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СИЛАБУС ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Інформація про викладача 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Махова Лілія Олексіївна 

Наукова ступінь - 

Наукове звання - 

Посада старший викладач кафедри цивільного, господарського та екологічного 

права НТУ «Дніпровська політехніка» 

Контакти моб: 095-368-01-05, 067-918-73-19 

E-mail mahova_liliya@i.ua 

Makhova.L.O@nmu.one 

Профайл http://cgp.nmu.org.ua/ua/vykl.php 

Персональна 

сторінка 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=4Eox8y8AAAAJ 

 

Консультації 

ауд.10/314, 2 години на тиждень (згідно графіку індивідуальних 

консультацій, що розміщений на інформаційному стенді кафедри) 

Місце Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

кафедра цивільного, господарського та екологічного права. 

49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19;  

10 корпус, 3 поверх, ауд. 314. 

Онлайн-

консультації 

електронна пошта (щоденно, окрім вихідних і святкових днів) 

mahova_liliya@i.ua 

Makhova.L.O@nmu.one 

 
 

 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Освітня програма Право 

Заняття:  

 

5,6-й семестр 

(чверті 9,10,11,12) 

Лекції 1 година на 

тиждень згідно 

розкладу 

Семінарські 1 година на 

тиждень згідно 

розкладу 

Кількість кредитів 3 кредити ЕСТS 

(90 годин) 

Мова викладання українська 
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1. Анотація до курсу  

 

Вивчення курсу «Друга клінічна практика» дозволяє визначити актуальні 

проблеми теоретичного та практичного характеру галузей права України, 

виявити недосконалість правового регулювання відносин, дослідити основні 

прийоми і способи вирішення правозастосовних проблем у досліджуваній сфері 

відносин, виробити навички щодо правового аналізу та наукового 

обґрунтування напрямів удосконалення діючих галузей законодавства України. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 

Метою дисципліни є: надання допомоги студентам денної, заочної та 

вечірньої форм навчання у вивченні зазначеної дисципліни. 

Розвиток юридичної вищої освіти в Україні свідчить про те, що здобуття 

студентами-правниками фахової підготовки високого рівня, не можливий без 

застосування у навчальному процесі інноваційних методик навчання. 

Однією з проблем у сфері правничої освіти, є проблема практичної фахової 

підготовки юристів. Навчання майбутніх правників уже не може носити суто 

теоретичний характер. Адже за нинішніх умов йде кардинальне оновлення 

законодавства, а випускники юридичної спеціальності лише проходять курс 

навчання за традиційною системою, яка спирається на правові дисципліни без 

набуття необхідних професійних навичок застосування норм права до реальних 

ситуацій. Вони відчувають себе не готовими повноцінно працювати як юристи, 

бо не володіють практичними аспектами юридичної професії, тонкощами 

ведення справи та надання консультацій клієнтам. Окрім того, враховуючи те, 

що велика частка випускників денної форми навчання у вищих юридичних 

закладах освіти є молодь у віці 20-22 роки, які фактично не мають достатнього 

життєвого досвіду, який є необхідним для надання якісних правничих послуг 

населенню, вочевидь постає завдання поліпшення практичної підготовки 

майбутніх юристів.  

Тому, з метою вдосконалення методів підготовки правознавців важливим і 

актуальним є викладання дисципліни «Друга клінічна практика» з 

впровадженням методів навчання направлених на складення документів 

правового характеру, стратегії і тактики ведення процесу, допиту його 

учасників, вирішення корпоративних конфліктів, методів пошуку та отримання 

інформації для захисту прав клієнта тощо.  

  

Завданнями дисципліни є: 

 отримання практичного досвіду в різних галузях юриспруденції; 

 співставлення теоретичних засад інститутів права з практичним 

застосуванням норм під час правничої діяльності; 

 розширення можливостей вирішення ситуаційних задач; 

 пошуки альтернативних шляхів вирішення проблем клієнта; 
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 набуття практичних навичок у тлумаченні та застосуванні нормативно-

правових актів, дослідження й вивчення прогалин та колізій у чинному 

законодавстві з їх подальшим виправленням; 

 вдосконалення знань національного та міжнародного законодавства; 

 виховання високого рівня правової культури і правосвідомості, поваги до 

законів, необхідності їхнього неухильного дотримання. 

