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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Нотаріат 

України» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

«бакалавр» напряму підготовки «право».  

Метою навчальної дисципліни є ознайомити майбутніх фахівців із 

значенням нотаріусів у суспільному житті, з принципами діяльності нотаріату, 

системою нотаріальних органів, із загальними правилами посвідчення угод та 

завданнями нотаріату. 

Викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України» має на меті 

розкрити організаційні основи діяльності нотаріату, ознайомити з нотаріальним 

процесом та його принципами, ознайомити з загальними правилами вчинення 

нотаріальних дій. 

Успішному засвоєнню цієї навчальної дисципліни сприяє проведення 

практичних занять. 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат України» – надбання 

студентами фундаментальних знань у галузі нотаріального процесу, отримання 

навичок і вмінь у сфері охорони та захисту майнових і особистих немайнових 

прав та охоронюваних законом інтересів громадян. 

Вивчення навчального курсу «Нотаріат України» передбачає, що в 

результаті кожний студент повинен  

знати: 

– джерела нотаріального процесу; 

– основні напрями нотаріальної діяльності під час охорони й захисту прав 

фізичних та юридичних осіб; 

– принципи нотаріального провадження; 

– місце нотаріального процесу в правовій системі України; 

– професійні права та обов’язки нотаріуса; 

– організаційну побудову нотаріального процесу в Україні; 

– компетенцію нотаріальних органів та посадових осіб щодо вчинення 



5 

 

нотаріальних дій; 

– загальні правила вчинення нотаріальних дій; 

– особливості вчинення окремих видів нотаріальних дій. 

уміти: 

– орієнтуватися в системі законодавства України про нотаріат та 

знаходити в ньому необхідну для конкретного випадку норму; 

– аналізувати нормативні акти, що стосуються нотаріальної діяльності та 

застосовувати їх у своїй практичній діяльності; 

– тлумачити норми Закону України «Про нотаріат»; 

– вчиняти нотаріальні дії; 

– складати проекти угод і заяв; 

– виготовляти копії документів та виписки з них; 

– давати пояснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації 

правового характеру; 

– розв’язувати практичні завдання, що виникають під час застосування 

норм права до конкретних практичних ситуацій та складати відповідні 

документи. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

– практичне оволодіння нотаріальною термінологією; 

– набуття знань з теоретичних основ нотаріального процесу; 

– вивчення поняття і правової природи нотаріату; 

– забезпечення розуміння студентами правової атмосфери нотаріату; 

– засвоєння правил та особливостей нотаріального провадження. 

Підготовка бакалаврів права в сучасних умовах вимагає глибоких знань з 

нотаріату, вивчення якого потребує, окрім засвоєння теоретичного матеріалу на 

лекціях, практичних заняттях та під час самостійної роботи, і складання заліку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 2 кредити 

ECTS. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

№ 

пор. 

Тема  Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин Кількість годин 

Лекц. Семінар. Сам. Лекц. Семінар. Сам. 

1 Організаційні основи 

діяльності нотаріату в 

Україні 

4 4 14 1 1 15 

2 Нотаріальний процес 2 2 11 1 1 16 

3 Загальні правила 

вчинення нотаріальних 

дій 

4 4 11 1 1 16 

4 Посвідчення 

безспірних фактів 

2 2 11 1 1 16 

5 Посвідчення 

безспірних прав 

2 2 11 1 - 16 

6 Нотаріальні дії, 

спрямовані на надання 

документам виконавчої 

сили 

2 2 11 1 - 15 

7 Нотаріат та охорона 

приватних прав 

2 2 3 1 - 15 

 Усього: 18 18 69 6 4 95 
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Змістовий модуль 1 Загальні положення нотаріату в Україні 

Семінарське заняття № 1  

Тема. Організаційні основи діяльності нотаріату в Україні  

Мета: засвоїти основні поняття, що складають організаційні основи 

діяльності нотаріату в Україні. Розкрити сутність і особливості відносин, що 

складають предмет указаної навчальної дисципліни. 

Короткі теоретичні відомості 

Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено 

обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та 

вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм 

юридичної вірогідності. 

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які 

працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних 

архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною 

діяльністю (приватні нотаріуси). 

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають 

однакову юридичну силу. 

Завдання до теми 

1. Дослідити зміст, предмет і завдання нотаріальної діяльності. 

Теми рефератів 

1. Основні функції теорії нотаріального процесу. 

Контрольні питання 

1. Визначте місце норм, що регулюють діяльність нотаріату, у системі 

права. 

2. Охарактеризуйте предмет та метод нотаріального процесуального 

права. 

Література: [1, с. 3–30; 2; 7; 27]. 
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Самостійна робота № 1 

Тема. Організаційні основи діяльності нотаріату в Україні 

 Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону та захист прав і законних 

інтересів громадян та юридичних осіб шляхом вчинення нотаріальних дій від 

імені держави. Нотаріальна діяльність спрямована на надання офіційної сили, 

вірогідності юридичним правам, фактам і документам. Діяльність нотаріату має 

певну спільність з діяльністю інших органів цивільної юрисдикції. Разом із тим 

нотаріальна форма охорони і захисту відрізняється від інших форм. 

