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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 
Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, 

важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації 

засвоєння студентами знань та їх реалізації в час, вільний від обов’язкових 

аудиторних занять. 

Мета СРС з дисципліни „Міжнародна нотаріальна практика” – 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. СРС забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних 

занять. 

Завдання СРС – засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних 

завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із 

предмета. 

Зміст СРС з дисципліни „Міжнародна нотаріальна практика” 

визначається навчальною програмою цієї дисципліни та забезпечується 

навчально-методичними матеріалами для практичних (семінарських) занять, 

методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектами 

лекцій, підручниками та навчальними посібниками з даної дисципліни. 
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«МІЖНАРОДНА НОТАРІАЛЬНА ПРАКТИКА» 

№ 

п/п 

Назва змістового модуля і  теми 

І 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1. Поняття, місце нотаріальних актів і дій у 

сфері міжнародного права 

Тема 1. Джерела врегулювання міжнародних відносин та місце в 

них нотаріальних дій і актів. 

Тема 2.  Міжнародний механізм нотаріальної діяльності. 

Тема 3. Міжнародний союз нотаріату. 

Тема 4. Використання єдиної нотаріальної процесуальної форми у 

міжнародних відносинах. 

 Тема 5. Новітні технології у нотаріаті. Міжнародний досвід 

  Тема 6. Норми іноземного права: способи застосування на 

практиці нотаріусами України. 

Змістовий модуль II. . Механізм діяльності нотаріусів України з 

використанням іноземного елемента. Міжнародна практика  

Тема 7. Досвід приєднання України до міжнародної Базельської 

конвенції 

Тема 8.  Відповідність законодавства України в сфері нотаріату 

до міжнародних вимог.. 

Тема 9. Порівняльні аспекти організації нотаріату 

України та міжнародної нотаріальної діяльності. 

в органах іноземних держав. 

Тема 10. Нотаріальний документообіг України в порівнянні з 

досвідом діяльності нотаріусів Іспанії. 

Тема 11. Напрямки розвитку нотаріату України з урахуванням 

іноземного досвіду та норм міжнародного права. 

 Разом годин: 90 

 



 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА НОТАРІАЛЬНА ПРАКТИКА» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
Поняття, місце нотаріальних актів і дій у сфері міжнародного права 

 

Тема 1. Джерела врегулювання міжнародних відносин та місце в них 

нотаріальних дій і актів. 

1.Поняття джерел врегулювання міжнародних відносин.  

2.Загальна характеристика основних джерел врегулювання 

міжнародних відносин.  

3.Міжнародні договори у сфері нотаріату до яких приєдналась Україна 

Теми рефератів: 

1. Статуту Міжнародного Суду ООН, як один з різновидів джерел 

міжнародного права. 

2. Реалізації норм Європейської конвенції з прав людини в судовій 

практиці України. 

Література [1,7,9,10,11,12,17,30,39,42,46] 

 

Тема 2. Міжнародний механізм нотаріальної діяльності. 

1.Поняття та зміст міжнародного механізму нотаріальної діяльності. 

2.Види міжнародного механізму нотаріальної діяльності.  

3.Актуальні питання застосування міжнародного права в нотаріальному 

процесі. 

Теми рефератів: 

1. Повноваження консулів з вчинення нотаріальних дій. 

2. Співвідношення публічного і приватного права в міжнародній 

практиці. 

Література  [1,7,11,12,17,23,38,50,51] 

 

 



 

Тема 3. Міжнародний союз нотаріату. 
 

1.Поняття міжнародного союзу нотаріату.  

2.Принципи діяльності міжнародного союзу нотаріату.  

3.Положення про Міжнародний союз нотаріату. 

4. Вимоги до нотаріуса в міжнародному союзі нотаріату. 

 

Теми рефератів:   

1. Міжнародного союзу латинського нотаріату: значення для України. 

2. Повноваження Української нотаріальної палати. 

Література [ 1,9,10,17,35,38] 

Тема 4. Використання єдиної нотаріальної процесуальної форми 

у міжнародних відносинах. 

1.Поняття єдиної нотаріальної процесуальної форми.  

2.Зміст процесуальної форми в діяльності нотаріату.  

3.Сучасні теоретичні дослідження нотаріальної процесуальної форми 

серед вчених-дослідників. 

 
Теми рефератів: 
 

1. Нотаріальна процесуальна форма, як елемент нотаріальної діяльності. 

2. Нотаріальне діловодство та порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України. 