  

Вивчивши дисципліну “Друга клінічна практика” студент повинен знати: 

 тлумачення і застосовування норм національного та міжнародного 

законодавства;  

 способи отримання правової інформації з інтернет-ресурсів, від органів 

державної влади та місцевого самоврідування, від фізичних чи юридичних 

осіб; 

 деонтологічні аспекти роботи юриста; 

 процес підготовки юридичних документів та техніку юридичного письма; 

вміти: 

 використовувати набуті теоретичні знання на практиці; 

 юридично грамотно самостійно складати документи практичного 

спрямування (процесуальні документи, проекти договорів, запитів, звернень 

тощо);  

 орієнтуватися у внутрішній структурі суб’єктів підприємництва та вміти 

складати документи, що супроводжують здійснення підприємницької 

діляності, реєстрацію бізнесу, отримання дозволів тощо; 

 орієнтуватися в обсязі власних прав та обов’язків під час здійснення захисту 

прав та інтересів клієнта; 

 оперативно орієнтуватися в системі національного права та в судовій 

практиці; 

 формувати позицію у справі;  

 приймати обґрунтовані та законні рішення;  

 самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання;  

 розвивати своє юридичне мислення. 

 

3. Результати навчання 

Мати здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Уміти використовувати та застосовувати у професійній діяльності теоретичні 

основи національного права, а також характеристику та зміст галузей, 

підгалузей, правових інститутів і норм вітчизняного права щодо юридичного 

регулювання відносин. 

Уміти здійснювати професійне та відповідальне тлумачення норм права для 

подальшого використання та застосування. 

Мати здатність здійснювати реалізацію норм матеріального і процесуального 

права. 

Мати навички продукування правових актів (локальної правотворчості), 

підготовку інноваційних проектів нормативно-правових актів для подальшого 
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використання і застосування у професійній діяльності. 

Мати здатність до вивчення обставин справи, правової кваліфікації, прийняття 

юридичного рішення, виконання рішення. 

Мати навички консультування з правових питань, зокрема, способів захисту 

прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації у сфері приватноправових відносин.  

Мати здатність до захисту прав, свобод і представництва законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

 

4. Структура курсу 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 5 семестр, 9 чверть 

1. Стратегія і тактика захисту. 

2. Судова система України. Медіація. 

3. Способи отримання інформації. Докази та доказування. Електронні ресурси. 

4. Виконавче провадження. 

5. Представництво в судових органах, в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, перед фізичними та юридичними особами. 

6. Процесуальний документообіг. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 5 семестр, 10 чверть 

1. Види відповідальності: практичні аспекти. 

2. Організаціно-правові форми юридичних  осіб: практичні аспекти. 

3. Реєстрація бізнесу: практичні аспекти. 

4. Ліквідаційна процедура, банкрутство: практичні аспекти. 

5. Договірне право: практичні аспекти. 

6. Захист трудових прав працівника та роботодавця: практичні аспекти. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 6 семестр, 11 чверть 

1. Захист прав споживачів: практичні аспекти. 

2. Право власності: набуття, визнання, правила відчудження. 

3. Земельні відносини: практичні аспекти. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 6 семестр, 12 чверть 

1. Корпоративні конфлікти. 

2. Захист у кримінальному провадженні. 

3. Соціальне забезпечення фізичних осіб. 

4. Нотаріальні дії. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Спеціально обладнана проектором аудиторія 10/310 для проведення 

практичних занять. 

Для навчання необхідно мати з собою ґаджети зі стільниковим інтернетом.  

