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Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Освітньо-професійна програма «Право» 

Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Компонент освітньої програми – вибіркова 

дисципліна 

 

Рік підготовки –  3(1),  семестр – V(I) 

Кількість кредитів: 5       

Мова викладання: українська 

 

Дні занять на V (I) семестр: 

Понеділок, 10-00, а.18 

Середа, 11-45, а.18 

Консультації:  

Середа, 10-00, а.18 

     
 

 

Керівник курсу  – к.ю.н.  Томчук Інна Олександрівна 

Контактна інформація – intom@ukr.net 

 

Навчальна дисципліна «Порядок вчинення нотаріальних дій» є вибірковою дисципліною, 

яка включає в себе поняття про нотаріат та нотаріальну діяльність, принципи нотаріального 

процесу, суб’єктів нотаріальних процесуальних правовідносин, стадії і провадження 

нотаріального процесу, загальні та спеціальні правила вчинення нотаріальних дій, міжнародне 

співробітництво у сфері нотаріату.  

Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок 

посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні 

дії з метою надання їм юридичної вірогідності.  

Вивчення дисципліни «Порядок вчинення нотаріальних дій» базується на знаннях, 

отриманих при вивченні навчальних дисциплін «Конституційне право України», «Теорія 

держави і права», «Юридична деонтологія», «Судові та правоохоронні органи». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми, які розкривають поняття та 

сутність інституту нотаріату, юридичну природу нотаріальних правовідносин, організаційну 

побудову нотаріату в Україні, нотаріальний процес та його особливості. 
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Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити майбутніх фахівців з роллю 

нотаріусів у суспільному житті, з принципами діяльності та завданнями нотаріату, системою 

нотаріальних органів, із загальними правилами посвідчення угод, законодавчими актами, які 

встановлюють порядок організації та здійснення нотаріальної діяльності, актами вищих судових 

інстанцій, зокрема Постановами Пленуму Верховного Суду України, навчальною, 

монографічною літературою та практикою їх застосування при здійсненні нотаріальної 

діяльності. 

 

Вивчення навчальної дисципліни   «Порядок вчинення нотаріальних дій» передбачає, що 

кожний студент повинен продемонструвати наступні результати навчання: 

- демонструвати необхідні знання щодо місця нотаріального процесу в правовій системі 

України, принципів та напрямів діяльності при охороні та захистів прав громадян; 

- тлумачити норми Закону України «Про нотаріат» та іншого законодавства України у 

сфері нотаріату; 

- визначати компетенцію нотаріальних органів та посадових осіб щодо вчинення 

нотаріальних дій; 

- 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. 

 

Кількість 
годин 
(аудит./ 
самост.) 

             Тема         Результати навчання Форми контролю 

      20/42 

 

Змістовий модуль І. Загальні засади організації нотаріальної діяльності 

 

4/8 

Тема 1. Становлення нотаріату як 
інституту превентивного 
правосуддя 

Знати загальну характеристику 
нотаріату, функції, завдання, принципи 
діяльності нотаріату, загальну 
характеристику нотаріально-процесуальних 
правовідносин; вміти визначати місце 
нотаріального права в правовій системі 
України. 

Питання,  тести 

4/10 

Тема 2. Державне регулювання 
нотаріальної діяльності. Правовий 
статус нотаріуса 

Знати загальну характеристику 
нотаріальної діяльності, зміст, предмет, 
завдання, принципи нотаріальної 
діяльності; вміти розмежовувати 
повноваження органів та осіб, які вчиняють 
нотаріальні дії; знати поняття нотаріуса, 
вимоги до посади нотаріуса, права та 
обов’язки нотаріуса. 

Питання, тести 
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Кількість 
годин 
(аудит./ 
самост.) 

             Тема         Результати навчання Форми контролю 

4/8 

Тема 3. Державні нотаріальні 
контори та державні нотаріальні 
архіви 

Знати поняття державної 
нотаріальної контори та державного 
нотаріального архіву, організацію їх роботи, 
порядок оплати нотаріальних дій, порядок 
проведення перевірки організацій роботи 
державних нотаріальних контор та 
державних нотаріальних архівів. 

Питання, 
практичні 

завдання, тести 

       4/8 

Тема 4. Приватна нотаріальна 
діяльність 

Знати загальну характеристику 
приватного нотаріату, його місце та 
значення в нотаріальній діяльності, 
повноваження та організація роботи 
приватного нотаріуса; вміти здійснювати 
реєстрацію приватної нотаріальної 
діяльності. 

Питання, 
практичні 

завдання, тести 

4/8 

Тема 5. Компетенція та 
повноваження щодо вчинення 
нотаріальних дій. Загальні 
правила вчинення нотаріальних 
дій 

Знати загальну характеристику 
компетенції нотаріальних органів, види 
компетенції, місце та строки вчинення 
нотаріальних дій; вміти розмежовувати 
компетенцію органів та посадових осіб 
нотаріату; використовувати набуті знання 
під час вчинення нотаріальних дій. 

