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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,
основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний
від обов’язкових навчальних занять.
Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Нотаріат в Україні” — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми
та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.
Завданнями самостійної роботи студентів з дисципліни “Нотаріат
в Україні” є засвоєння відповідних знань, їх закріплення та систематизація, а також їх застосування при виконанні практичних завдань.
Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних
аудиторних занять.
Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Нотаріат в Україні” визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а також
цими методичними матеріалами.
Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни
“Нотаріат в Україні” є:
1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових
і додаткових літературних джерел;
2) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
3) виконання домашніх завдань;
5) підготовка до практичних занять;
6) підготовка до різних форм поточного контролю;
7) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
8) написання реферату за заданою проблематикою;
9) аналітичний огляд наукових публікацій.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти
повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну
літературу, відповідні нормативно-правові акти. Перевірку засвоєння
знань студенти здійснюють за допомогою питань для самоконтролю.
Домашнє завдання з дисципліни “Нотаріат в Україні” виконується
з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацюван3

ня. Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати
також практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів,
які вивчаються, ставлення до них практиків і громадськості. Вивченню підлягають у першу чергу чинні нормативно-правові акти. До кола
об’єктів вивчення можуть входити також скасовані і такі, що фактично втратили значення, акти, проекти актів з відповідних питань.
Мета практичних завдань (задач) — закріпити теоретичні знання
студентів і головне — привити їм навички роботи з нормативними актами. Перш ніж приступити до розв’язання задач, які відображають
ситуації, з якими стикаються громадяни під час звернення до адвокатів, студентам необхідно засвоїти теоретичні положення, пов’язані
з окремими питаннями адвокатської діяльності. Практичні завдання
(задачі) необхідно виконувати у письмовій формі з розгорнутим мотивованим розв’язанням. При виконанні домашніх завдань студенти
повинні продемонструвати уміння самостійно аналізувати конкретні
ситуації, аргументовано відповідати на питання, поставлені в задачах,
використовуючи відповідні нормативні акти. Відповіді на поставлені
в задачах питання повинні бути повними, обґрунтованими, необхідно
не лише вказати на можливі порушення чинного законодавства про
адвокатуру, а й визначити наслідки такого порушення. При цьому необхідно посилатися на конкретні статті, пункти нормативних актів.
Важливим засобом у засвоєнні знань є написання рефератів. Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з
власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається мета дослідження, з максимально можливою точністю встановлюються межі
теми, що підлягає розгляду, визначаються методи її дослідження.
Вcтуп слугує перехідним містком до основного дослідження. У ньому
має бути висвітлено практичне і теоретичне значення теми.
В основній частині роботи мова має йтися перш за все про зміст
досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження можуть бути пропозиції щодо реформи законодавства у сфері адвокатської діяльності.
Робота повинна завершуватись висновками.
Критерії оцінювання самостійної роботи студента:
• оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває питання теми, винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує
поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел,
має власну точку зору стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити;
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• оцінка “добре” — загалом рівень знань студента відповідає
викладеному вище, але мають місце деякі упущення при виконанні завдань, винесених на самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не підтверджуються достатньо обґрунтованими
доказами;
• оцінка “задовільно” — студент розкрив питання, винесені на самостійне опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих
помилок, матеріал викладає нелогічно і несамостійно;
• оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на
поставлене запитання або відповідь неправильна, студент не розуміє суті питання, не може зробити висновків.
ЗМІСТ
дисципліни
“Нотаріат в Україні”
№
пор.
1

1
2
3

4
5
6

Назва змістового модуля і теми
2
Змістовий модуль І. Загальна
характеристика системи нотаріату
Особливості побудови світової системи
нотаріату
Поняття нотаріату в Україні, предмет
його діяльності, завдання, функції
Правовий статус нотаріуса, його права і
обов’язки
Змістовий модуль ІІ. Організаційна
побудова нотаріату в Україні
Державні нотаріальні контори, порядок їх
утворення і ліквідації, організація роботи
Поняття та особливості приватної нотаріальної діяльності
Організація роботи консульських
установ та уповноважених посадових
осіб виконавчих комітетів місцевих
рад щодо вчинення нотаріальних дій