Особливість нотаріальної форми полягає в тому, що вона, зазвичай, спрямована 

не на безпосередній захист, а на попередження порушення права і тому предмет 

її діяльності специфічний. 

Питання для самоперевірки 

1. Значення нотаріату як інституту превентивного правосуддя, 

2. Зміст професійної етики нотаріуса, 

3. Система нотаріальних органів України. 

Література: [1, с. 3–30; 2; 7; 27]. 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Нотаріальний процес 

Мета: дослідити основні поняття нотаріального процесу та його 

характерні ознаки, структурний зміст. Визначити елементи нотаріального 

процесу. Засвоїти порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

нотаріуса. 

Короткі теоретичні відомості 

Нотаріальний процес – правова форма діяльності уповноважених на те 

органів держави і посадових осіб. Вчинення нотаріальних дій здійснює суворо 

встановлене коло осіб, конкретний склад і обсяг компетенції яких установлений 

законодавством (статті 1, 3, 34, 35, 37, 38, 40 Закону). Порушення правил, що 

визначають компетенцію осіб, які можуть вчинювати нотаріальні дії, тягне за 

собою несприятливі процесуальні наслідки – визнання недійсними вчинюваних 
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дій. Нотаріальний процес як різновид юридичного процесу – це діяльність, 

результати якої обов’язково оформляються у відповідних процесуальних актах-

документах. Так, відповідно до ст. 48 Закону під час посвідчення правочинів, 

засвідченні правильності копій документів і виписок з них, справжності 

підписів на документах, правильності перекладу документів з однієї мови на 

іншу, а також часу пред’явлення документа, на відповідних матеріалах 

вчиняються посвідчувальні написи. На підтвердження права на спадщину, 

права власності, посвідчення фактів, що фізична особа є живою, про 

перебування фізичної особи у певному місці, про прийняття на збереження 

документів видаються відповідні свідоцтва.  

Завдання до теми 

1. Розглянути нотаріальні дії, які вчиняються в державних 

нотаріальних конторах. 

2. Дослідити нотаріальне діловодство і звітність. 

Теми рефератів 

1. Поняття та система принципів нотаріального процесу. 

Контрольні питання 

1. Дайте класифікацію суб’єктів нотаріального процесу. 

2. Які існують стадії нотаріального процесу? 

3. Визначте зміст стадії порушення нотаріальної справи. 

4. Визначте зміст стадії підготовки до вчинення нотаріальної дії. 

Література: [1, с. 30–55; 2; 7; 27]. 

 

Самостійна робота № 2 

Тема. Нотаріальний процес 

 Стадійність – це ознака нотаріального процесу, що визначає його 

динаміку, послідовність здійснення процесуальної діяльності. Стадія 

нотаріального процесу як його складова частина утворюється сукупністю 

нотаріальних процесуальних дій, спрямованих до однієї найближчої 

процесуальної мети, і характеризується просторово-часовими межами, 
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специфічним колом суб’єктів, що володіють певними правами й обов’язками, 

властивими їм саме в цій стадії, та процесуальними документами, що 

видаються нотаріусом у цій стадії. 

Питання для самоперевірки 

1.  Визначте зміст стадії розгляду нотаріальної справи по суті.  

2. Які види нотаріальних проваджень існують у нотаріальному процесі?  

3.  Що є предметом нотаріальної діяльності у цих видах нотаріальних 

проваджень? 

Література: [1, с. 30–55; 2; 7; 27]. 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 

Мета: засвоїти основні поняття. Дослідити загальні правила вчинення 

нотаріальних дій. 

Короткі теоретичні відомості 

 Відповідно до ст. 41 Закону нотаріальні дії можуть вчинюватись будь-

яким нотаріусом або посадовою особою органів місцевого самоврядування на 

всій території України. Однак деякі з них можуть бути здійснені тільки 

визначеним нотаріусом, вчинення їх іншими нотаріусами заздалегідь ставить 

під сумнів законність нотаріальної дії і, отже, ті наслідки, які воно тягне за 

собою. Коло таких дій досить чітко окреслене законодавством. Так, 

посвідчення правочинів про відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, 

дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, а 

також правочинів щодо відчуження, застави транспортних засобів, що 

підлягають державній реєстрації, здійснюється нотаріусом за 

місцезнаходженням (місцем реєстрації) зазначеного майна або за 

місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину 

(ст. 55 Закону). 
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Завдання до теми 

1. Підготувати таблицю за складом витрат у нотаріальномупроцесі. 

Теми рефератів 

1. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням 

нотаріальної дії. 

Контрольні питання 

1. Яка система принципів нотаріального процесу? 

2. Визначте зміст принципу обґрунтованості нотаріальних актів. 