Питання, 
практичні 
завдання, 

модульний 
контроль 

28/60 

 
Змістовий модуль 2. Особливості вчинення окремих нотаріальних дій 

 

4/8 

Тема 6. Посвідчення угод Знати загальну характеристику 
посвідчення угод, значення нотаріального 
посвідчення угод, поняття та види угод,що 
посвідчуються в нотаріальному порядку; 
вміти посвідчувати заповіти, доручення та 
інші угоди. 

Питання, тести 

4/8 

Тема 7. Охоронні нотаріальні дії Знати загальну характеристику 
охорони нотаріальних дій, зміст, значення 
охорони нотаріальних дій, поняття охорони 
спадкового майна, охорони права 
власності, охорони забав’язальних та 
сімейних прав. 

Питання, 
практичні 
завдання 

4/9 

Тема 8. Видача свідоцтв органами 
і особами, які вчиняють 
нотаріальні дії 

Знати поняття та загальну 
характеристику свідоцтва, види свідоцтва, 
зміст та структуру свідоцтва, строки та 
порядок видачі свідоцтва; вміти правильно 
складати та оформляти свідоцтва; знати 
порядок видачі свідоцтва.  

Питання, 
практичні 

завдання, тести 
 

4/8 

Тема 9. Засвідчення вірності копій 
документів, виписок з них, 
справжності підписів і вірності 
перекладу 

Знати загальну характеристику 
засвідчення вірності копій документів, 
виписок з них, справжності підписів і 
вірності перекладу, основні правила 
засвідчення документів, порядок 
засвідчення документів, процедуру 
засвідчення документів, юридичне 
значення та правові наслідки засвідчення 
правильності документів, копій документів і 
витягів з них; вміти  засвідчувати 
справжність підпису на документах, 
правильність перекладу.  

Питання, 
практичні 

завдання/ситуації, 
тести 
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Кількість 
годин 
(аудит./ 
самост.) 

             Тема         Результати навчання Форми контролю 

4/9 

Тема 10. Посвідчення фактів Знати загальні положення 

посвідчення фактів, юридичне значення 

посвідчення факту, факти, які підлягають 

посвідченню, порядок та процедуру 

посвідчення фактів; розмежовувати факти, 

які підлягають посвідченню; визначати 

правові наслідки посвідчення фактів. 

 

Питання, 
практичні 

завдання, тести 
 

4/9 

Тема 11. Нотаріальні дії, 
спрямовані на надання 
документам виконавчої сили 

Знати загальну характеристику 
нотаріальних дій, спрямованих на надання 
документам виконавчої сили, поняття та 
значення виконавчого напису, порядок 
вчинення та умови вчинення виконавчого 
напису, зміст виконавчого напису; вміти 
розмежовувати повноваження осіб, 
уповноважених на вчинення нотаріальних 
дій, які спрямовані на надання документам 
виконавчої сили. 

Питання, 
практичні 

завдання, тести 
 

4/9 

Тема 12. Застосування 
законодавства про нотаріат у 
зарубіжних державах. 
Міжнародні договори щодо 
регулювання нотаріальної 
діяльності. 

Знати загальну характеристику 
законодавства у сфері нотаріату 
міжнародних країн, поняття міжнародних 
договорів щодо правового регулювання 
нотаріальної діяльності, правила 
застосування міжнародних договорів; вміти 
визначати роль нотаріату у забезпеченні 
законності, правопорядку в міжнародних 
приватноправових відносинах, знати 
порядок учинення нотаріальних дій в 
дипломатичних представництвах та 
консульських установах; застосовувати 
набутті знання в практичній діяльності. 

Питання, 
практичні 
завдання, 

модульний 
контроль 

Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів в 
усіх видах навчальної діяльності:  лекції, семінарські та практичні заняття, консультації,  
самостійна робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача.  

При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-
диференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології 
компетентнісного навчання. 

При проведенні практичних занять використовуються  активні форми їх проведення: 
евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування практичних задач. 

На  лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні  
теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На 
лекціях вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, ведення 
стислого конспекту лекції. 

Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш детально 
на практичних (семінарських) заняттях  у формі міні-дискусій, а також закріплюються шляхом 
розв’язування практичних задач. 
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В процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою 
точку зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, 
публічно виступати, володіти і правильно застосовувати розрахункові формули для 
розв’язування практичних задач. 

Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки  до 
семінарських та практичних занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у 
відповідних методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі в середовищі Moodle. 

