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Пояснювальна записка
Відповідно до навчальної програми вищої школи в юридичних навчальних закладах вивчають дисципліну “Нотаріат”. Майбутні право
знавці повинні знати принципи організації, мету і завдання діяльності
органів, які здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції.
Основною метою вивчення курсу “Нотаріат”“ є формування у
студентів необхідних знань про організаційну будову нотаріату в Україні, правову регламентацію його діяльності, принципи нотаріальної діяльності, завдання, загальні правила вчинення нотаріальних
дій і порядок вчинення окремих нотаріальних дій, а також розвиток
вміння правильно та свідомо застосовувати здобуті знання та діючі правові норми при розв’язанні конкретних ситуативних завдань,
пов’язаних з діяльністю нотаріату.
Завдання вивчення курсу: формування знань, умінь і закріплення
навичок розв’язання практичних завдань у сфері нотаріальної діяльності, підготовки документів; ознайомлення з практикою застосування нормативної бази у сфері нотаріату.
Міжпредметні зв’язки: у результаті вивчення дисципліни “Нотаріат” студенти набувають знання з організації та функціонування
нотаріату, що сприяє засвоєнню передусім цивільного та цивільного
процесуального права, яке дає змогу комплексно вирішувати проблеми захисту прав особи.
Студенти повинні знати: ключові поняття та визначення; перелік
основних нормативно-правових актів, які регламентують організацію та функціонування нотаріату в Україні. Студенти повинні вміти:
користуватися нормативно-правовими актами; формулювати власні
висновки та пропозиції з правових питань; складати нотаріальні документи; обґрунтовувати та відстоювати власну позицію, спираючись
на здобуті теоретичні знання.
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Посвідчення правочинів. Посвідчення безспірних фактів,
що не мають змісту угод та безпірних прав
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Разом годин: 54

зміст
дисципліни
“нотаріат”
Змістовий модуль І. Організаційна будова нотаріату в Україні
Тема 1.	Нормативно-правова основа діяльності нотаріату
в Україні. Законодавче становище нотаріуса
Поняття нотаріату. Призначення нотаріату в Україні та основні
завдання нотаріату. Сутність нотаріальної діяльності. Діяльність нотаріусів в аспекті зміцнення законності.
Правова основа діяльності нотаріату. Система законодавчих актів, які регламентують діяльність нотаріусів. Конституційні засади
нотаріальної діяльності. Основні положення законів про нотаріальну
діяльність, або які її торкаються. Акти Президента України, Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання нотаріальної діяльності. Нотаріальні правовідносини.


Вимоги до посади нотаріуса, його права й обов’язки. Таємниця нотаріальних дій. Присяга нотаріуса. Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю. Інститут стажистів.
Порядок проходження конкурсного відбору. Строк стажування.
Керівництво і контроль за процесом стажуванням. Висновок про
результати проходження стажування. Правове регулювання стажування.
Кваліфікаційна комісія нотаріату, її склад і повноваження.
Структура кваліфікаційних комісій нотаріату. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату при Міністерстві юстиції України. Її склад,
повноваження. Порядок приймання іспиту кваліфікаційними комісіями нотаріату. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю. Підстави для його анулювання. Порядок
анулювання цього свідоцтва. Органи анулювання свідоцтв на право
зайняття нотаріальною діяльністю. Призупинення діяльності нотаріуса.
Література [І — 1; 3; 7; 12; 14; 17; 21; 23; 28;
II — 1; 4–7; III — 1; 2]
Тема 2.	Організаційна будова нотаріату в Україні
Структура нотаріальних органів та організаційні форми нотарі
альної діяльності. Державні нотаріальні архіви. Державні нотаріальні контори і приватна нотаріальна діяльність. Організація
діяльності посадових осіб виконавчих комітетів місцевих рад щодо
вчинення нотаріальних дій. Консульські установи і дипломатичні
представництва. Повноваження органів юстиції щодо організації
і контролю за діяльністю нотаріату. Українська нотаріальна па
лата.
Література [І — 1; 3; 7; 12; 21; 23; 28; II — 1; 3–7; III — 1; 4]
Тема 3. Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату
Нотаріальне оформлення документів для дії за кордоном. Легалізація документів. Прийняття документів, складених за кордоном.
Правове становище іноземних громадян і організацій у нотаріальному процесі.
Міжнародні договори, що стосуються нотаріальних дій.
Література [І — 1; 7; 12; 21; 28; II — 1; 4–7; III — 1; 2]