3. Визначте зміст принципу таємниці вчинення нотаріальних дії. 

4. Визначте зміст принципу диспозитивності у нотаріальному процесі. 

5. Визначте зміст принципу безпосередності у нотаріальному процесі. 

Література: [1, с. 58–78; 3; 5; 7; 12; 13; 17; 27]. 

 

Самостійна робота № 3 

Тема. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 

 Відповідно до ст. 43 Закону під час вчинення нотаріальних дій нотаріуси 

та посадові особи, що вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників 

цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, їх 

представників або представників юридичної особи, що звернулися за 

вчиненням нотаріальних дій. У випадках, коли за фізичну особу, яка внаслідок 

фізичної вади, хвороби або з будь-якої іншої причини не може підписати 

правочин, заяву або інший документ, їх підписує інша фізична особа, нотаріус  

встановлює особу заінтересованого громадянина – ініціатора нотаріальної дії, 

та особу громадянина, що підписався замість нього. 

Питання для самоперевірки 

1.  Які загальні правила вчинення нотаріальних дій передбачені чинним 

законодавством? 

2. Які особливості вчинення нотаріальних дій поза робочим місцем 

нотаріуса?  
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3. Які існують підстави та строки відкладення і зупинення 

нотаріального провадження?  

4. На підставі яких документів нотаріус встановлює особу, що 

звернулася за вчиненням нотаріальної дії?  

5. Яка процедура підписання нотаріальних документів? 

Література: [1, с. 58–78; 3; 5; 7; 12; 13; 17; 27]. 

 

Змістовий модуль 2 Правила вчинення нотаріальних дій 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Посвідчення безспірних фактів  

Мета: засвоїти основні правила посвідчення правочинів. Засвоїти зміст, 

значення, правові наслідки правочнів. 

Короткі теоретичні відомості 

Нотаріусами посвідчуються правочини, щодо яких законодавством 

установлено обов’язкову нотаріальну форму (наприклад, ст. 657 ЦК, ст. 18 

Закону України «Про іпотеку», ст. 69 Сімейного кодексу України (далі – СК)), а 

також ті, яким сторони бажають надати такої форми, хоча за законом вона не є 

обов’язковою (наприклад, договори про порядок володіння та користування 

спільним майном, про визначення часток або про зміну часток, договір 

доручення тощо). 

Завдання до теми 

1. Дослідити випадки і порядок прийняття в депозит грошових сум і 

цінних паперів. 

Теми рефератів 

1. Загальні правила посвідчення правочинів про відчуження 

нерухомого майна. 

Контрольні питання 

1. На які органи державної влади покладається охорона майна? 
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2. Які заходи приймаються щодо охорони окремих видів майна 

(цінності, бібліотека, картини, антикваріат та ін.) 

3. Визначте перелік витрат з охорони майна і порядок їхстягнення. 

Література: [1, с. 82–93; 3; 5; 7; 12; 13; 17; 27]. 

 

Самостійна робота № 4 

Тема. Посвідчення безспірних фактів  

 Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує факт, що вона є живою 

або перебуває у певному місці. Потреба у вчиненнізазначених нотаріальних дій 

може виникнути у випадку, наприклад, оспорювання перебування у живих 

особи, яка отримує кошти на утримання. Посвідчення факту, що фізична особа 

є живою, та факту перебування її у певному місці провадиться як у разі явки 

фізичної особи до нотаріуса, так і поза приміщенням, що є робочим місцем 

нотаріуса. 

Питання для самоперевірки 

1.  Яка процедура посвідчення правочинів?  

2. Для яких правочинів нотаріальна форма є обов’язковою?  

3. За якими правилами визначається місце посвідчення правочину 

щодо нерухомого майна?  

4. Яких правил має дотримуватися нотаріус під час посвідчення 

правочинів про відчуження майна, що перебуває у спільній власності?  

5. Які докази підтверджують відмову від переважного права купівлі 

частки у спільній власності, що відчужується?  

6. Які факти має встановити нотаріус під час посвідчення договору 

довічного утримання? 

Література: [1, с. 82–93; 3; 5; 7; 12; 13; 17; 27]. 
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Семінарське заняття № 5 

Тема. Посвідчення безспірних прав 

Мета: дослідити основні правила посвідчення правочинів. З’ясувати зміст, 

значення, правові наслідки правочинів.  

Короткі теоретичні відомості 

Свідоцтво про право на спадщину – правовстановлювальний документ, 

який офіційно і безспірно підтверджує наявність права власності на майно, що 

переходить за спадком. Отримання цього документа є правом спадкоємців, які 

можуть просити нотаріуса видати свідоцтво, але не зобов’язані його 

отримувати, за винятком випадків, коли успадковується нерухоме майно. 

Відповідно до ст. 1297 ЦК України спадкоємець, який прийняв спадщину, у 

складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею 

йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. 

Завдання до теми 

1. Розглянути порядок посвідчення правочинів щодо розпорядження 

часткою нерухомого айна в спільній власності. 