 

Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного 
опрацювання фахових  інформаційних джерел та оволодіння практичними навичками 
правильного застосування норм щодо нотаріальної діяльності. 

Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі індивідуального переліку 
питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Обсяг 
самостійної роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою. 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про  
оцінювання навчальних досягнень студентів  за кредитно-модульною системою. 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення 
контрольних заходів, які включають: 

- поточний контроль,  
- модульний контроль,  
- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.  
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять 

і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 
конкретної роботи.  

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання при 
поточному контролі є: 

- робота в малих групах, спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних 
питань з наступною демонстрацією результатів та засвоєння навчального матеріалу; 

- презентація – виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, 
індивідуальних завдань, реферативних досліджень тощо; 

- дискусія – обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань; 
- кейс-метод – аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних та практично-семінарських занять з певного 
змістового модуля.  

Основною формою  модульного контролю є завдання, які включають як і перевірку 
теоретичних положень курсу, так і розв’язування практичних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти виконують самостійно під 
керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним 
студентом.  

ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-
дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 
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навчальної дисципліни і завершується оцінюванням. Це завершена теоретична або практична 
робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, вмінь і навичок, 
отриманих у процесі лекційних, семінарських занять, охоплює тему, декілька тем або зміст 
навчальної дисципліни в цілому. 

  
 

ТАБЛИЦЯ розподілу балів за підсумковими контрольними заходами  
та відповідними ваговими коефіцієнтами 

 

 
Модуль 1 
(поточне 

опитування) 

Модуль 2 
(підс. мод. контр.) 

 

Модуль 3 
(ІНДЗ) Підсумкова 

оцінка 

Вагові 
коефіцієнти, 
% 

70 20 10 100 

Оцінка в 
балах 

80 85 90 82 

 
Приклад розрахунку підсумкової оцінки:  

 
О = 80*0,7+85*0,2+90*0,1=82 

 
Студенти як відповідальні  учасники освітнього процесу дотримуються норм академічної 

доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються Положенням про 
академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 

Письмові роботи, презентації перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

Списування під час контрольних заходів та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). 

 
 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені заняття та 
незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані згідно графіку 
консультацій викладача. 

ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку ( до 10 балів).  

До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи  і отримати 
по кожному з Модулів 1,2,3 не менше 60 балів.  

Перескладання незадовільних оцінок здійснюється відповідно до Положення про 
порядок ліквідації академічних заборгованостей  у Галицькому коледжі імені В’ячеслава 
Чорновола. 

 



7 
 

1. Конституція України від 28.06.1996р. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

2. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 року. №2768-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 

3. Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 року. №2947-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. 

4. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року. № 435-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15. 

5. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року. № 1906-IV. 

URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15. 

6. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1996 року. №3425-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12. 

7. Про затвердження Положення про державний нотаріальний архів: Наказ Міністерства 

юстиції України від 18 травня 2009 року № 870/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-09. 

8. Про затвердження Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності 

та заміщення приватного нотаріуса: Наказ Міністерства юстиції України 22 березня 2011 

року від 871/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11. 

9. Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю: Наказ Міністерства юстиції України від 11 липня 2012 року. № 1043/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1170-12 

10. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства: Наказ Міністерства 

юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-10. 

11. В. В. Комаров, В. В. Баранкова. Нотаріат в Україні: підручник. Харків: Право, 2011. 384 с. 

URL: 

http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Notariat_2011.pdf. 

12. В. В. Комаров, В. В. Баранкова. Нотаріат: підручник. Харків: Право, 2019. 416 с. URL:  

https://pravоizdat.com.ua/image/data/Files/626/3_Notariat_pidruchnik_2019_vnutri.pdf. 

13. М.С. Долинська. Нотаріальний процес: підручник. Львів: Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 2019. 652 с. URL: 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2749/1/нотаріальний%20процес%20до

линська.pdf. 

14. О.В. Сердюченко, Ю.О. Мосенко. Нотаріат України: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2014. 200 с. URL: 

https://knute.edu.ua/file/MTc=/8188b5c38a01620fd5e46912b162240b.pdf. 

15. С. Я. Фурса. Теорія нотаріального процесу: науково-практичний посібник. Київ: Алерта; 

Центр учбової літератури, 2012. 920 с. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1170-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-10
http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Notariat_2011.pdf
https://pravоizdat.com.ua/image/data/Files/626/3_Notariat_pidruchnik_2019_vnutri.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2749/1/нотаріальний%20процес%20долинська.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2749/1/нотаріальний%20процес%20долинська.pdf
https://knute.edu.ua/file/MTc=/8188b5c38a01620fd5e46912b162240b.pdf


8 
 

http://www.cul.com.ua/preview/teor_notar_proz.pdf. 

http://www.cul.com.ua/preview/teor_notar_proz.pdf

