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В С Т У П  
 

Навчальна дисципліна “Нотаріат” включає до себе по-
няття про нотаріат та нотаріальну діяльність, принципи нотарі-
ального процесу, суб’єктів нотаріальних процесуальних право-
відносин, стадії і провадження нотаріального процесу, загальні 
та спеціальні правила вчинення нотаріальних дій, міжнародне 
співробітництво у сфері нотаріату. 

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами  ос-
новних категорій та інститутів нотаріального права, оволодіння 
навичками тлумачення правових норм та практичного їх засто-
сування при вчиненні конкретних нотаріальних дій. 

У результаті опанування навчальної дисципліни “Нота-
ріат” студенти повинні: 

– знати стан основних питань унормування нотаріату та 
нотаріальної діяльності; сутність основних категорій нотаріату і 
нотаріального процесу; функції нотаріальної діяльності як різ-
новиду правозастосовної діяльності; суть і значення нотаріаль-
ної процесуальної форми; джерела нотаріального процесуаль-
ного права та їх структуру;  правовий статус нотаріуса та інших 
суб’єктів нотаріального процесу, їх процесуальні права та 
обов’язки; систему нотаріальних процесуальних актів і вимоги, 
яким вони мають відповідати; порядок вчинення конкретних 
нотаріальних дій; практику застосування нотаріального законо-
давства; 

– уміти правильно тлумачити та застосовувати норми 
нотаріального права; здійснювати нотаріальне провадження; 
визначати склад фактів, що необхідно встановити для вчинення 
певних нотаріальних дій; складати ділову документацію та вес-
ти діловодство. 
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З М І С Т  
 

Частина 1. Організація нотаріату  
та нотаріальний процес 

 
Виникнення та розвиток нотаріату. Сучасні системи 

нотаріату. Нотаріат  в Західній Європі. Виникнення та розви-
ток нотаріату в Україні. 

Англосаксонський нотаріат. Нотаріат класичного типу. 
Міжнародний союз нотаріату. Основні стандарти нотаріату кла-
сичного типу та їх відтворення у законодавстві України. Нота-
ріат як інститут превентивного правосуддя.  

Нотаріат у системі юстиції. Поняття нотаріату. По-
няття нотаріальної діяльності. Завдання нотаріату. Функції но-
таріату. Предмет нотаріальної діяльності. Зміст нотаріальної ді-
яльності.  

Професія нотаріуса та професійна етика. Основні ри-
си професії нотаріуса. Професійні якості нотаріуса. Зміст про-
фесійної етики нотаріусів. Європейський кодекс нотаріальної 
етики. Кодекс професійної етики нотаріусів України. Етичні 
обов’язки нотаріуса. 

Організація нотаріату України. Система та компетен-
ція нотаріальних органів. Порядок наділення нотаріуса повно-
важеннями. Поняття нотаріального округу. Стажист нотаріуса. 
Порядок проходження стажування. Вища кваліфікаційна комі-
сія нотаріату. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною 
діяльністю. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Ви-
моги до робочого місця нотаріуса. Контроль за нотаріальною 
діяльністю. 

Поняття нотаріального процесу. Нотаріальний процес 
як різновид юридичного процесу. Структура нотаріального 
процесу. Поняття та система принципів нотаріального процесу. 
Зміст принципів нотаріального процесу. Принцип законності. 
Принцип диспозитивності у нотаріальному процесі. Принцип 
нотаріальної таємниці. Доказування у нотаріальному процесі. 
Види нотаріальних проваджень. 
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Суб’єкти нотаріального процесу.  Нотаріус як суб’єкт 
нотаріального процесу. Права та обов’язки нотаріуса.  Особи, 
заінтересовані у вчиненні нотаріальної дії, їх права та 
обов’язки. Особи, що сприяють вчиненню нотаріальної дії. 

Стадії нотаріального процесу. Система стадій нотаріа-
льного процесу. Стадія порушення нотаріального провадження. 
Підготовка до вчинення нотаріальної дії. Розгляд нотаріальної 
справи по суті та прийняття нотаріального акта. Поняття, озна-
ки та види нотаріальних актів – документів. 

 
 
Частина II. Порядок вчинення нотаріальних дій 
 
Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Місце вчи-

нення нотаріальних дій. Строки вчинення нотаріальних дій. 
Оплата вчинюваних нотаріальних дій. Встановлення особи, яка 
звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Визначення обсягу 
цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної пра-
воздатності та дієздатності юридичних осіб. Перевірка повно-
важень представника фізичної або юридичної особи. Підписан-
ня нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших доку-
ментів. Витребування відомостей і документів, необхідних для 
вчинення нотаріальної дії. Вимоги до документів, що подають-
ся для вчинення нотаріальної дії. Вчинення посвідчувальних 
написів та видача свідоцтв. Відмова у вчиненні нотаріальної дії. 
Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні. Захо-
ди, що вживаються нотаріусом при виявленні порушення зако-
нодавства. Реєстрація нотаріальних дій. Видача дубліката нота-
ріально посвідченого документа. 

Порядок вчинення окремих нотаріальних дій. Видача 
свідоцтва про право на спадщину. Видача свідоцтва про право 
власності на частку у спільному майні подружжя. Видача сві-
доцтва про придбання нерухомого майна, яке було предметом 
застави (іпотеки). Основні правила посвідчення правочинів. 
Посвідчення правочинів щодо розпорядження часткою нерухо-
мого майна в спільній власності. Посвідчення правочинів про 
відчуження та заставу майна. Посвідчення заповітів. Посвід-
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чення доручень. Засвідчення достовірності копій (фотокопій) 
документів і витягів із них. Засвідчення вірогідності підпису на 
документах. Засвідчення вірності перекладу. Посвідчення фак-
тів. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів. Вчи-
нення морських протестів. Вжиття заходів щодо охорони спад-
кового майна. Видача свідоцтва виконавцю заповіту. Накладан-
ня заборони відчуження нерухомого майна і транспортних за-
собів, що підлягають державній реєстрації. Прийняття докуме-
нтів на зберігання. Вчинення виконавчих написів. Вчинення 
протестів векселів. 

Застосування законодавства іноземних держав. Посві-
дчення довіреності, що призначається для вчинення дій за кор-
доном. Дії, пов’язані із охороною майна, що залишилося після 
смерті іноземного громадянина або майна, яке належить отри-
мати іноземному громадянинові після смерті громадянина 
України. Видача свідоцтва про право на спадщину щодо майна, 
що залишилося після смерті іноземного громадянина або майна, 
яке належить отримати іноземному громадянинові після смерті 
громадянина України. Розкривання та оголошення заповітів, 
складених за формою, передбаченою законодавством іноземної 
держави. 

Прийняття нотаріусами документів, складених за  
кордоном. Легалізація офіційних документів. Наслідки акту 
консульської легалізації. Прийняття документів без поперед-
ньої легалізації.  Міжнародні договори у сфері нотаріальної дія-
льності. 

Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в ор-
ганах іноземних держав. Підстави для забезпечення доказів но-
таріусом. Порядок забезпечення доказів нотаріусом. Процесуа-
льні дії нотаріуса щодо забезпечення доказів, необхідних для 
ведення справ в органах іноземних держав. 
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