Теми рефератів 

1. Особливості перевірки право- та дієздатності осіб, що звернулись за 

вчиненням нотаріальних дій». 

Контрольні питання 

1.  За якими правилами визначається місце видачі свідоцтва про право 

на спадщину? 

2. Які документи мають доказовий характер при видачі свідоцтва про 

право на спадщину? 

3. Які є особливості видачі свідоцтва про право на спадщину за 

законом та за заповітом? 

4. За чиєю ініціативою може бути видане свідоцтво про право 

власності на долю у спільному майні подружжя? 

Література: [1, с. 96–117; 3; 5; 7; 12; 13; 17; 19; 21; 24; 26; 27]. 
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Самостійна робота № 5 

Тема. Посвідчення безспірних прав 

 У книзі обліку спадкових справ реєструються: заяви про прийняття 

спадщини, заява про відкликання заяви про прийняття спадщини; про видачу 

свідоцтв про право на спадщину, про відмову від спадщини; заяви про 

відкликання заяви про відмову від спадщини; заява спадкоємця на одержання 

частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі); претензії 

кредиторів, а також заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за 

якими були вжиті ці заходи; заяви про відкриття спадщини та укладення 

договору на управління спадщиною; заява про видачу свідоцтва виконавцю 

заповіту; заява виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх 

повноважень; заява відказоодержувача про відмову від заповідального 

відказування тощо. На підставі однієї із перерахованих заяв, зареєстрованої 

першою, заводиться спадкова справа на ім’я померлого. 

Питання для самоперевірки 

1.  Яким має бути зміст свідоцтва про право на спадщину?  

2. За чиєю ініціативою може бути видане свідоцтво про право 

власності на частку у спільному майні подружжя?  

3.  Якою є процедура видачі свідоцтва про право власності на частку у 

спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя?  

4. Які факти і за допомогою яких документів установлюються під час 

видачі свідоцтва про придбання нерухомого майна з публічних торгів?  

5. Які особливості видачі свідоцтва про придбання нерухомого майна, 

що є предметом іпотеки? 

Література: [1, с. 96–117; 3; 5; 7; 12; 13; 17; 19; 21; 24; 26; 27]. 
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Семінарське заняття № 6 

Тема. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої 

сили  

Мета: засвоїти основні поняття й ознаки нотаріальних дій, спрямованих на 

надання документам виконавчої сили. Розкрити порядок вчинення виконавчих 

написів. 

Короткі теоретичні відомості 

 Примусове виконання зобов’язань здійснюється, зазвичай, на підставі 

рішення суду, господарського суду, в юрисдикції яких пере-буває справа за 

вимогою, поставленою кредитором до боржника. Судове рішення 

постановляється в результаті розгляду по суті спору, що виник між сторонами. 

Для примусового виконання судового рішення видається виконавчий лист. В 

окремих передбачених законодавством випадках допускається примусове 

виконання зобов’язань у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом на 

прохання кредитора виконавчого напису на документі, що встановлює 

зобов’язання боржника.  

Завдання до теми 

1. Дослідити зміст виконавчого напису як нотаріального акта. 

Теми рефератів 

1.  Вчинення протесту векселів. 

Контрольні питання 

1.  Дайте характеристику виконавчого напису як форми надання 

документам виконавчої сили.  

2. За наявності яких умов нотаріус вправі вчинити виконавчий напис?  

3. За якими документами стягнення заборгованості провадиться у 

безспірному порядку за виконавчим написом? 

Література: [1, с. 121–140; 2; 4; 7; 13; 17; 25; 30]. 
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Самостійна робота № 6 

Тема. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої сили 

 Нотаріат лише надає юридичної достовірності певним правам та фактам. 

Нотаріальні органи повинні вчиняти свої дії тільки щодо безспірних прав та 

фактів. Вони не постановляють рішень з питань про право, оскільки вирішення 

спорів належить до компетенції суду. А безспірність заборгованості може 

встановлюватися тільки боржником. Тому є підстави стверджувати, що єдиною 

умовою вчинення виконавчого напису має бути волевиявлення зобов’язаної 

особи, висловлене нею у нотаріально посвідченому правочині при його 

укладенні, а не віднесення законодавчими та виконавчими органами певних 

зобов’язань до безспірних. 

Питання для самоперевірки 

1.  Яким є зміст виконавчого напису як нотаріального акта?  

2. У яких випадках вчиняється протест векселя?  

3. Яким є порядок вчинення протесту векселя у неплатежі, неакцепті, 

недатуванні акцепту?  

Література: [1, с. 121–140; 2; 4; 7; 13; 17; 25; 30]. 

 

Семінарське заняття № 7 

Тема. Нотаріат та охорона приватних прав 

Мета: розкрити зміст нотаріальної охорони права власності. Дослідити 

підстави набуття та припинення права власності. 

