 

В Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

 
80 – 89 

С Добре – у цілому правильна 
робота з певною кількістю 
незначних помилок 

 
75 – 79 

D Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

 
70 – 74 

Е Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

 
60 – 69 

FX Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перескладати Не зараховано 

 
35 – 59 

F Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота, 
обов’язковий повторний курс 

 
0 – 34 
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