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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Нотаріат в Україні є правовим інститутом, що покликаний забезпечувати позасудову 
охорону та захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, територіаль них громад, а 
також держави шляхом вчинення в межах безспірних правовідносин нотаріальних дій 
уповноваженими на те органами та посадовими особами. 

Навчальна дисципліна «Нотаріат в Україні» забезпечує засвоєння основних засад 
позасудової охорони та захисту прав і законних інтересів, безспірність правовідносин, щодо яких 
вчиняються нотаріальні дії, здійснення нотаріальних дій уповноваженими на те органами та 
посадовими особами, а також функцій нотаріату: охорони та захисту. 

В результаті опанування дисципліною студенти повинні оволодіти знаннями з основних  
теоретичних  питань  нотаріату. Також студенти повинні засвоїти систему нотаріату в Україні; 
оперувати знаннями, уміннями і поняттями в практичній діяльності для забезпечення прав та 
інтересів фізичних та юридичних осіб. Курс підготовлено з урахуванням теоретичних положень 

цивільного права, вимог чинного законодавства в  обсязі, необхідному для повного та ґрунтовного 
опанування студентами основних положень у сфері нотаріату.  

Вивчення дисципліни проводиться з застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій. що включає виконання індивідуальних завдань які розміщені  на курсі в eLearn. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні, 

практичні, 
семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1. Загальні положення про нотаріат в Україні 

Тема 1. 

Загальні 

положення 

про нотаріат в 

Україні 

 

 
2\1 

Знати: законодавче регулювання 
нотаріату в Україні 
Вміти: класифікувати  

правовідносини у сфері нотаріату 
Аналізувати: структуру, завдання 
і повноваження нотаріату в 

Написання 
тестів. 
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

5 



Україні 
Розуміти норми правових 

приписів у сфері нотаріату 
Застосовувати нормативно-
правові акти у сфері нотаріату 
Використовувати законодавство 

у сфері нотаріату при вирішенні 
практичних завдань  

 

Тема 2. 

Правове 

становище 

нотаріуса   

2\2 Знати: Правове регулювання 
становища нотаріусів 
Вміти: класифікувати права та 
обов’язки нотаріуса 

Аналізувати: Правове 
регулювання становища 
нотаріусів.  
Розуміти правовий статус 

нотаріусів згідно чинного 
законодавства. 
Розрізняти правове становище 
приватних та державних 

нотаріусів.  
Застосовувати нормативно-
правові акти у сфері нотаріату  
для врегулювання спірних 

питань при визначенні правового 
статусу нотаріусів та 
Використовувати дані 
нормативно-правові акти. 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’язок 
задач 

5 

Тема 3. 
Організація 

діяльності 

нотаріусів 

2\2 Знати: правове регулювання 

діяльності нотаріусів  
Вміти: класифікувати нотаріальні 
дії 
Аналізувати: Правове 

регулювання діяльності 
нотаріусів.  
Розуміти організацію діяльності 
нотаріусів згідно чинного 

законодавства. 
Розрізняти організацію 
діяльності приватних та 
державних нотаріусів.  

Застосовувати нормативно-
правові акти у сфері нотаріату  
для врегулювання спірних 
питань у діяльності нотаріусів та 
Використовувати дані 

нормативно-правові акти 

Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’язок 

задач 

5 

Тема 4. 

Система 

нотаріальних 

установ 

2 Знати: систему нотаріальних 
установ 
Вміти: класифікувати нотаріальні 
установи 

Аналізувати: правовий статус 
нотаріальних установ. 
Розуміти організацію діяльності 
нотаріальних установ згідно 

чинного законодавства. 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

4 



Розрізняти організацію 
діяльності різних нотаріальних 

установ 
Застосовувати нормативно-
правові акти у сфері нотаріату  
для врегулювання спірних 

питань  діяльності нотаріальних 
установ та 
Використовувати дані 
нормативно-правові акти 

Тема 5. 

Правила 

вчинення 

нотаріальних 

дій 

2 Знати: правила вчинення 
нотаріальних дій  

Вміти: класифікувати нотаріальні 
дії 
Аналізувати: правила вчинення 
нотаріальних дій  

Розуміти правила вчинення 
нотаріальних дій згідно чинного 
законодавства. 
Розрізняти види нотаріальних дій 

Застосовувати нормативно-
правові акти для вчинення 
нотаріальних дій для 
врегулювання спірних питань  

при вчиненні таких дій 
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач про 

вчинення нотаріальних дій. 

Написання 
тестів 

Виконання 
самостійної 
роботи  
 

4 

Модуль 2. Особливості посвідчення  правочинів із майном 

Тема 6. 

Порядок 

посвідчення 

правочинів з 

спільною 

власністю. 