Змістовий модуль ІІ. Нотаріальний процес
Тема 4.	Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення
нотаріальних дій
Поняття компетенції нотаріальних органів. Вчинення нотаріальних дій іншими органами та посадовими особами. Компетенція дер
жавних нотаріальних контор. Статус державної юридичної контори.
Компетенція приватних нотаріусів.
Стан приватної нотаріальної діяльності в Україні. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Початок діяльності приватного нотаріуса. Загальні положення відшкодування шкоди, заподіяної приватним нотаріусом. Порядок призупинення діяльності приватного
нотаріуса. Припинення приватної нотаріальної діяльності. Контроль
за законністю діяльності приватних нотаріусів. Особливості оплати
діяльності приватного нотаріуса.
Українська нотаріальна палата, особливості її створення, завдання
та правовий статус. Повноваження управлінь юстиції щодо організації і контролю за діяльністю нотаріату. Функціонування державних
нотаріальних архівів. Територіальна компетенція нотаріальних органів. Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад, консульських
установ і дипломатичних представництв України щодо виконання
окремих нотаріальних дій. Посвідчення заповітів і доручень, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.
Література [І — 1; 3; 5; 7; 12; 15; 21; 27; 28;
II — 1; 4–7; III — 1; 5]
Тема 5.	Нотаріальний процес. Загальні правила вчинення
нотаріальних дій
Нотаріальне провадження: поняття та види. Стадії нотаріального процесу. Місце вчинення нотаріальних дій. Строки вчинення нотаріальних дій. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій.
Порядок оскарження нотаріальних дій. Порядок оскарження відмови
в їх вчиненні.
Основні правила посвідчення угод, які підлягають обов’язковому
нотаріальну посвідченню. Встановлення особи громадянина, який
звернувся за вчиненням нотаріальної дії. Перевірка справжності підписів на документах.



Поняття і види нотаріальних актів. Вимоги до нотаріальних документів. Нотаріальне діловодство, його особливості.
Оплата вчинюваних нотаріальних дій. Витрати в нотаріальному
процесі. Оплата додаткових послуг неправового характеру. Поняття
державного мита, особливості його стягнення за вчинення нотаріальних дій.
Література [І — 1; 3; 12; 17; 21; 27; 28;
II — 1; 4–7; III — 1; 4; 5]
Тема 6. Посвідчення правочинів. Посвідчення безспірних
фактів, що не мають змісту угод та безспірних прав
Основні правила посвідчення правочинів. Посвідчення окремих
видів договорів (про відчуження нерухомого майна, земельної ділянки, частки майна у спільній власності, транспортних засобів та іншого майна, договорів застави і довічного утримання, шлюбних контрактів, заповітів, доручень).
Засвідчення правильності копій документів і виписок із них,
справжності підпису на документах, правильності перекладу документів з однієї мови на іншу. Посвідчення фактів: що громадянин
живий; перебування громадянина в певному місці; тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці; часу пред’явлення
документів.
Передавання заяв громадян, підприємств, установ і організацій. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів. Вчинення
морських протестів.
Видача свідоцтва про право на спадщину. Поняття спадкування.
Повноваження державних контор щодо спадкових справ. Особливості здійснення цієї нотаріальної дії. Порядок видачі свідоцтва про
право на спадщину.
Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні
подружжя. Поняття спільного майна подружжя. Випадки вчинення
цієї нотаріальної дії. Порядок її вчинення. Правові наслідки вказаної
нотаріальної дії.
Видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних
торгів, порядок здійснення, особливості. Обставини, що підлягають
встановленню нотаріусом у випадку вчинення цієї дії.
Література [І — 1; 2; 12; 13; 17; 19; 21; 24; 27; 28;
II — 1; 5–7; III — 5]


Тема 7.	Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна
та документів
Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна. Прийняття документів на
зберігання та етапи цього процесу (прийняття документів на зберігання, збереження документів, видача документів).
Література [І — 1; 12; 17; 21; 28; II — 1; 4; 6; 7; III — 1]
Тема 8. Нотаріальні дії з надання документам виконавчої
сили
Вчинення виконавчого напису. Поняття виконавчого напису.
Умови за яких вчиняється виконавчий напис. Порядок вчинення виконавчих написів. Право на вчинення виконавчих написів. Правові
наслідки вчинення виконавчого напису. Стягнення за виконавчим
написом.
Вчинення протестів векселів. Поняття і види векселів. Поняття протесту векселя. Умови вчинення протесту векселя. Порядок
пред’явлення вимоги про оплату векселя. Правові наслідки опротестування векселя.
Пред’явлення чеків до платежу. Посвідчення несплати чеків. Порядок вчинення цих дій. Строки прийняття чеків до платежу. Умови вчинення цієї нотаріальної дії. Правові наслідки цієї нотаріальної
дії.
Література [І — 1; 12; 17; 21; 28; II — 1; 4; 6; 7; III — 4]
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Поняття нотаріату.
Предмет і завдання нотаріальної діяльності.
Правова основа діяльності нотаріату.
Вимоги до посади нотаріуса, його права й обов’язки. Присяга нотаріуса.
Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.
Кваліфікаційна комісія нотаріату, її склад і повноваження.
Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.
Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю і підстави для його анулювання.