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс 

365. 
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6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 Незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

Засоби 

діагностики 
Процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

Лекції Контрольні 

завдання за 

кожною 

темою 

Виконання 

завдань під час 

лекцій 

 

 

 

 

диф.залік 

 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

надання відповідей 

під час заліку 

Семінари Контрольні 

завдання за 

кожною 

темою 

Виконання 

завдань під час 

семінарських 

занять 

або 

індивідуальні 

завдання 

Виконання 

завдань під час 

самостійної 

роботи 

 

6.3. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за оцінки за роботу на 

семінарських заняттях (оцінюється 5 занять, участь у занятті максимально може 

принести здобувачу вищої освіти 10 балів). Отримані бали на семінарських 

заняттях та бали за самостійну роботу (максимально 20 балів) додаються до 

оцінки з підсумкової (тестової) роботи в кінці семестру (30 балів) та є 
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підсумковою оцінкою за вивчення навчальною дисципліни. Максимально за 

поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів 

та/або прагне 

поліпшити 

оцінку) 

 

 

 

Диференційований залік відбувається у письмовій формі, 

складається з 20 тестових запитань. 

Правильна відповідь на запитання тесту оцінюється у 5 балів. 

Максимальна кількість балів за диференційований залік: 100 

 

6.4. Критерії оцінювання за роботу на семінарських заняттях:  
Практичні заняття оцінюються максимально у 10 балів кожне, причому: 

10 балів – відповідність еталону, наведення прикладів з додаткової літератури; 

8 бали – відповідність еталону, правильна мова викладення матеріалу; 

6 бали – відповідність еталону, помилки в граматиці та/або орфографії; 

4 бали – зміст відповіді має стосунок до предмету запитання, проте не 

відповідає еталону, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, які 

ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення; 

2 бали – наявність текстової відповіді, яка не відповідає еталону, та/або не має 

стосунку до предмету запитання, містить суттєві граматичні та орфографічні 

помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст 

повідомлення; 

0 балів – відсутність відповіді. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність студентів є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 

практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі).  

У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика. 

Студенти повинні мати активовану університетську пошту.  
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Обов’язком студента є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс-365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком студента є робота з 

дистанційним курсом «Друга клінічна практика» (www.do.nmu.org.ua ) 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять.  

Для студентів денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності студент має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. Якщо студент захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. Студентам, чий стан 

здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я інших студентів, буде 

пропонуватися залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з 

причини хвороби). Практичні заняття не проводяться повторно, ці оцінки 

неможливо отримати під час консультації. За об’єктивних причин (наприклад, 

міжнародна мобільність або в період епідемій) навчання може відбуватись 

дистанційно - в онлайн-формі, за графіком, погодженим з викладачем. 

 

7.5. Бонуси. Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше 

двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій 

отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 

 

7.6. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед 

початком сесії студентам буде запропоновано анонімно заповнити електронні 

анкети (Microsoft Forms Office 365), які буде розіслано на ваші університетські 

поштові скриньки. Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної 

активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та 

врахувати пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни 

«Друга клінічна практика».  

 

8. Ресурси і література: 

НОРМАТИВНА ЛІТЕРАТУРА  

до тем практичних занять 

 

ТЕМА: Судова система України. Медіація. 

http://www.do.nmu.org.ua/


8 
 

 Цивільний процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\ Закон 

від 15.12.2017 № 1618-IV 

 Господарський процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\ 

Закон від 15.12.2017 № 1798-XII 

 Кримінальний процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\ 

Закон від 15.12.2017 № 4651-VI 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення \\ Верховна Рада 

України \\  

 Про судоустрій і статус суддів \\ Верховна Рада України \\ Закон від 

02.06.2016 № 1402-VIII 

 Про третейські суди \\ Верховна Рада України \\ Закон від 11.05.2004 № 1701-

IV 

 

ТЕМА:  Способи отримання інформації. Докази та доказування. 