Короткі теоретичні відомості 

 Заходи щодо охорони спадкового майна вживаються нотаріусами, коли 

це необхідно в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів або 

територіальних громад (п. 186 Інструкції). Підставою вчинення цієї 

нотаріальної дії слугують заяви спадкоємців або виконавця заповіту, власна 

ініціатива нотаріуса, пов’язані, зазвичай, зі смертю фізичних осіб, з якими не 

проживають спадкоємці. Іноді заходи охорони можуть бути вжиті відносно 
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майна померлого, деякі спадкоємці якого проживали разом із ним, а деякі – 

окремо, за наявності між ними розбіжностей та суперечок з приводу 

спадкоємної маси. Якщо спадкоємці померлого або деякі з них мають змогу 

користуватися спадкоємним майном і ніхто з них не заявляє прохання про 

вжиття заходів охорони, то відсутня й необхідність у вжитті таких заходів. 

Завдання до теми 

1. Розглянути підстави набуття та припинення права власності. 

Теми рефератів 

1. Суперечливість питання прийняття в депозит нотаріуса грошових 

сум та цінних паперів. 

Контрольні питання 

1. Нотаріальна охорона права власності. 

2. Нотаріальна охорона спадкових прав. 

3. Нотаріальна охорона сімейних прав. 

Література: [1, с. 144–156; 2; 4; 7; 13; 17; 25; 30]. 

 

Самостійна робота № 7 

Тема. Нотаріат та охорона приватних прав 

 Накладання заборони відчуження майна спрямоване на своєчасне 

виконання боржником певного зобов’язання. Зазначена нотаріальна дія 

вчиняється за місцезнаходженням житлового будинку, будівлі, садиби, 

квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна чи за 

місцем розташування земельної ділянки, а також за місцем державної реєстрації 

транспортного засобу або за місцезнаходженням однієї зі сторін правочину. 

Питання для самоперевірки: 

1.  У яких випадках нотаріус може давати розпорядження про оплату 

витрат за рахунок спадкового майна?  

2. У яких випадках і в якому порядку нотаріус здійснює накладання 

заборони відчуження нерухомого майна?  

3. Яким чином реєструється накладання заборони відчуження майна?  
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4.  У якому порядку оформляється прийняття нотаріусом документів 

на зберігання?  

5. Які вимоги ставляться до змісту опису документів, що приймаються 

на зберігання? У яких випадках нотаріус може давати розпорядження про 

оплату витрат за рахунок спадкового майна?  

6. У яких випадках і в якому порядку нотаріус здійснює накладання 

заборони відчуження нерухомого майна?  

7. Яким чином реєструється накладання заборони відчуження майна? 

Література: [1, с. 144–156; 2; 4; 7; 13; 17; 25; 30]. 
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3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Вивчення навчальної дисципліни  відбувається за допомогою різних форм 

опанування матеріалу: лекцій, семінарських, практичних занять, роботи з 

літературою, виконання контрольних робіт, рефератів. Лекція допомагає у 

стислий час зорієнтувати студентів на усвідомлення суттєвих питань теми, 

сформувати власні погляди та інші відомості про шляхи розв'язання проблеми. 

Семінар передбачає активну, самостійну участь студентів для 

подальшого засвоєння, закріплення, уточнення теоретичних знань, набутих на 

лекції або під час опрацювання рекомендованих інтернет-ресурсів, літератури. 

Різні форми проведення семінару (дискусії, диспути, круглі столи, наради, 

конференції) надають можливість винести на обговорення проблемне судження 

з питань теми та набути здатності самостійно оперувати теоретичними 

поняттями; набути досвід у обстоюванні своєї позиції. 

Практичні поради щодо оформлення конспектів лекцій, зошитів 

підготовки до семінарських занять: 

– записувати тільки суттєве, ключовими словами, тезами; 

– логічно пов'язувати матеріал, ілюструючи його прикладами, схемами; 

– повністю заповнювати таблиці, графіки, статистичні відомості; 

– виділяти найважливіші положення, смислові блоки та думки; 

–     виділяти питання, які потребують додаткового висвітлення під час 

семінарів і практичних занять, записувати рекомендовані джерела, літературу. 

Рекомендації щодо підготовки рефератів 

Необхідно пам’ятати, що реферат – це стисле викладення основних 

положень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у 

вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного, 

що поєднує позиції цих авторів, а також відмінностей, властивих різним 
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політичним школам. При цьому викладення повинно містити і власну позицію 

студента, його коментар до тієї або іншої політичної теорії. 

Усі реферати повинні відповідати єдиним вимогам: 

– реферат повинен бути написаним від руки, чітким, розбірливим почерком, 

чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового) або 

виконаний у вигляді комп’ютерного набору на одній сторінці аркуша форматом 

А4 (210х297 мм). 

 Як правило, реферат має таку структуру: 

Вступ, де обґрунтовується вибір теми реферату, її актуальність, 

формулюється основна мета і завдання дослідження. 

Основна частина, яка складається з двох або трьох розділів. Розділи 

повинні містити загальні, теоретичні та методичні питання, кожен розділ має 

закінчуватись  невеликими висновками. 