3

4

Сам.
роб.
5

2

—

2

2

2

—

2

2

—

2

2

2

2

—

2

2

2

—

Лекції ПЗ

5

1

7
8
9

10
11

12

2
Змістовий модуль ІІІ. Компетенція
нотаріальних органів щодо вчинення
нотаріальних дій, її види
Предметна компетенція державних і приватних нотаріусів, її правове визначення
Предметна компетенція консульських
установ, посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних рад
Територіальна компетенція нотаріальних
органів щодо вчинення нотаріальних дій
Змістовий модуль IV. Загальний
порядок вчинення нотаріальних дій
Основні правила вчинення окремих
нотаріальних дій
Посвідчення безспірних фактів
та безспірних прав, особливості
вчинення таких нотаріальних дій

3

4

5

2

2

2

2

—

2

2

2

2

2

—

2

2

2

2

—

2

14

18

Змістовий модуль V. Перспектива
подальшого розвитку нотаріату
в умовах побудови правової держави
Загальна характеристика положень
проекту нового Закону України
“Про нотаріат”

Разом годин: 54

22

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Змістовий модуль І.	Загальна характеристика системи
нотаріату
Тема 1. Особливості побудови світової системи нотаріату
Питання для самоконтролю
1. Виникнення і розвиток світової системи нотаріату, її правове становлення.
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2. Загальна характеристика англосаксонської системи нотаріату, її
особливості.
3. Загальна характеристика латинської системи нотаріату, її прогресивне значення щодо посвідчення безспірних прав і фактів з
метою надання їм юридичної вірогідності.
Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Юридична природа нотаріату, її організаційна побудова на сучасному розвитку суспільства”.
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Місце і значення курсу
“Нотаріат в Україні” у системі юридичних дисциплін”.
Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь.
1. Латинська система нотаріату існує:
а) у країнах континентальної Європи;
б) у США, Англії;
в) у країнах Латинської Америки;
г) у країнах пострадянського простору.
Література [1; 2; 9; 10; 11]
Змістовий модуль ІІ.	Організаційна побудова нотаріату
в Україні
Тема 4. Державні нотаріальні контори, порядок їх утворення
і ліквідації, організація роботи

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Питання для самоконтролю
Порядок утворення і ліквідації державних нотаріальних контор.
Правова регламентація діяльності державних нотаріальних контор.
Місце розташування державних нотаріальних контор.
Визначення штатної чисельності державних нотаріальних контор.
Порядок призначення і звільнення з посади державних нотаріусів.
Порядок призначення і звільнення з посади завідувачів державних нотаріальних контор.
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7. Матеріальна відповідальність державних нотаріусів за заподіяну
матеріальну шкоду.
Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Відповідальність державного нотаріуса за заподіяну шкоду при вчиненні нотаріальних
дій, особливості такої відповідальності”.
Завдання 2. Підготуйте опис-характеристику печатки державного
нотаріуса і визначте її значення для посвідчення юридичних прав і
фактів.
Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь.
1. Державні нотаріальні контори утворюються і ліквідовуються:
а) органами місцевого самоврядування;
б) Міністерством юстиції України;
в) головними управліннями юстиції АРК, областей, міст Києва і
Севастополя.
2. Державні нотаріуси і завідувачі державних нотаріальних
контор призначаються на посаду:
а) Міністерством юстиції України;
б) Кабінетом Міністрів України;
в) органами місцевого самоврядування;
г) головними управліннями юстиції АРК, області, міст Києва і
Севастополя.
3. Відповідно до чинного законодавства державні нотаріуси
несуть відповідальність за заподіяну шкоду:
а) за розпорядженням Міністра юстиції України;
б) за наказом керівника головного управління юстиції;
в) за рішенням суду;
г) у порядку регресного позову.
Література [1; 2; 8–11]
Тема 5. Поняття та особливості приватної нотаріальної
діяльності
Питання для самоконтролю
1. Поняття приватної нотаріальної діяльності.
8