2\2 Знати: порядок посвідчення 

правочинів з спільною власністю 
Вміти: класифікувати правочини 
з спільною власністю 
Аналізувати: нормативно-правові 

акти що регламентують порядок 
посвідчення правочинів з 
спільною власністю 
Розуміти порядок посвідчення 

правочинів з спільною власністю 
Розрізняти види правочинів з 
спільною власністю та 
особливості їх посвідчення  

Застосовувати нормативно-
правові акти що регламентують 
порядок посвідчення правочинів 
з спільною власністю для 

врегулювання спірних питань  
при вчиненні таких дій 
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 

вирішенні практичних задач про 
посвідчення таких правочинів.  

Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn)5 
Розв’язок 

задач 

5 

Тема 7. 

Посвідчення 

правочинів 

2\2 Знати: порядок посвідчення 
правочинів про відчуження 
майна  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

5 



про 

відчуження 

майна 

Вміти: класифікувати правочини 
про відчуження майна 

Аналізувати: нормативно-правові 
акти що регламентують порядок 
посвідчення правочинів про 
відчуження майна  

Розуміти порядок посвідчення 
правочинів про відчуження 
майна  
Розрізняти види правочинів про 

відчуження майна та особливості 
їх посвідчення  
Застосовувати нормативно-
правові акти що регламентують 

порядок посвідчення правочинів 
про відчуження майна для 
врегулювання спірних питань  
при вчиненні таких дій 

Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач про 
посвідчення таких правочинів.  

elearn) 
Розв’язок 

задач 

Тема 8. 

Посвідчення 

правочинів 

про передачу 

майна, 

обумовлену 

діями іншої 

сторони 

2\1 Знати: порядок посвідчення 
правочинів про передачу майна, 

обумовлену діями іншої особи 
Вміти: класифікувати правочини 
про передачу майна, обумовлену 
діями іншої особи  

Аналізувати: нормативно-правові 
акти що регламентують порядок 
посвідчення правочинів про 
передачу майна, обумовлену 

діями іншої особи 
Розуміти порядок посвідчення 
правочинів про передачу майна, 
обумовлену діями іншої особи 

Розрізняти види правочинів про 
передачу майна, обумовлену 
діями іншої особи  та 
особливості їх посвідчення  

Застосовувати нормативно-
правові акти що регламентують 
порядок посвідчення правочинів 
про передачу майна, обумовлену 

діями іншої особи для 
врегулювання спірних питань  
при вчиненні таких дій 
Використовувати дані 

нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач про 
посвідчення таких правочинів.  

Написання 
тестів 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

5 

 

Тема 9. 

Посвідчення 

договорів про 

володіння і 

2 Знати: порядок посвідчення 
договорів про володіння і 
користування майном  

Вміти: класифікувати договори 
про володіння і користування 

Написання 
ессе. 
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

4 



користування 

майном 

майном 
Аналізувати: нормативно-правові 

акти що регламентують порядок 
посвідчення договорів про 
володіння і користування майном  
Розуміти порядок посвідчення 

договорів про володіння і 
користування майном  
Розрізняти види договорів про 
володіння і користування майном 

та особливості їх посвідчення  
Застосовувати нормативно-
правові акти що регламентують 
порядок посвідчення договорів 

про володіння і користування 
майном для врегулювання 
спірних питань  при вчиненні 
таких дій 

Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач про 
посвідчення таких договорів.  

elearn) 
 

 

Тема 10. 

Посвідчення 

заповіту, 

внесення змін 

до нього та 

його 

скасування 

2 Знати: порядок посвідчення 
заповіту, внесення змін до нього 

та його скасування  
Вміти: класифікувати види 
заповітів що підлягають 
посвідченню 

Аналізувати: нормативно-правові 
акти що регламентують порядок 
посвідчення заповіту, внесення 
змін до нього та його скасування  

Розуміти порядок посвідчення 
заповіту, внесення змін до нього 
та його скасування  
Розрізняти види заповітів та 

особливості їх посвідчення  
Застосовувати нормативно-
правові акти що регламентують 
порядок посвідчення заповіту, 

внесення змін до нього та його 
скасування для врегулювання 
спірних питань  при вчиненні 
таких дій 

Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач про 
посвідчення таких заповітів.  

Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’язок 
задач 

5 

Модуль 3. Особливості посвідчення нотаріусом фактів і вчинення юридичних дій 

Тема 11. 

Посвідчення  

довіреностей, 

фактів та 

засвідчення 

вірності копій 

документів 

2\2 Знати: порядок посвідчення 
довіреностей, фактів та 

засвідчення вірності копій 
документів 
Вміти: класифікувати види 
довіреностей та фактів, що 

підлягають посвідченню  

Написання 
тестів 

Виконання 
самостійної 
роботи 
Розв’язок 

задач 

5 



Аналізувати: нормативно-правові 
акти що регламентують порядок 

посвідчення довіреностей, фактів 
та засвідчення вірності копій 
документів 
Розуміти порядок посвідчення 

довіреностей, фактів та 
засвідчення вірності копій 
документів 
Розрізняти види довіреностей і 

фактів та особливості їх 
посвідчення  
Застосовувати нормативно-
правові акти що регламентують 

порядок посвідчення 
довіреностей, фактів та 
засвідчення вірності копій 
документів для врегулювання 

спірних питань  при вчиненні 
таких дій 
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 

вирішенні практичних задач про 
посвідчення таких довіреностей, 
фактів, та копій документів.  

