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Питання до заліку 

з дисципліни „Єдині інформаційні системи органів юстиції України” 
 
1. Інформаційне законодавство.  

2. Правова інформатизація.  

3. Поняття бази даних. 

4. Принципи роботи в Єдиних та Державних реєстрах. 

5. Основні принципи побудови інформаційних систем.  

6. Функціональна структура інформаційних систем. 

7. Організаційні питання створення і оновлення інформаційної системи. 

8. Державне підприємство „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України. 

9. Етапи запровадження реєстрів в нотаріальній діяльності 

10. Єдиний реєстр нотаріусів: загальна характеристика 

11. Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.  

12. Державний реєстр правочинів. 

13. Єдиний реєстр довіреностей. 

14. Спадковий реєстр: загальна характеристика 

15. Рееєстр заборон відчужень нерухомого майна.  

16. Внесення запису про накладання (зняття) заборон та арештів до Рееєстру заборон 

відчужень нерухомого майна  

17. Державний реєстр іпотек: Загальна характеристика 

18. Реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою 

19. Державний реєстр обтяжень рухомого майна. 

20. Загальна характеристика впровадження реєстру виконавчих проваджень. 

21. Порядок реєстрації виконавчих документів.  

22. Внесення до реєстру відомостей щодо здійснення виконавчого провадження та про 

прилюдні торги. 

23. Загальні положення про Державний реєстр актів цивільного стану громадян. 

24. Порядок внесення відомостей та змін до реєстру. Запис в реєстрі.  

25. Загальні положення про Реєстр прав власності на нерухоме майно. 

26. Процедура та порядок внесення відомостей до рестру.  

27. Порядок реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва.  

28. Реєстрація прав власності на об’єкти нерухомого майна за рішенням суду. 

29. Реєстрація прав власності нерухомого майна залежно від форми власності. 

30. Значення ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.  
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31. Реєстр атестованих судових експертів: порядок ведення, внесення записів, змін та 

доповнень. 

32. Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних 

агентств як суб'єктів інформаційної діяльності: загальні положення. 

33. Загальні положення Єдиного реєстру громадських формувань. 

34. Загальні положення про реєстр спеціальних бланків документів реєстрів 

інформаційної системи Мін’юсту.  

 
 
 


