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СИЛАБУС
вчальної дисципліни



1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Вивчення начальної дисциплін «Нотаріат України» спрямоване на формування у студетів 

сучасного погляду на професiю нотарiуса та його мiсце у забезпеченнi прав та охоронюваних 

законом iнтересiв громадян i юридичних осiб, значення цієї професії та роль у побудовi 

демократичної i правової держави; забезпечує формування свiдомого та вiдповiдального ставлення 

до майбутньої професiї. Дана навчальна дисципліна буде корисною як студентам, що мають намір 

займатись нотаріальною діяльністю, так й іншим правознавцям, оскільки нотаріальна процедура 

дозволяє вирішувати в безспірному порядку безліч юридично вагомих обставин. Отже, дана 

навчальна дисципліна надає студентам базис для наступної професійної діяльності, оскільки 

найважливіші правочини вчиняються в нотаріальній формі. Без глибокого розуміння особливостей 

нотаріального процесу неможливо якісно забезпечувати права громадян, а також стати нотаріусом. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Основною метою вивчення дисципліни «Нотаріат України» 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 правові норми при розв'язанні конкретних ситуативних завдань 

пов'язаних з діяльністю нотаріату.   

Завдання навчальної дисципліни: 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, а також  шляхом всебічного 

усвідомлення природи та сутності здійснення нотаріальної діяльності, навчити студентів ефективно 

використовувати знання положень нотаріату України в своїй майбутній професійній діяльності, 

заохотити до критичного аналізу теоретичного матеріалу, законодавчої бази та прикладів із практики 

нотаріальної діяльності, що має виражатись в авторському вирішенні, поставлених викладачем 

індивідуально-дослідних завдань та у творчому підході до написання і захисту доповідей та 

рефератів. 

 

3. Пререквізити. Вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат України» базується на знаннях 

та уміннях, отриманих студентами при вивченні таких навчальних дисциплін: «Теорія держави і 

права», «Конституційне право», «Судові та правоохоронні органи», «Цивільне право», «Цивільний 

процес».  

 

4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у 

термінах результатів навчання): 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, формуються 

наступні компетентності.  

Інтегральна компетентність здатність і готовність студента вирішувати задачі і проблеми у 

галузі нотаріальної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь, достатніх для вирішення 

проблемних професійних завдань із застосуванням правової доктрини та принципів правової 

дійсності. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

ЗК 2 здатність застосовувавати набуті теоретичні знання у сфері нотаріаальної дійсності;  

ЗК 3 знання та розуміння теоретичних проблем у галузі нотаріату та нотаріальної діяльності та 

розуміння майбутньої професійної діяльності у відповідній сфері; 

ЗК 6 здобуття навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

ЗК 7 здатність вчитися вчитися і оволодівати учасними знаннями  

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 2 знання і розуміння ретроспективи формування правових інститутів нотаріату; 
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ФК 3 цінування честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння її правової 

природи, засвоєння механізмів захисту її прав та свобод;  

ФК 7 здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів, принципів і доктрини нотаріату; 

ФК 12 здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обгрунтовувати правові позиції;  

ФК 21 розуміння природи правничої аргументації та здатність її застосовувати.  

 

Отримуються наступні програмні результати навчання: 

ПРН 2 здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті нотаріальної діяльності і демонструвати 

власне бачення шляхів їх розв’язання;  

ПНР 4 формувати власні обгрунтовані судження на основі аналізу проблем нотаріату;  

ПНР 8 використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного і всебічного встановлення 

певних обставин;  

ПРН 10 правильно вживати термінологію в царині нотаріальної діяльності; 

ПРН 15 вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології; 

ПНР 19 демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основнх правових 

інститутів нотаріату; 

ПНР 21 застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формуват обгрунтовані правові висновки;  

ПНР 23 надаваиня консультації щодо можливих способів захиту прав та інтересів клієнта у різних 

правових ситуаціях.  

 
5. Опис навчальної дисципліни 

 

5.1. Загальна інформація 
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Денна  

(П-301) 
3 2 1 30 12  12  6  Диф залік 

Заочна  

(Пз-301) 
3 2 5 60 4    56  Диф. залік 

 

 

5.2. Структура навчальної дисципліни 
  

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усь

ого  

у тому числі 

Л П лаб ін

д 

с.р. Л п ла

б 

Ін

д 

с.р. 