 Цивільний процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\  

 Господарський процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\  

 Кримінальний процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\  

 Кодекс України про адміністративні правопорушення \\ Верховна Рада 

України \\  

 Про інформацію \\ Верховна Рада України \\ Закон від 02.10.1992 № 2657-XII 

 Про доступ до публічної інформації \\ Верховна Рада України \\ Закон від 

13.01.2011 № 2939-VI 

 Про адвокатуру та адвокатську діяльність \\ Верховна Рада України \\ Закон 

від 05.07.2012 № 5076-VI 

 

ТЕМА: Виконавче провадження. 

 Про виконавче провадження \\ Верховна Рада України \\ Закон, Перелік від 

02.06.2016 № 1404-VIII 

 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини \\ Верховна Рада України \\ Закон від 23.02.2006 № 3477-IV 

 Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів \\ Верховна Рада України \\ Закон від 02.06.2016 № 

1403-VIII 

 Про гарантії держави щодо виконання судових рішень \\ Верховна Рада 

України; Закон від 05.06.2012 № 4901-VI 

 Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх 

розмірів і розміру основної винагород приватного виконавця \\ Кабінет 

Міністрів України \\ Постанова, Порядок від 08.09.2016 № 643 

 Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих 

проваджень \\ Мін'юст України \\ Наказ, Положення від 20.05.2003 № 43/5 

 Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого 

провадження \\ Мін'юст України \\ Наказ, Положення, Перелік від 05.08.2016 

№ 2432/5 



9 
 

 Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання 

транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках \\ Кабінет 

Міністрів України \\ Постанова, Порядок від 17.12.2008 № 1102 

 Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна \\ Мін'юст 

України \\ Наказ, Порядок від 29.09.2016 № 2831/5 

 

ТЕМА: Представництво в судових органах, в органах державної влади та 

місцевого самоврядування, перед фізичними та юридичними особами. 

 Цивільний кодекс України \\ Верховна Рада Укаїни \\ Закон від 16.01.2003 № 

435-IV 

 Цивільний процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\  

 Господарський процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\  

 Кримінальний процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\  

 Кодекс України про адміністративні правопорушення \\ Верховна Рада 

України \\ 

 

ТЕМА: Процесуальний документообіг. 

 Цивільний процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\  

 Господарський процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\  

 Кримінальний процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\  

 Про затвердження Інструкції з діловодства в господарських судах України \\ 

ДСА України \\ Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 20.02.2013 

№ 28 

 Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, 

апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, 

Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому 

спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ \\ 

ДСА України \\ Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 17.12.2013 

№ 173 

 

ТЕМА: Види відповідальності: практичні аспекти. 

 Цивільний кодекс України \\ Верховна Рада Укаїни \\ Закон від 16.01.2003 № 

435-IV 

 Господарський кодекс України \\ Верховна Рада України \\ Закон від 

16.01.2003 № 436-IV 

 Кримінальний процесуальний кодекс України \\ Верховна Рада України \\  

 Кодекс України про адміністративні правопорушення \\ Верховна Рада 

України \\  

 Про санкції \\ Верховна Рада України \\ Закон від 14.08.2014 № 1644-VII 

 

ТЕМА: Організаціно-правові форми юридичних  осіб: практичні аспекти. 

 Цивільний кодекс України \\ Верховна Рада Укаїни \\ Закон від 16.01.2003 № 

435-IV 

 Господарський кодекс України \\ Верховна Рада України \\ Закон від 

16.01.2003 № 436-IV 
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 Про господарські товариства \\ Верховна Рада України \\ Закон від 19.09.1991 

№ 1576-XII 

 Про акціонерні товариства \\ Верховна Рада України \\ Закон від 17.09.2008 

№ 514-VI 

 

ТЕМА: Реєстрація бізнесу: практичні аспекти. 