Тема 12. 

Нотаріальні 

дії щодо  

майна і 

документів 

2\2 Знати: порядок вчинення 
нотаріальних дій щодо майна та 
документів 

Вміти: класифікувати види 
нотаріальних дій щодо майна і 
документів 
Аналізувати: нормативно-правові 

акти що регламентують порядок 
вчинення нотаріальних дій щодо 
майна та документів  
Розуміти порядок вчинення 

нотаріальних дій щодо майна та 
документів 
Розрізняти види нотаріальних дій 
щодо майна і документів та 

особливості їх вчинення  
Застосовувати нормативно-
правові акти що регламентують 
порядок вчинення нотаріальних 

дій щодо майна та документів 
для врегулювання спірних 
питань  при вчиненні таких дій 
Використовувати дані 

нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач про 
порядок вчинення нотаріальних 
дій щодо майна та документів.  

Написання 
тестів 
Виконання 

самостійної 
роботи  

5 

Тема 13. 

Нотаріальні 

дії, що мають 

ознаки 

2 Знати: порядок вчинення 
нотаріальних дій що мають 

ознаки публічного примусу  
Вміти: класифікувати види 

Написання 
ессе. 

Виконання 
самостійної 

4 



публічного 

примусу 

нотаріальних дій що мають 
ознаки публічного примусу  

Аналізувати: нормативно-правові 
акти що регламентують порядок 
вчинення нотаріальних дій що 
мають ознаки публічного 

примусу  
Розуміти порядок вчинення 
нотаріальних дій що мають 
ознаки публічного примусу 

Розрізняти види нотаріальних дій 
що мають ознаки публічного 
примусу та особливості їх 
вчинення  

Застосовувати нормативно-
правові акти що регламентують 
порядок вчинення нотаріальних 
дій що мають ознаки публічного 

примусу для врегулювання 
спірних питань  при вчиненні 
таких дій 
Використовувати дані 

нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач про 
порядок вчинення нотаріальних 
дій що мають ознаки публічного 

примусу. 

роботи  
 

Тема 14. 

Порядок 

вчинення 

окремих 

нотаріальних 

дій з 

спеціальним  

суб’єктним 

складом 

2\1 Знати: порядок вчинення 

окремих нотаріальних дій з 
спеціальним  суб’єктним складом 
Вміти: класифікувати види 
нотаріальних дій зі спеціальним 

суб’єктним складом. 
Аналізувати: нормативно-правові 
акти що регламентують порядок 
вчинення окремих нотаріальних 

дій з спеціальним  суб’єктним 
складом 
Розуміти порядок вчинення 
окремих нотаріальних дій з 

спеціальним  суб’єктним складом 
Розрізняти види нотаріальних дій 
з спеціальним  суб’єктним 
складом та особливості їх 

вчинення  
Застосовувати нормативно-
правові акти що регламентують 
порядок вчинення окремих 

нотаріальних дій з спеціальним  
суб’єктним складом для 
врегулювання спірних питань  
при вчиненні таких дій 

Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач про 
порядок вчинення окремих 

Написання 

тестів 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’язок 
задач 

5 



нотаріальних дій з спеціальним  
суб’єктним складом. 

Тема 15. 

Застосування 

законодавства 

іноземних 

держав 

2 Знати: законодавче регулювання 
нотаріату в іноземних державах 

Вміти: класифікувати 
законодавство іноземних держав 
у сфері нотаріату  
Аналізувати: структуру, завдання 

і повноваження нотаріату 
іноземних держав за їх 
законодавством 
Розуміти норми правових 

приписів у сфері нотаріату 
законодавства іноземних держав  
Застосовувати законодавство 
іноземних держав у сфері 

нотаріату при вирішенні 
практичних завдань  
Використовувати законодавство 
зарубіжних країн у сфері 

нотаріату для порівняння з 
національним законодавством 

Написання 
тестів 

Виконання 
самостійної 
роботи  
 

4 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Статті, ессе повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу. Обсяг запозичень не може бути 

більшим ніж 40% з окремого джерела 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування в режимі дистанційного конференц-зв’язку є 
обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись 
індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом 

факультету та керівником магістерської роботи в вечірній час і у 
вихідні) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг 

здобувача 

вищої освіти, 

бали 

Оцінка національна за результати складання 

екзаменів заліків 

Екзаменів Заліків 

90-100 Відмінно Зараховано 
74-89 Добре  

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно не зараховано 

 

 