Література [17,22,25,29,36] 

 

Тема 5. Новітні технології у нотаріаті. Міжнародний досвід. 
1.Поняття новітніх технологій у нотаріаті. 

2. Зміст та форми новітніх технологій у нотаріаті.  

3.Використання мережі Інтернет у нотаріаті.  

4.Міжнародний досвід використання новітніх технологій у нотаріаті. 

 
 



 

Теми рефератів: 
 

1. Положення конвенція, що скасовує вимогу легалізації  іноземних 

офіційних документів. 

2. Інтернет та електронні засоби у нотаріальній діяльності. 

3. Міжнародний досвід використання новітніх технологій у нотаріаті. 

 

Література [2,3,4,6,14,15,18,26,37,40,44] 

 
Тема 6. Норми іноземного права: способи застосування на практиці 

нотаріусами України. 

1.Поняття норм іноземного права.  

2.Відмінність норм іноземного права та національного законодавства у 

сфері нотаріату.  

3.Поняття інституту нотаріату в зарубіжних країнах. Інституті нотаріату  

у Франції. 

 
Теми рефератів: 
 

1. Характеристика правовідносин з іноземним елементом. 

2. Завдання Європейського кодексу нотаріальної етики. 

3. Інституті нотаріату  у Франції. 

Література [ 1,16,19,20,21,33] 

 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Механізм діяльності нотаріусів України з використанням іноземного 
елемента. Міжнародна практика 

 
Тема 7. Досвід приєднання України до міжнародної Базельської 

конвенції. 

1.Поняття та значення для України норм Базельської конвенції щодо 

системи реєстрації заповітів.  

2.Концепція Базельської конвенції щодо системи реєстрації заповітів. 



 

 
Теми рефератів:  

1. Концепція Базельської конвенції щодо системи реєстрації заповітів. 

Література [ 5,6,8,23,28] 

 

 

Тема 8. Відповідність законодавства України в сфері нотаріату до 

міжнародних вимог. 

1.Основні законодавчі акти України у сфері нотаріату.  

2.Недоліки та переваги Закону України «Про нотаріат».  

3.Основні аспекти приведення нотаріату у відповідності до міжнародних 

вимог 

Теми рефератів: 
 

1. Змісту Закону України «Про нотаріат». 

2. Положення Закону України «Про міжнародне приватне право». 

Література [16,24,25,45] 

 
Тема 9. Порівняльні аспекти організації нотаріату України та 

міжнародної нотаріальної діяльності. 

1.Поняття нотаріату в Україні.  

2.Принципи діяльності нотаріату та основна нормативно правова база. 

3.Організація нотаріату в Україні.  

4.Нотаріальної діяльності у РФ: порівняльна характеристика. 

 
Теми рефератів: 
 

1. Нотаріат Квебеку (Канада). 

2. Складанні і посвідченні договорів з іноземним елементом. 

Література [9,13,19,20,21,23,30,33] 

 

 
 



 

Тема 10.  Нотаріальний документообіг України в порівнянні з досвідом 

діяльності нотаріусів Іспанії. 

1.Поняття нотаріального документообігу.  

2.Принципи здійснення нотаріального документообігу в Україні. 

3.Процедура реєстрації нотаріального посвідчення в Україні та Іспанії: 

аспекти співвідношення та відмінності. 

 
Теми рефератів: 
 

1. Правової природи заповіту відповідно до законодавства України. 

2. Питанням  спадкового права за законодавством Іспанії. 

Література [18,31,43,45,49] 

 
Тема 11. Напрямки розвитку нотаріату України з урахуванням 

іноземного досвіду та норм міжнародного права. 

1. Завдання і напрямки розвитку нотаріату України. 
 
Теми рефератів: 

1. Договори України укладені з ЄС. 

2. Різниця між повноваженнями державних та приватних нотаріусів з 

урахуванням вимог законодавства України. 