Висновки – заключна, узагальнююча частина реферату, де стисло 

підбиваються підсумки дослідження, розкривається значення тієї або іншої 

політичної теорії для сьогодення, міститься особиста позиція автора реферату. 

– Текстова частина реферату завершується списком літератури, де 

найменування використаних монографій, посібників і статей розташовані в 

алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора. 

У додатках, які надаються наприкінці реферату, наводяться таблиці, 

ілюстрації й інші додаткові матеріали. 

Реферат починається з титульної сторінки, яку оформлюють так само, як  

титульну сторінку контрольної роботи студентів заочної форми навчання, 

тільки замість назви «Контрольна робота» – пишуть назву теми.   

Текст розміщується на сторінці, обмеженій полями: усі – 20 мм. Сторінки 

нумерують внизу по центру, а на першій – титульній сторінці  номер не 

проставляється. 

На цитати треба давати посилання, необхідно вказувати номер сторінки, 

можна посилатися на порядковий номер видання у наведеному списку 

літератури [4, с. 458].  
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4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Вибір теми: має бути вибраний  один із запропонованих варіантів 

відповідно до  останньої цифри номера залікової книжки. 

Мета виконання контрольної роботи: виявити необхідний рівень знань 

і вміння самостійно працювати з навчальними посібниками, довідниками, 

іншими джерелами, необхідними для розкриття теми. 

Підготовка до написання контрольної роботи: після визначення 

варіанта контрольної роботи необхідно ознайомитися з рекомендованим 

планом роботи, змістом матеріалу  на підставі вивчення рекомендованої 

літератури. 

Основні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

Робота повинна бути виконана охайно на аркушах форматом А4 

(друкований варіант – 10 – 12 с.) або рукописний – у зошитах (12 – 14 с.).  

У правому верхньому кутку титульної сторінки вказується шифр (номер 

залікової книжки), у центрі – повинна бути розміщена така інформація: 

Контрольна робота; назва дисципліни; шифр групи та назва факультету, 

на якому навчається студент; прізвище, ім’я, по батькові студента.  У правому 

нижньому кутку вказують прізвище, ім’я, по батькові викладача. На першій 

сторінці пишуть назву теми контрольної роботи, зміст, у якому останнім 

пунктом – перелік використаної літератури. Кожна відповідь на пункт плану 

роботи починається з нової сторінки та з назви питання, а закінчується 

висновком.  

Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А. 

Вимоги до змісту контрольної роботи: під час підготовки відповідей на 

питання плану контрольної роботи студент повинен ознайомитись з основними 

навчальними посібниками, які перелічені в списку літератури. У контрольній 

роботі треба концентровано викласти основний зміст відповідей на поставлені 
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питання. Загалом у контрольній роботі повинні бути відповіді на кожне 

питання, яке є у складі варіанта завдання.  

 

5 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тема 1 

1. Нотаріат в Україні: предмет та завдання діяльності. 

2. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна; підстави і 

порядок накладання заборони. Особливості реєстрації цієї нотаріальної дії. 

 

Тема 2 

1. Органи та посадові особи, які вичиняють нотаріальні дії. 

2. Спадкування. Місце і строки відкриття спадщини. Правове оформлення 

спадкових справ. Юридичні факти, які є підставою для видачі свідоцтва про 

право на спадщину. Порядок видачі такого свідоцтва. 

 

Тема З 

1. Правова основа діяльності нотаріату. Прогресивне значення Закону 

України «Про нотаріат» для правового регулювання діяльності нотаріату. 

2. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Видачі із спадкового 

майна. 

 

Тема 4 

1. Приватна нотаріальна діяльність. Порядок її реєстрації. Реєстраційне 

посвідчення приватного нотаріуса, його відповідальність за шкоду, заподіяну 

під час вчинення нотаріальних дій. Службове страхування. Страхова застава. 

2. Посвідчення правильності перекладу документів з однієї мови на іншу. 
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Тема 5 

1. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Порядок 

його видачі та підстави для анулювання. 

2. Посвідчення договорів іпотеки та застави. 

 

Тема 6 

1. Кваліфікаційні комісії нотаріату, їх повноваження. Стажування осіб, які 

мають намір займатися нотаріальною діяльністю. 

2. Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні 

подружжя після смерті одного з подружжя. 

 

Тема 7 

1. Структура нотаріату, організаційні форми його діяльності. Державні 

нотаріальні контори. 

2. Договори, які відповідно до чинного законодавства підлягають 

обов'язковому 

нотаріальному посвідченню. Загальні правила посвідчення таких угод. 

 

Тема 8 

1. Поняття компетенції нотаріальних органів. Предметна компетенція. 

Компетенція консульських установ щодо вчинення нотаріальних дій.  

2. Вчинення виконавчих написів, порядок стягнення за виконавчим 

написом. 

 

Тема 9 

1. Нотаріус. Вимоги до посади нотаріуса, його права й обов'язки. 