1 30 12 12   6 60 4 0   56 

Теми лекційних занять 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Нотаріат в Україні. Компетенція 

нотаріальних органів щодо вчинення 

нотаріальних дій. Нотаріальний процес 

 

 4 2   1  2    10 

Тема  2. Загальні правила вчинення 

нотаріальних дій 

 2 2   1  2    10 
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Разом за  ЗМ1 

 

 6 4   2      20 

Теми лекційних занять 

 

Змістовий модуль 2 

                                                                                                       

Тема 3. Посвідчення правочинів та безспірних 

фактів 

 2 2  

 

 

 2      16 

Тема 4. Посвідчення безспірних прав  2 

 

2  

 

 1      10 

Тема 5. Охоронні нотаріальні дії. Нотаріальні 

дії, спрямовані на надання документам 

виконавчої сили 

 2 2   1      10 

 

Модульна контрольна робота 

 

  2          

Разом за ЗМ 2  6 8   4      36 

Усього годин за 2 семестр  
 12 12   6  4    56 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

денна Заоч 

1.  Тема 1. Нотаріат в Україні. Компетенція нотаріальних органів 

щодо вчинення нотаріальних дій. Нотаріальний процес 

I. Опрацювання питань: 

1. Визначення правової основи нотаріату України.  

2. Приницпи нотаріальної діяльності.  

3. Проблеми відповідальності нотаріуса за невиконання професійних 

функцій 

4. Повноваження посадових осіб виконавчих комітетів сільських, 

селищних, міських Рад народних депутатів по вчиненню 

нотаріальних дій.  

5. Повноваження консульських установ України по вчиненню 

нотаріальних дій. 

6. Посвідчення заповітів і доручень посадовими особами, що 

прирівнюється до нотаріального посвідчення. 
II. Виконання завдання: 

Підготувати доповідь на тему «Проблеми реалізації принципів 

діяльності і організації нотаріальних органів в Україні». (два 

принципи на вибір студента) 

 

1 

 

10 

2.  Тема  2. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 

I. Опрацювання питань: 

1. Умови вчинення нотаріальних дій за малолітніх віком до 14 років 

та від імені недієздатних осіб. 

2. Правила реєстрації нотаріальних дій  

II. Виконання завдання:  

Встановіть порядок оформлення відмови у вчиненні нотаріальних дій 

та спроюуйте здійснити її документальне оформлення.  

   1 10 

3.  Тема 3. Посвідчення правочинів та безспірних фактів  1 16 
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I. Опрацювання питань: 

1. Значення та переваги нотаріального посвідчення правочинів. 

2. Особливості нотаріального посвідчення електронного цифрового 

підпису на документі. 

II. Виконання завдання: 

Написання рефератів щодо особливостей посвідчення певних 

правочинів (за однією з тем на вибір студента):  
1. Особливості посвідчення правочинів щодо розпорядження часткою 

нерухомого майна в спільній власності 

2. Посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна  

3. Посвідчення договорів про відчуження об'єктів незавершеного 

будівництва 

4 Посвідчення правочинів щодо відчуження земельних ділянок  

5. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів    

6. Посвідчення договорів про приватизацію майна державних 

підприємств. 

7. Посвідчення договорів найму або позички будівлі, іншої 

капітальної споруди (їх окремих частин) або позички транспортних 

засобів 

8. Посвідчення договорів найму (оренди) житла для проживання 

9. Посвідчення договору застави (іпотеки) 

10. Посвідчення установчих договорів господарських товариств 

11. Посвідчення договорів ренти  

12. Посвідчення договору довічного утримання (догляду) та 

договорів про надання утримання    

13. Договір управління майном  

14. Представництво і довіреність    

15. Посвідчення договорів доручення 

16. Шлюбний контракт   

17. Спадковий договір   

18. Посвідчення заповітів 

19. Посвідчення та оголошення секретного заповіту 
4.  Тема 4. Посвідчення безпірних прав  

I. Опрацювання питань: 

1.Особливості видачі свідоцтва про право на спадщину 

територіальній громаді. 

2. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, що є 

предметом іпотеки. 

II. Виконання завдання:  

Проаналізуйте зразок свідоцтва про право на спадщину, спробуйте 

скласти його макет.  

1 10 

5.  Тема 5. Охоронні нотаріальні дії. Нотаріальні дії, спрямовані на 

надання документам виконавчої сили 

I. Опрацювання питань: 

1. Прийняття на зберігання документів. 

2. Видача дублікатів документів, що зберігаються в архівах 

державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів або в 

нотаріальних архівах. 

3. Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів за 

конкретними видами заборгованостей. 

II. Виконання завдання:  

Спробуйте вчинити виконавчий напис на макеті нотаріально 

посвідченого договору 

1 10 

 Разом  6 56 
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6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, тестування, 

розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Сумарн

а  

к-ть 

балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 100 

Т 1 Т2 Т3 Т4 Т5 МКР     

15 10 20 15     20 20    100 

. 

 

7. Рекомендована література 
 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.  

2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV// Відомості Верховної Ради України. — 

2003. — №№ 40–44. — Ст. 356.  

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради 

України. — 2004. — № 40-41, 42. — Ст.492 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1618-iv.  

4. Сімейний кодекс України вiд 10.01.2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. — 

2002 р. — № 21. — Ст. 135. 

5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747- IV // Відомості Верховної 

Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2747-15.  

6. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. — 

1993. — № 39. — Ст. 383.  
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