Література [9,13,34,35,50,51] 

 

Тестові завдання 

з дисципліни «Міжнародна нотаріальна практика» 

1. Статут Міжнародного союзу нотаріату прийнято: 
A. 1946 р.; 
B. 1947 р.; 
C. 1948 р.; 
D. 1950 р. 
2. До офіційних  документів,  які були  складені на території однієї з  
договірних  держав  і  мають  бути  представлені на території іншої 
договірної держави відносять: 

A. адміністративні документи, що мають пряме відношення до  
комерційних операцій; 

B. нотаріальні акти; 
C. документи,  складені дипломатичними агентами; 



 

D. документи,  складені консульськими агентами. 
3. Процедура   документального засвідчення  компетентності  центра 
сертифікації ключів – це: 

A.  акредитація; 
B. сертифікація; 
C. засвідчення чинності  відкритого ключа; 
D. засіб  електронного  цифрового  підпису. 
4. Фізична  або  юридична  особа,  якій  адресується електронний 
документ: 

A. посередник; 
B. автор електронного  документа; 
C. адресат; 
D. адресант. 
5. Реєстрації в Договірних Державах підлягають: 
A. посвідчені  сертифікати; 
B. посвідчені патенти; 
C. посвідчені  заповіти; 
D. посвідчені  свідоцтва. 
6. Закон України  «Про  нотаріат» прийнято: 
A. 1991 р.; 
B. 1992  р.; 
C. 1993 р.; 
D. 1995 р.. 
7. У  населених  пунктах,  де немає нотаріусів, нотаріальні дії,  вчиняються: 
A. консульські установи; 
B. дипломатичні представництва; 
C. органів місцевого самоврядування; 
D. нотаріальна палата. 
8. Чергові сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного  права відбувається: 
A. 1 раз на 2 роки; 
B. 1 раз на  4 роки; 
C. 1  раз на 5 років; 
D. 1 раз на 6 років. 
9. Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії  не може перевищувати: 
A. 1 місяць; 
B. 2  місяці; 
C. 4 місяці; 
D. 6 місяців. 
10. Нотаріусом  може бути громадянин України, який має стаж роботи у сфері  права  не 
менш: 

A. 3 років; 
B. 4 років; 
C. 5 років; 
D. 6 років. 
11. Юридична адреса Міжнародного союзу нотаріату: 



 

A. Італія; 
B. Аргентина; 
C. Франція; 
D. США. 
12. Особа,  яка  на  законних  підставах  володіє особистим  ключем, 
накладає  електронний  цифровий підпис: 

A. підписувач;  
B. користувач;  
C. центр сертифікації ключів;  
D.  акредитований центр сертифікації ключів. 
13. Державне регулювання   у  сфері  електронного  документообігу 
здійснює: 

A. Нотаріальна палата України; 
B. Органи місцевого самоврядування; 
C. Кабінет Міністрів України; 
D. Міністерство юстиції України. 
14. Конвенція про запровадження системи реєстрації заповітів при 
вчиненні нотаріальних дії прийнята: 

A. 1971 р.; 
B. 1972 р.; 
C. 1973 р.; 
D. 1974 р. 
15. Нотаріус може  займатися: 
A. адвокатською діяльністю; 
B. науковою діяльністю; 
C. бути засновником адвокатських об’єднань; 
D. перебувати на державній  службі. 
16. Реєстраційна   справа  приватного  нотаріуса ведеться: 
A. Нотаріальною палатою України; 
B. Органами місцевого самоврядування; 
C. Кабінетом Міністрів України; 
D. Міністерством юстиції України. 
17. Статут Гаазької конференції з міжнародного приватного права 
прийнято: 

A. 1950 р.; 
B. 1951 р.; 
C. 1952 р.; 
D. 1953 р. 
18. Довідки  про  суму  нотаріально  посвідчених  договорів,  які  необхідні  
виключно  для  встановлення  додержання законодавства з питань  
оподаткування,  надаються  нотаріусом  протягом: 

A. 5 робочих днів; 
B. 7 робочих днів; 
C. 10 робочих днів; 
D. 12 робочих днів. 



 

19. Строк повноважень  персонального складу Вищої кваліфікаційної 
комісії  нотаріату  становить: 

A. 2 роки; 
B. 3 роки; 
C. 5 років; 
D. 7 років. 
20. Положення про    Вищу    кваліфікаційну   комісію   нотаріату 
затверджується: 

A. Кабінетом Міністрів України; 
B. Міністерством юстиції України; 
C. Нотаріальною палатою України; 
D. Органами місцевого самоврядування. 
21. Порядок допуску до складання кваліфікаційних  іспитів  нотаріусами 
та  їх проведення встановлюється: 

A. Кабінетом Міністрів України; 
B. Міністерством юстиції України; 
C. Нотаріальною палатою України; 
D. Органами місцевого самоврядування. 
22. Згідно зі статтею 5 Статуту Міжнародного союзу нотаріату його 
органами є: 

A. Комісія з міжнародного нотаріального співробітництва; 
B. Консультативна комісія; 
C. Асамблея нотаріатів-членів; 
D. Робочі групи. 
23. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних 
документів набуває чинності для кожної держави, що підписала і 
ратифікувала її,  на: 