9. Структура нотаріальних органів та організаційні форми нотаріальної діяльності.
10. Державні нотаріальні архіви.
11. Державні нотаріальні контори.
12. Приватна нотаріальна діяльність.
13. Організація діяльності посадових осіб виконавчих комітетів місцевих рад щодо вчинення нотаріальних дій.
14. Повноваження управлінь юстиції щодо організації і контролю за
діяльністю нотаріату.
15. Українська нотаріальна палата.
16. Поняття компетенції нотаріальних органів.
17. Компетенція державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів.
18. Територіальна компетенція нотаріальних органів.
19. Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад.
20. Повноваження консульських установ і дипломатичних представництв України.
21. Посвідчення заповітів і доручень, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.
22. Місце і строки вчинення нотаріальних дій.
23. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій.
24. Порядок оскарження нотаріальних дій та відмови в їх вчиненні.
25. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням
нотаріальної дії.
26. Перевірка справжності підписів на документах.
27. Нотаріальні акти.
28. Вимоги до нотаріальних документів.
29. Нотаріальне діловодство.
30. Оплата вчинюваних нотаріальних дій.
31. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна.
32. Посвідчення угод про відчуження частки майна у спільній власності.
33. Посвідчення угод про відчуження транспортних засобів.
34. Посвідчення договорів застави.
35. Посвідчення договорів довічного утримання.
36. Посвідчення шлюбних контрактів.
37. Посвідчення заповітів.
38. Посвідчення доручень.