2. Ознаки, які відрізняють приватну нотаріальну діяльність від державної нотаріальної діяльності.
3. Характеристика та зміст відмітних ознак приватної нотаріальної
діяльності.
4. Поняття страхової застави, її розмір, порядок поповнення.
5. Договір службового страхування, порядок його укладання.
6. Характеристика печатки приватного нотаріуса, значення змін,
внесених Указом Президента України від 23 серпня 1998 р. “Про
врегулювання діяльності нотаріату в Україні” щодо реквізитів
цієї печатки.
7. Порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності.
8. Підстави припинення приватної нотаріальної діяльності.
9. Указ Президента України від 23 серпня 1998 року “Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні” щодо встановлення квоти
на кількість приватних нотаріусів.
Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте перелік документів, необхідних для реєстрації приватної нотаріальної діяльності, та заяву про реєстрацію цієї
діяльності. Вкажіть адресу, куди буде направлений пакет документів
для реєстрації приватної нотаріальної діяльності.
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Особливості приватної
нотаріальної діяльності, її зміст і характеристика”.
Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь.
1. Особливостями приватної нотаріальної діяльності, що
відрізняють її від державної нотаріальної діяльності, є:
а) порядок організації цієї діяльності;
б) самофінансування;
в) особливості отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
г) реєстрація цієї діяльності;
д) порядок складання присяги;
е) проходження стажування на посаду нотаріуса;
є) матеріальна відповідальність за можливо заподіяну шкоду при
вчиненні нотаріальних дій;
ж) підстави припинення нотаріальної діяльності.
Література [1–3; 7–11]
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Змістовий модуль ІІІ.	Компетенція нотаріальних органів щодо
вчинення нотаріальних дій, її види
Тема 7. Предметна компетенція державних і приватних
нотаріусів, її правове визначення
Питання для самоконтролю
1. Поняття компетенції нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій, її види.
2. Правова регламентація предметної компетенції нотаріальних органів на сучасному етапі.
3. Предметна компетенція державних нотаріусів.
4. Предметна компетенція приватних нотаріусів, зміни цієї компетенції з часу прийняття Закону “Про нотаріат”, правове визначення таких змін, їх значення.
Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Значення змін щодо предметної компетенції приватних нотаріусів, визначених у Законі “Про
нотаріат” 1993 р., Указі Президента України від 23 серпня 1998 р.
“Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні”, Цивільному кодексі України 2004 р.”.
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Розширення предметної
компетенції нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій
як необхідна передумова підвищення ролі нотаріату у врегулюванні
питання цивільного обігу”.
Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь.
1. До предметної компетенції державних нотаріусів належать нотаріальні дії, які визначені:
а) у Законі “Про нотаріат” 1993 р.;
б) в Указі Президента України від 23 серпня 1998 р. “Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні”;
в) у Цивільному кодексі 2004 р.;
г) в Інструкції “Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” 2004 р.
2. Приватні нотаріуси не мають права вчиняти такі нотаріальні дії:
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а)
б)
в)
г)

