
НОТАРІАТ УКРАЇНИ 
 

Мета курсу – набуття 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. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Нотаріат України» має безпосередній зв'язок із 

такими дисциплінами як: «Цивільне право (загальна частина)», «Цивільне право 
(особлива частина)», «Цивільне процесуальне право», «Судові та правоохоронні 

органи».  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність коректно вживати термінологічний апарат 

нотаріального процесу; здатність самостійно опрацьовувати законодавчі і навчальні 

джерела з нотаріального процесу; спроможність застосвувати  правилами вчинення 

нотаріальних дій.  
Програмні результати навчання:  
знати: джерела нотаріального процесу;  основні напрямки нотаріальної 

діяльності при охороні й захисті 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 нотаріальних дій; загальні правила вчинення нотаріальних дій; особливості 

вчинення окремих видів нотаріальних дій. 
вміти: 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 при застосуванні норм права до конкретних 

практичних ситуацій та складати відповідні документи; роз`яснювати особам, які 

звернулись за вчиненням нотаріальної дії, їх права і обов`язки, а також попереджати 

про наслідки вчинюваних нотаріальних дій. 
володіти: понятійно-категоріальним апаратом нотаріального процесу.  
Змістове наповнення навчальної дисципліни:  
Нотаріат в Україні. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення 

нотаріальних дій. Організація нотаріату в Україні. Правовий статус нотаріуса 

Державні нотаріальні контори і державні нотаріальні архіви Приватна нотаріальна 

діяльність, її особливості. Порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, 

підстави її припинення. 
Предметна і територіальна компетенція. Компетенція приватних нотаріусів щодо 

вчинення нотаріальних дій, її нормативно-правове визначення Компетенція 

посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних рад і консульських установ 

щодо вчинення нотаріальних дій. Особливості посвідчення заповітів і доручень, 

прирівняних до нотаріального посвідчення.  
Порядок вчинення нотаріальних дій. Загальний порядок вчинення нотаріальних 

дій. Підстави відмови у вчинені нотаріальних дій. Посвідчення безспірних фактів 

Посвідчення безспірних прав Охоронні нотаріальні дії Нотаріальні дії, спрямовані на 

надання документам виконавчої сили Застосування законодавства іноземних держав. 

Міжнародні договори. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 120 

годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 70 годин – самостійна та індивідуальна 

робота.  



Форма семестрового контролю: іспит. 