39. Засвідчення правильності копій документів і виписок із них.
40. Засвідчення справжності підпису на документах.
41. Засвідчення правильності перекладу документів з однієї мови на
іншу.
42. Посвідчення фактів: що громадянин живий; перебування громадянина в певному місці; тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці; часу пред’явлення документів.
43. Передавання заяв громадян, підприємств, установ і організацій.
44. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.
45. Вчинення морських протестів.
46. Видача свідоцтва про право на спадщину.
47. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину.
48. Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя.
49. Видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних
торгів.
50. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.
51. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна.
52. Прийняття документів на зберігання.
53. Вчинення виконавчого напису.
54. Вчинення протестів векселів.
55. Пред’явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків.
56. Нотаріальне оформлення документів для дій за кордоном.
57. Прийняття документів, складених за кордоном.
58. Міжнародні договори, що стосуються нотаріальних дій.
59. Стадії нотаріального процесу.
60. Основні положення про посвідчення правочинів.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Контрольна робота 1. Організаційні основи діяльності нотаріату
в Україні
1. Поняття нотаріату.
2. Предмет і завдання нотаріальної діяльності.
3. Правова основа діяльності нотаріату.
Висвітлення першого питання доцільно розпочати з визначення
поняття “нотаріат”, після чого звернути увагу на місце нотаріату у
системі правоохоронних органів, його роль у захисті прав людини та
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зміцненні режиму законності. Друге питання повинно містити аналіз
предмета та завдань нотаріальної діяльності з урахуванням перспектив розвитку нотаріату в Україні. У третьому питанні проаналізувати
систему законодавчих актів, які регламентують діяльність нотаріату,
та тенденції його розвитку.
Контрольна робота 2. Законодавче становище нотаріуса
1. Вимоги до посади нотаріуса, його права й обов’язки. Присяга
нотаріуса.
2. Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною
діяльністю.
3. Кваліфікаційні комісії нотаріату, їх склад і повноваження. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і підстави для його анулювання.
У першому питанні висвітлити основні вимоги до посади нотаріуса, його законодавчо закріплені права й обов’язки. У другому питанні розглянути порядок стажування осіб, які мають намір займатися
нотаріальною діяльністю. Третє питання має відображати порядок та
особливості роботи кваліфікаційних комісій нотаріату, процедурні
питання видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і його анулювання.
Контрольна робота 3. Організаційна будова нотаріату в Україні
1. Структура нотаріальних органів та організаційні форми нотаріальної діяльності.
2. Державні нотаріальні архіви. Державні нотаріальні контори і
приватна нотаріальна діяльність.
3. Організація діяльності посадових осіб виконавчих комітетів
місцевих рад щодо вчинення нотаріальних дій. Консульські установи
і дипломатичні представництва.
У першому питанні висвітлити структуру нотаріальних органів,
спираючись на нормативно-правову базу, зокрема Закон України
“Про нотаріат”. У другому питанні розглянути функції та компетенцію державних нотаріальних архівів, державних нотаріальних контор
і приватних нотаріусів. Третє питання передбачає висвітлення повноважень щодо вчинення нотаріальних дій та організації діяльності
у цій сфері посадових осіб виконавчих комітетів місцевих рад, консульських установ і дипломатичних представництв.
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Контрольна робота 4. Компетенція нотаріальних органів щодо
вчинення нотаріальних дій
1. Поняття компетенції нотаріальних органів.
2. Компетенція державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів.
3. Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад, консульських
установ і дипломатичних представництв України. Посвідчення заповітів і доручень, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.
У першому питанні проаналізувати поняття категорії “компетенція”, висвітлити особливості компетенції нотаріальних органів та
види компетенції. У другому питанні слід зосередити увагу на розмежуванні особливостей предметної компетенції державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів. У третьому питанні проаналізувати компетенцію виконавчих комітетів місцевих рад, консульських
установ і дипломатичних представництв України щодо вчинення нотаріальних дій, окреслити коло суб’єктів, уповноважених на посвідчення заповітів і доручень.
Контрольна робота 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій
1. Поняття і стадії нотаріального процесу.
2. Місце і строки вчинення нотаріальних дій.
3. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій.
У першому питанні дати визначення нотаріального процесу та
розглянути його стадії. Друге питання має бути присвячене аналізу
нормативних вимог щодо місця і строків вчинення нотаріальних дій.
Третє питання має відображати перелік і стислий аналіз підстав для
відмови у вчиненні нотаріальних дій.
Контрольна робота 6. Нотаріальні дії з надання документам
виконавчої сили
1. Вчинення виконавчого напису.
2. Вчинення протестів векселів.
3. Пред’явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків.
У першому питанні розкрити порядок вчинення нотаріусом виконавчого напису згідно із Законом України “Про нотаріат” та Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій. Друге та третє
питання мають відображати порядок вчинення протестів векселів та
пред’явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків.
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Контрольна робота 7. Посвідчення безспірних прав
1. Загальна характеристика діяльності нотаріусів з посвідчення
безспірних прав.
2. Видача свідоцтва про право на спадщину.
3. Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному май
ні подружжя.
У першому питанні проаналізувати види та ознаки безспірних
прав, дати загальну характеристику діяльності нотаріусів з посвідчення безспірних прав. Друге питання передбачає висвітлення порядку видачі свідоцтва про право на спадщину. Третє питання має
розкривати порядок видачі свідоцтва про право власності на частку у
спільному майні подружжя.
Контрольна робота 8. Посвідчення безспірних фактів
1. Зміст посвідчення безспірних фактів.
2. Характеристика порядку посвідчення окремих видів безспірних
фактів.
3. Передавання заяв громадян, підприємств, установ і організацій, прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів, вчинення
морських протестів.
Перше питання роботи повинно містити загальну характеристику
діяльності нотаріусів з посвідчення безспірних фактів. Друге питання вимагає висвітлення посвідчення окремих видів безспірних фактів
(засвідчення правильності копій документів і виписок із них, справжності підпису на документах, правильності перекладу документів з однієї мови на іншу; посвідчення фактів: що громадянин живий; перебування громадянина в певному місці; тотожності громадянина з особою,
зображеною на фотокартці; часу пред’явлення документів). У третьому
питанні доцільно показати особливості депозитних операцій нотаріусів,
порядок вчинення морських протестів та передавання заяв.
Контрольна робота 9. Нотаріальні дії, спрямовані на охорону
майна та документів
1. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.
2. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна.
3. Прийняття документів на зберігання.
У першому питанні необхідно визначити, які заходи вживає нотаріус для забезпечення охорони спадкового майна, розглянути пра13

вові підстави та процедури їх застосування. У другому та третьому
питаннях слід звернути увагу на особливості механізму вчинення
таких нотаріальних дій, як накладання заборони на відчуження нерухомого майна та прийняття документів на зберігання.
Контрольна робота 10. Міжнародне співробітництво у сфері
нотаріату
1. Нотаріальне оформлення документів для дії за кордоном. Легалізація документів. Прийняття документів, складених за кордоном.
2. Правове становище іноземних громадян і організацій в нотаріальному процесі.
3. Міжнародні договори, що стосуються нотаріальних дій.
У першому та другому питаннях доцільно провести аналіз механізму нотаріального оформлення документів для дії за кордоном
з урахуванням необхідності їх подальшої легалізації, звернути увагу
на специфіку правового становища іноземних громадян і організацій
у нотаріальному процесі. Третє питання передбачає огляд міжнародних договорів з питань нотаріальної діяльності щодо їх впливу на
діяльність нотаріату в Україні.
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