Таємниця вчинення нотаріальних дій. Присяга нотаріуса. 

2. Посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. Особливості 

укладення договорів дарування, довічного утримання, купівлі-продажу, міни. 
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Тема 10 

1. Територіальна компетенція нотаріальних органів. 

2. Посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, правове 

регулювання цієї нотаріальної дії. 

 

Тема 11 

1. Предметна компетенція державних нотаріусів і приватних нотаріусів 

щодо вчинення нотаріальних дій. 

2. Видача свідоцтва про придбання житлових будинків з прилюдних 

торгів. 

 

Тема 12 

1. Предметна компетенція посадових осіб виконавчих комітетів міських 

рад щодо вчинення нотаріальних дій. Посвідчення заповітів і доручень, що 

прирівнюються до нотаріально посвідчених. 

2. Посвідчення доручень, порядок їх скасування. Передоручення 

повноважень. Особливості порядку реєстрації доручень, що підлягають 

нотаріальному посвідченню. 

 

Тема 13 

1. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Місце, строки вчинення 

нотаріальних дій. Відмова у вчиненні нотаріальних дій. Порядок оскарження 

вчинених нотаріальних дій та відмови у їх вчиненні. 

2. Засвідчення справжності підпису на документах. 

 

Тема 14 

1. Нотаріальне діловодство. Мова нотаріального діловодства. Реєстри 

нотаріальних дій. Нотаріальні акти. Оплата нотаріальних дій. 

2. Порядок видачі свідоцтв про право власності на частку у спільному 

майні подружжя в разі смерті одного з подружжя. 
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Тема 15  

1. Державні нотаріальні архіви, їх функції та повноваження; правове 

регламентування їх діяльності. 

2. Прийняття до депозиту грошових сум і цінних паперів. Передача заяв 

юридичних і фізичних осіб іншим фізичним і юридичним особам. 

 

Тема 16 

1. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням 

нотаріальних дій. Перевірка дієздатності осіб; правоздатності юридичних осіб, 

повноважень представників. 

2. Вчинення протестів векселів. Умови і порядок вчинення такої 

нотаріальної дії. 

 

Тема 17 

1. Нотаріальний округ. Робоче місце, печатка приватного нотаріуса. 

Підстави для припинення приватної нотаріальної діяльності. 

2. Посвідчення заповітів, порядок їх зміни і скасування. 

 

Тема 18 

1. Загальні правила посвідчення правочинів про відчуження житлових 

будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, іншого нерухомого майна. 

2. Посвідчення безспірних фактів. 

 

Тема 19 

1. Місце і час відкриття спадщини. Прийняття спадщини і відмова від 

спадщини. Обов'язкова частка у спадщині, порядок її обчислення. 

2. Пред'явлення чеків до платежу та посвідчення несплати чеків. 
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Тема 20 

1. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій. 

Нотаріальні акти: вчинення посвідчувальних написів, видача свідоцтв. 

2. Значення управлінь юстиції щодо організації нотаріату і контролю за 

його діяльністю. Українська нотаріальна палата, її основні завдання та 

повноваження. 
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6 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Поняття, завдання і функції нотаріату.  

2. Сучасні системи нотаріату.  

3. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя.  

4. Нотаріат як складова система юстиції.  

5. Повноваження органів та посадових осіб у вчиненні нотаріальних дій.  

6. Професійна етика нотаріуса.  

7. Правова основа діяльності нотаріату.  

8. Система та компетенція нотаріальних органів.  

9. Правовий статус нотаріуса.  

10. Таємниця вчинюваних нотаріальних дій.  

11. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій.  

12. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.  

13. Кваліфікаційні комісії нотаріату.  

14. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Порядок його 

видачі та анулювання.  

15. Правове становище стажиста нотаріуса.  

16. Нотаріальне діловодство. Звітність.  

17. Правовий статус об’єднань нотаріусів.  

18. Організаційно-правові форми нотаріальної діяльності.  

19. Організація роботи державних нотаріальних контор. Порядок 

фінансування державних нотаріальних контор.  

20. Оплата вчинюваних нотаріальних дій.  

21. Додаткові платні послуги, що можуть надаватись приватними 

нотаріусами.  

22. Повноваження управлінь юстиції щодо нотаріальних органів.  

23. Державні нотаріальні архіви.  

24. Відповідальність державного нотаріуса.  
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25. Печатка нотаріуса.  

26. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Нотаріальний округ. 

Права та обов’язки нотаріуса.  

27. Робоче місце приватного нотаріуса.  

28. Відповідальність приватного нотаріуса.  

29. Службове страхування приватних нотаріусів.  

30. Порядок заміщення приватного нотаріуса.  

31. Припинення приватної нотаріальної діяльності.  

32. Оподаткування доходу приватного нотаріуса.  

33. Нотаріус як податковий агент.  

34. Контроль за законністю діяльності приватних нотаріусів.  

35. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних конторах.  

36. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах.  