A. 20 день після її ратифікації; 
B. 30 день після її ратифікації; 
C. 45 день після її ратифікації; 
D. 60 день після її ратифікації. 
24. Фізична або юридична особа, яка створила електронний документ: 
A. підписувач;  
B. користувач;  
C. автор електронного  документа; 
D. суб'єкти електронного  документообігу. 
25. Конвенція про запровадження системи реєстрації заповітів набирає 
чинності через: 

A. 2 місяці від дати передачі на зберігання; 
B. 3 місяці від дати передачі на зберігання; 
C. 4 місяці від дати передачі на зберігання; 
D. 6 місяців від дати передачі на зберігання. 
26. Особи,  які  не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до  
наступного  його  складання  не  раніш  як  через: 

A. 2 місяці; 



 

B. 4 місяці; 
C. 6 місяців; 
D. 1 рік. 
27. Питання про  анулювання  свідоцтва  про  право  на   зайняття 
нотаріальною   діяльністю   розглядається: 

A. Міністерство юстиції України; 
B. Нотаріальною  палатою  України; 
C. Вищою  кваліфікаційною комісією нотаріату; 
D. Кабінетом Міністрів України. 
28. Помічником  нотаріуса  може бути громадянин, який має стаж  
роботи  у сфері права не менш як: 

A. 2 роки; 
B. 3 роки; 
C. 4 роки; 
D. 6 років. 
29. Добір  кандидатур  і прийняття на роботу помічника приватного 
нотаріуса  здійснюється: 

A. за рішенням Міністерства юстиції України; 
B. за рішенням Нотаріальної  палати  України; 
C. за рішенням Вищої  кваліфікаційної комісії нотаріату; 
D. виключне  право  нотаріуса. 
30. Договір сторін про зміну або розірвання нотаріально посвідченого 
договору здійснюється: 

A. за рішенням суду; 
B. на вимогу Міністерства юстиції України; 
C. шляхом складання окремого договору; 
D. за рішенням Нотаріальної  палати  України. 
31. Порядок  застосування  електронного  підпису в банківській системі 
України визначається: 

A. Міністерством юстиції України; 
B. Нотаріальною  палатою  України; 
C. Кабінетом Міністрів України; 
D. Національним банком України. 
32. Приватні  нотаріуси: 
A. подають статистичну звітність; 
B. подають бухгалтерську звітність; 
C. здійснюють аудиторській контроль; 
D. здійснюють ревізійний контроль. 
33. Метою  професійного самоврядування нотаріусів є: 
A. представництво   професійних   інтересів  нотаріусів; 
B. здійснення підприємницької діяльності; 
C. здійснення наукової діяльності; 
D. здійснення творчої діяльності. 
34. Нотаріальна  палата України є: 
A. благодійною організацією; 



 

B. господарським товариством; 
C. неприбутковою юридичною особою; 
D. виробничим кооперативом. 
35. Електронний документ вважається одержаним  адресатом: 
A. з часу одержання факту підтвердження авторизації автора; 
B. з  часу надходження авторові повідомлення в електронній формі; 
C. з час отримання відповіді автора про отримання; 
D. протягом 1 робочого дня. 
36. Документи нотаріального  діловодства  та   архів   приватного 
нотаріуса  є  власністю: 

A. держави; 
B. приватного нотаріуса; 
C. державного нотаріуса; 
D. органів місцевого самоврядування. 
37. Професійне   самоврядування   нотаріусів  здійснюється  через: 
A. Міністерство юстиції України; 
B. Нотаріальну  палату  України; 
C. Кабінет Міністрів України; 
D. Кваліфікаційну комісію. 
38. Приватний нотаріус   зобов'язаний    розпочати    нотаріальну 
діяльність  протягом: 

A. 10 робочих днів після видачі реєстраційного посвідчення; 
B. 15 робочих днів після видачі реєстраційного посвідчення; 
C. 20 робочих днів після видачі реєстраційного посвідчення; 
D. 30 робочих днів після видачі реєстраційного посвідчення. 
39. Час прийому громадян приватним нотаріусом  повинен  становити  

не  менше: 
A. 3 годин на день; 
B. 5 годин на день; 
C. 7 годин на день; 
D. 8 годин на день. 
40. Базельської конвенції щодо системи реєстрації заповітів прийнято: 
A. 1971 р.; 
B. 1972 р.; 
C. 1973 р.; 
D. 1974 р. 
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