посвідчувати угоди про заставу нерухомого майна;
вчиняти заходи до охорони спадкового майна;
посвідчувати заповіти;
засвідчувати справжність підписів на документі щодо дії за
кордоном;
д) накладати заборону на відчуження нерухомого майна;
е) видавати свідоцтво про право на спадщину;
є) вчиняти виконавчі написи;
ж) видавати свідоцтва виконавцям заповіту;
з) оголошувати секретні заповіти;
и) засвідчувати правильність копій з документів або виписок з
них;
і) видавати свідоцтва про право власності на частку у спільному
майні подружжя у разі смерті одного з них.
Література [1–3; 7–9; 11]
Тема 8. Предметна компетенція консульських установ,
посадових осіб виконавчих комітетів сільських,
селищних рад
Питання для самоконтролю
1. Правова регламентація та місце вчинення нотаріальних дій консульськими установами України.
2. Закон України “Про нотаріат” щодо предметної компетенції консульських установ.
3. Особливості діяльності консульських установ України щодо
вчинення нотаріальних дій.
4. Правова регламентація та місце вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів місцевих рад.
5. Передбачені Законом України “Про нотаріат” винятки із предметної компетенції щодо вчинення нотаріальних дій посадовими
особами виконавчих комітетів місцевих рад.
Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Значення та правова основа діяльності консульських установ щодо вчинення нотаріальних
дій за кордоном”.
Завдання 2. Складіть проект доручення про розпорядження нерухомим майном (квартирою), яке потребує нотаріального посвідчення
консулом консульської установи, що знаходиться у Польщі.
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Завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Особливості і порядок
вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів місцевих рад”.
Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь.
1. До предметної компетенції державних нотаріусів належить вчинення нотаріальних дій, передбачених:
а) Цивільним кодексом України;
б) Законом “Про нотаріат”;
в) Інструкцією “Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”.
2. Зазначте, які нормативно-правові акти порівняно із законом “Про нотаріат” 1993 р. поширили предметну компетенцію
приватних нотаріусів:
а) Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (2004 р.);
б) Указ Президента України “Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні” (1998 р.);
в) Цивільний кодекс України (2004 р.).
Література [1–3; 8; 10; 11]
Тема 9. Територіальна компетенція нотаріальних органів
щодо вчинення нотаріальних дій
Питання для самоконтролю
1. Поняття територіальної компетенції нотаріальних органів.
2. Суб’єкти вчинення нотаріальних дій.
3. Закон України “Про нотаріат” про вчинення нотаріальних дій з
урахуванням території діяльності нотаріальних органів.
4. Характеристика і перелік нотаріальних дій, що підлягають вчиненню відповідно до територіальної компетенції.
Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте з урахуванням питання щодо територіальної компетенції проект свідоцтва про видачу права на спадщину.
Завдання 2. Підготуйте проект угоди про купівлю-продаж житлового будинку, що знаходиться у м. Василькові Київської області.
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Завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Особливості територіальної компетенції нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних
дій”.
Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь.
1. Відповідно до Закону “Про нотаріат” за правилами територіальної компетенції вчиняються такі нотаріальні дії:
а) посвідчення заповітів і доручень;
б) прийняття на депозит грошових сум і цінних паперів;
в) засвідчення справжності підпису на документах;
г) посвідчення угод про відчуження нерухомого майна;
д) оголошення секретних заповітів;
е) вчинення заходів щодо охорони спадкового майна;
є) вчинення виконавчого напису;
ж) видача свідоцтва про право на спадщину;
з) накладання заборони на відчуження нерухомого майна;
и) видача свідоцтва про право власності на частину у спільному
майні (нерухомості) подружжя.
2. Суб’єктами вчинення нотаріальних дій відповідно до територіальної компетенції є:
а) державні нотаріуси;
б) приватні нотаріуси;
в) головні лікарі стаціонарних лікувально-профілактичних установ;
г) посадові особи виконавчих комітетів місцевих рад;
д) консульські установи;
е) командири військових частин, капітани морських суден.
Література [1–3; 8; 11]
Змістовий модуль IV.	Загальний порядок вчинення
нотаріальних дій
Тема 10. Основні правила вчинення окремих нотаріальних дій
Питання для самоконтролю
1. Місце вчинення нотаріальних дій.
2. Строки вчинення нотаріальних дій.
3. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням
нотаріальних дій.
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4. Встановлення дієздатності фізичних осіб і правоздатності юридичних осіб.
5. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій.
6. Порядок оскарження нотаріальних дій і відмови в їх вчиненні.
7. Вимоги до нотаріальних документів.
8. Нотаріальні акти.
9. Нотаріальне діловодство.
10. Порядок оплати нотаріальних дій.
Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Особливості встановленого порядку щодо місця і строків вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”.
Завдання 2. Підготуйте постанову нотаріуса із мотивацією відмови від вчинення нотаріальних дій.
Завдання 3. Підготуйте перелік обґрунтованих вимог щодо встановлення нотаріусом дієздатності фізичної особи, яка звернулася за
вчиненням нотаріальної дії, і правоздатності юридичної особи.
Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь:
1. за оскарженням вчиненої нотаріальної дії або відмови у її
вчиненні можна звернутись:
а) до Міністерства юстиції;
б) до органів місцевого самоврядування;
в) до головного чи районного управління юстиції;
г) до суду;
д) до прокурора.
2. Скарга на вчинену нотаріальну дію чи відмову у її вчиненні
подається безпосередньо:
а) до управління юстиції;
б) до суду;
в) до нотаріуса, дії якого оскаржуються.
3. Нотаріальними актами визнаються:
а) посвідчувальні написи;
б) певні нотаріальні дії;
в) свідоцтва, які видаються, про вчинення певних нотаріальних
дій.
Література [1–4; 6; 9–11]
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Тема 11. Посвідчення безспірних фактів та безспірних прав,
особливості вчинення таких нотаріальних дій
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Питання для самоконтролю
Нотаріальні дії, що належать до групи дій щодо посвідчення безспірних фактів.
Особливості посвідчення угод про відчуження нерухомого майна.
Характеристика нотаріальних дій щодо посвідчення угод про
відчуження частки майна у спільній власності.
Особливості посвідчення договорів відчуження земельних ділянок.
Нотаріальні дії, що належать до групи щодо посвідчення безспірних прав.
Порядок і підстави видачі свідоцтва про право на спадщину.
Порядок видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя.
Загальна характеристика дій щодо видачі свідоцтва про придбання житлових будинків з прилюдних торгів.

Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Характеристика нотаріальних дій, спрямованих на охорону майна і документів, особливості вчинення цих нотаріальних дій”.
Завдання 2. Підготуйте проект свідоцтва про право на спадщину,
при спадковій масі — житловий будинок, квартира, земельна ділянка.
Завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Особливості вчинення
нотаріальних дій з надання документам виконавчої сили”.
Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь:
1. До нотаріальних дій, зарахованих до групи дій щодо посвідчення безспірних фактів, належать:
а) видача свідоцтва про придбання житлових будинків з прилюдних торгів;
б) вжиття заходів щодо охорони спадкового майна;
в) засвідчення правильності копій з документів та виписок з них;
г) посвідчення договорів застави;
д) прийняття на депозит грошових сум і цінних паперів;
е) вчинення протестів векселів.
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2. До нотаріальних дій, зарахованих до групи дій щодо посвідчення безспірних прав, належить:
а) посвідчення заповітів;
б) прийняття документів на зберігання;
в) видача свідоцтва про право на спадщину;
г) прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів;
д) видача свідоцтва про придбання житлових будинків з прилюдних торгів.
3. До нотаріальних дій, зарахованих до групи дій з надання документам виконавчої сили, належить:
а) посвідчення доручень;
б) посвідчення шлюбних контрактів;
в) вчинення виконавчого напису;
г) накладання заборони на відчуження нерухомого майна;
д) вчинення протестів векселів.
4. До нотаріальних дій, зарахованих до групи дій, спрямованих
на охорону майна і документів, належить:
а) прийняття документів на зберігання;
б) засвідчення справжності підпису на документах;
в) накладання заборони на відчуження нерухомого майна;
г) вчинення виконавчого напису;
д) вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.
Література [1–4; 6; 9–11]
Змістовий модуль V.	Перспектива подальшого розвитку
нотаріату в умовах побудови правової
держави
Тема 12. Загальна характеристика положень проекту нового
Закону України “Про нотаріат”
1.
2.
3.
4.
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Питання для самоконтролю
Необхідність реформування нотаріату в Україні і значення проекту нового Закону “Про нотаріат”, прийнятий Верховною Радою у першому читанні у 2006 р.
Особливості щодо підвищення професійного рівня нотаріусів
щодо вчинення нотаріальних дій.
Характеристика змін, що стосуються підстав анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
Зміни щодо керівництва державними нотаріальними конторами
та особливості реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

5. Порядок страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.
6. Порядок заміщення приватного нотаріуса і призупинення його
діяльності.
Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте порівняльну таблицю змін, внесених у Закон “Про нотаріат” у 2006 році, і визначте їх значення для подальшого
удосконалення діяльності нотаріату.
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Характеристика світової
системи нотаріату і значення його основних рис для підвищення рівня нотаріальної діяльності в Україні”.
Література [1–3; 8; 9; 11]
Список літератури
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
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