37. Нотаріальні дії, що вчиняються приватними нотаріусами.  

38. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого 

самоврядування.  

39. Нотаріальні дії, що вчиняються консульськими установами України.  

40. Заповіти і довіреності, прирівняні до нотаріально посвідчених.  

41. Місце вчинення нотаріальних дій.  

42. Строки вчинення нотаріальних дій.  

43. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням 

нотаріальної дії.  

44. Перевірка дієздатності та правоздатності фізичних та юридичних осіб, 

які беруть участь у правочинах.  

45. Підписання нотаріально посвідчених правочинів, заяв та інших 

документів.  

46. Витребування нотаріусами відомостей і документів, необхідних для 

вчинення нотаріальних дій.  

47. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.  

48. Відмова у вчиненні нотаріальної дії.  
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49. Оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні.  

50. Заходи, що вживаються нотаріусами та іншими посадовими особами, які 

вчиняють нотаріальні дії, у разі виявлення порушення закону.  

51. Видача дубліката нотаріально оформленого документа.  

52. Правочини, щодо яких законодавством установлено нотаріальне 

посвідчення.  

53. Особливості вчинення неповнолітньою особою правочину щодо 

транспортних засобів або нерухомого майна.  

54. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а 

також фізичної особи, місце перебування якої невідоме.  

55. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою.  

56. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.  

57. Правочини, які можуть вчинятися усно.  

58. Правові наслідки недодержання вимог закону про нотаріальне 

посвідчення договору.  

59. Форма довіреності.  

60. Момент набуття права власності за договором.  

61. Здійснення права спільної часткової власності.  

62. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності. Поділ майна, 

що є у спільній частковій власності.  

63. Здійснення права спільної сумісної власності.  

64. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності.  

65. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави. 

Момент виникнення застави, форма договору.  

66. Заповіт подружжя.  

67. Загальні вимоги до форми заповіту.  

68. Посвідчення заповіту нотаріусом.  

69. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів.  

70. Оголошення нотаріусом секретного заповіту.  
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71. Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою органу місцевого 

самоврядування.  

72. Посвідчення заповіту іншими посадовими та службовими особами.  

73. Посвідчення заповіту при свідках.  

74. Таємниця заповіту.  

75. Зміна черговості одержання права на спадкування.  

76. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.  

77. Подання заяви про прийняття спадщини.  

78. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини.  

79. Право на відмову від прийняття спадщини.  

80. Охорона спадкового майна.  

81. Управління спадщиною.  

82. Призначення виконавця заповіту нотаріусом.  

83. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту.  

84. Повноваження виконавця заповіту.  

85. Право спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на 

нерухоме майно.  

86. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину.  

87. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину.  

88. Спадковий договір та його форма.  

89. Забезпечення виконання спадкового договору.  

90.  Умови передачі нерухомого майна в іпотеку. 
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7 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Підставою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння 

студентами матеріалу, передбаченого навчальною програмою відповідної 

навчальної дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями:  

– оцінку «ВІДМІННО» заслуговує студент, який виявив усебічні, систематичні та 

глибокі знання навчально-програмного матеріалу, уміння вільно виконувати 

завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий із 

додатковою літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай, оцінку 

«відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних понять 

навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили творчі 

здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу; 

– оцінку «ДОБРЕ» заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-

програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, 

засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Зазвичай, оцінку 

«добре» виставляють  студентам, які виявили систематичні знання з навчальної 

дисципліни та здатність до їх самостійного поповнення й оновлення в процесі 

подальшого навчання та професійної діяльності; 

– оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого 

навчання та професійної діяльності, який справляється з виконанням завдань, 

що передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. 

Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які допустили похибки у відповіді на 

іспиті, але володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом 

викладача; 

– оцінку «НЕЗАДОВІЛЬНО» ставлять студенту, який виявив вади в знаннях 

основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові помилки 

у виконанні передбачених програмою завдань і який не може продовжувати 

навчання без додаткових занять з відповідної навчальної дисципліни. 



33 

 

Денна форма навчання. Форма підсумкового контролю: залік. 

Кількість нарахованих балів за виконання студентами різних форм роботи: 

1. Відвідування лекцій: 1 бал за 1 лекцію; 

2. Відвідування практичних занять: 3 бали за 1 заняття; 

3. Виступи на практичних заняттях: «відмінно» –  20 балів, 

                                                                     «добре» –  15 балів, 

                                                                     «задовільно» –  10 балів, 

                                                                      доповнення – 4 бали; 

4. Оцінки, одержані під час модульного контролю (проводиться 2 рази за 

семестр): «відмінно» –  5 балів, «добре» –  4 бали, «задовільно» –  3 бали; 

5. Написання: наукової статті з навчальної дисципліни – 20 балів, 

                           тез доповіді на конференції – 10 балів, 

 6. Ведення конспекту – 20 балів; 

7. Розв’язування задач – 20 балів.  

 

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    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

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 
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