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Р о з д і л  I. Нотаріат як орган безспірної цивільної 

юрисдикції 

 

Виникнення та розвиток нотаріату. Сучасні 

системи нотаріату. Нотаріат у Західній Європі. Виникнення 

й розвиток нотаріату в Україні. 

Англосаксонський нотаріат. Нотаріат класичного 

типу. Міжнародний союз нотаріату. Основні стандарти 

нотаріату класичного типу та їх відтворення у законодавстві 

України. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя. 

Нотаріат у системі юстиції. Поняття «нотаріат». 

Поняття «нотаріальна діяльність». Завдання нотаріату. 

Функції нотаріату. Предмет нотаріальної діяльності. Зміст 

нотаріальної діяльності.  

Професія нотаріуса та професійна етика. Основні 

риси професії нотаріуса. Професійні якості нотаріуса. Зміст 

професійної етики нотаріусів. Європейський кодекс 

нотаріальної етики. Кодекс професійної етики нотаріусів 

України. Етичні обов’язки нотаріуса. 

Організація нотаріату України. Система й 

компетенція нотаріальних органів. Порядок наділення 

нотаріуса повноваженнями. Поняття «нотаріальний округ». 

Стажист нотаріуса. Порядок проходження стажування. Вища 

кваліфікаційна комісія нотаріату. Свідоцтво про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю. Реєстрація приватної 

нотаріальної діяльності. Вимоги до робочого місця нотаріуса. 

Контроль за нотаріальною діяльністю. 

 

Р о з д і л  2. Поняття нотаріального процесу та його 

правова характеристика 

Поняття «нотаріальний процес». Нотаріальний процес 

як різновид юридичного процесу. Структура нотаріального 

процесу. Поняття й система принципів нотаріального процесу. 

Зміст принципів нотаріального процесу. Принцип законності. 

Принцип диспозитивності у нотаріальному процесі. Принцип 

нотаріальної таємниці. Доказування в нотаріальному процесі. 

Види нотаріальних проваджень. 
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Суб’єкти нотаріального процесу. Нотаріус як суб’єкт 

нотаріального процесу. Права й обов’язки нотаріуса. Особи, 

заінтересовані у вчиненні нотаріальної дії, їх права й 

обов’язки. Особи, які сприяють вчиненню нотаріальної дії. 

Стадії нотаріального процесу. Система стадій 

нотаріального процесу. Стадія порушення нотаріального 

провадження. Підготовка до вчинення нотаріальної дії. Розгляд 

нотаріальної справи по суті й прийняття нотаріального акта. 

Поняття, ознаки й види нотаріальних актів-документів. 

Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Місце 

вчинення 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 правоздатності й дієздатності юридичних 

осіб. Перевірка повноважень представника фізичної або 

юридичної особи. Підписання нотаріально посвідчуваних 

правочинів, заяв та інших документів. Витребування 

відомостей і документів, необхідних для вчинення 

нотаріальної дії. Вимоги до документів, що подаються для 

вчинення нотаріальної дії. Вчинення посвідчувальних 

написів і видача свідоцтв. Відмова у вчиненні нотаріальної 

дії. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні. 

Заходи, що вживаються нотаріусом при виявленні порушення 

законодавства. Реєстрація нотаріальних дій. Видача 

дубліката нотаріально посвідченого документа. 

 

Р о з д і л  3. Судовий контроль за нотаріальною 

діяльністю 

Поняття, предмет і види судового контролю за 

нотаріальною діяльністю. Система контролю за нотаріальною 

діяльністю. Види контролю за нотаріальною діяльністю та їх 

співвідношення. Судовий контроль за нотаріальною діяльністю 

як правова гарантія законності діяльності нотаріальних органів. 

Поняття «судовий контроль за нотаріальною 

діяльністю». Специфічні риси судового контролю за 

нотаріальною діяльністю. Види судового контролю за 
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нотаріальною діяльністю. Предмет і завдання судового 

контролю за нотаріальною діяльністю. Функції судового 

контролю за нотаріальною діяльністю. 

Судовий розгляд справ за позовами про визнання недійс-

ними нотаріально посвідчених правочинів, свідоцтв та інших 

нотаріальних актів. Судовий контроль за дотриманням загаль-

них правил вчинення нотаріальних дій. Судовий контроль за 

дотриманням загальних правил посвідчення правочинів. Судовий 

розгляд справ про визнання недійсними правочинів про 

відчуження й заставу майна. Визнання недійсним заповіту. 

Визнання недійсними довіреностей. Визнання недійсними (таки-

ми, що не підлягають виконанню) виконавчих написів. Умови 

вчинення виконавчого напису як об’єкт судового контролю. 

Судовий розгляд справ за позовами про незаконність 

нотаріальних дій та відмови у їх вчиненні. Процесуальний 

порядок вчинення нотаріальних дій як об’єкт судового контролю 

за нотаріальною діяльністю. Підстави для відмови у вчиненні 

нотаріальних дій як об’єкт судового контролю за нотаріальною 

діяльністю. Особливості позовної заяви у справах про незакон-

ність нотаріальних дій та відмови у їх вчиненні. Суб’єктний 

склад справ за позовами про незаконність нотаріальних дій або 

відмову в їх вчиненні. Предмет доказування у справах за 

позовами про незаконність нотаріальних дій або відмови у їх 

вчиненні. Особливості судових рішень у справах за позовами про 

незаконність нотаріальних дій або відмову у їх вчиненні. 

Судовий розгляд справ за позовами про відшкодування 

шкоди, заподіяної незаконними або недбалими діями нотаріуса. 

Підстави цивільно-правової відповідальності нотаріуса. 

Суб’єктний склад учасників процесу у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної незаконними або недбалими 

діями нотаріуса. Особливість позовної заяви у справах про 

відшкодування шкоди, завданої діями нотаріуса. Предмет 

доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

незаконними або недбалими діями нотаріуса. Особливості 

судових рішень у справах за позовами про відшкодування шкоди, 

заподіяної незаконними або недбалими діями нотаріуса. 
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