 Цивільний кодекс України \\ Верховна Рада Укаїни \\ Закон від 16.01.2003 № 

435-IV 

 Господарський кодекс України \\ Верховна Рада України \\ Закон від 

16.01.2003 № 436-IV 

 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань \\ Верховна Рада України \\  

 Про адміністративні послуги \\ Верховна Рада України \\ Закон від 06.09.2012 

№ 5203-VI 

 Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки \\ 

Верховна Рада України \\ Закон від 09.04.2015 № 317-VIII 

 Про добровільне об'єднання територіальних громад \\ Верховна Рада України 

\\ Закон від 05.02.2015 № 157-VIII 

 Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань \\ Мін'юст України \\ Наказ, Порядок, Запит від 10.06.2016 № 

1657/5 

 Про впорядкування відносин з проставлення апостиля та підготовки 

документів для їх консульської дегалізації \\ Мін'юст України \\ Наказ, 

Порядок, Перелік від 11.11.2015 № 2268/5 

 Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань й 

інформаційними системами Пенсійного фонду України \\ Мін'юст України, 

Мінсоцполітики України \\ Наказ, Порядок від 13.07.2016 № 1915/5/755 

 Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи \\ Мін'юст України \\ Наказ, Порядок, Перелік від 

09.02.2016 № 359/5 

 

ТЕМА: Ліквідаційна процедура, банкрутство: практичні аспекти. 

 Цивільний кодекс України \\ Верховна Рада Укаїни \\ Закон від 16.01.2003 № 

435-IV 

 Господарський кодекс України \\ Верховна Рада України \\ Закон від 

16.01.2003 № 436-IV 

 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 

\\ Верховна Рада України \\  

 Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про 

банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та 
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вимог щодо їх розроблення \\ Мін'юст України \\ Наказ, Форма типового 

документа, План від 19.06.2013 № 1223/5 

 Про отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного 

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) \\ Мін'юст 

України \\  Наказ, Порядок, Заява від 14.01.2013 № 93/5 

 

ТЕМА: Договірне право: практичні аспекти. 

 Цивільний кодекс України \\ Верховна Рада Укаїни \\ Закон від 16.01.2003 № 

435-IV 

 Господарський кодекс України \\ Верховна Рада України \\ Закон від 

16.01.2003 № 436-IV 

 

ТЕМА: Захист трудових прав працівника та роботодавця: практичні 

аспекти. 

 Кодекс законів про працю України \\ Верховна Рада УРСР \\ Закон від 

10.12.1971 № 322-VIII 

 

ТЕМА: Захист прав споживачів. Правила торгівлі. 

 Про захист прав споживачів \\ Верховна Рада УРСР \\ Закон від 12.05.1991 № 

1023-XII 

 Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів 

\\ Верховна Рада України \\ Закон від 23.12.1997 № 771/97-ВР 

 Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав 

споживачів" \\ Кабінет Міністрів України \\ Постанова від 19.03.1994 № 172 

 Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами \\ 

Мінекономіки, європ.інтеграції \\ Наказ, Правила від 11.07.2003 № 185 

 

ТЕМА: Нотаріальні дії. 

 Про нотаріат \\ Верховна Рада України \\ Закон від 02.09.1993 № 3425-XII 

 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 

\\ Мін'юст України \\ Наказ, Порядок від 22.02.2012 № 296/5 

 Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних 

бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання \\ Мін'юст 

України \\ Наказ, Порядок, Форма типового документа від 04.11.2009 № 

2053/5 

 Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства \\ Мін'юст 

України \\ Наказ, Правила, Форма типового документа від 22.12.2010 № 

3253/5. 

Електронні ресурси: 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/a#Find 

http://court.gov.ua/ 

http://reyestr.court.gov.ua/ 

http://zem.ua/ru/ 

https://kap.minjust.gov.ua/ 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0282-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/a#Find
http://court.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
http://zem.ua/ru/
https://kap.minjust.gov.ua/
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http://ddr.minjust.gov.ua/uk/ 

http://antiraider.ua/ 

http://www.dsiu.gov.ua/ 

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index 

http://www.kadrovik.ua/ 

http://ukrmediation.com.ua/ua/ 

https://prozorro.gov.ua/ 

trade.informjust.ua 

https://setam.net.ua/ 
 

 

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/
http://antiraider.ua/
http://www.dsiu.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
http://www.kadrovik.ua/
http://ukrmediation.com.ua/ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://setam.net.ua/

