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Відповідно до навчальної програми вищої школи в юридичних
навчальних закладах вивчають дисципліну ―Нотаріальний процес‖. Майбутні
правознавці повинні знати принципи організації, мету і завдання діяльності
органів, які здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції.
Основною
метою вивчення курсу ―Нотаріальний процес‖ 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 діючі правові
норми при розв’язанні конкретних ситуативних завдань, пов’язаних з
діяльністю нотаріату.
Завдання вивчення спецкурсу: 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.
Міжпредметні зв’язки:
у результаті вивчення дисципліни
―Нотаріальний процес‖ студенти набувають знання з організації та
функціонування нотаріату, що сприяє засвоєнню передусім цивільного та
цивільного процесуального права, яке дає змогу комплексно вирішувати
проблеми захисту прав особи.
Студенти повинні знати: ключові поняття та визначення; перелік
основних нормативно-правових актів, які регламентують організацію та
функціонування нотаріату в Україні.
Студенти повинні вміти: користуватися нормативно-правовими
актами; формулювати власні висновки та пропозиції з правових питань;
складати нотаріальні документи; обґрунтовувати та відстоювати власну
позицію, спираючись на здобуті теоретичні знання.
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Тема 1. Поняття нотаріального процесу, його зміст та стадії.
Поняття нотаріату. Призначення нотаріату в Україні та основні
завдання нотаріату. Сутність нотаріальної діяльності. Діяльність нотаріусів в
аспекті зміцнення законності.
Правова основа діяльності нотаріату. Система законодавчих актів, які
регламентують діяльність нотаріусів. Конституційні засади нотаріальної
діяльності. Основні положення законів про нотаріальну діяльність, або які її
торкаються. Акти Президента України, Кабінету Міністрів України,
центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання
нотаріальної діяльності.
Тема 2 Правове становище нотаріуса
Нотаріальні правовідносини. Вимоги до посади нотаріуса, його права й
обов’язки. Таємниця нотаріальних дій. присяга нотаріуса. Стажування осіб,
які мають намір займатися нотаріальною діяльністю. Інститут стажистів.
Порядок проходження конкурсного відбору. Строк стажування. Керівництво
і контроль за процесом стажуванням. Висновок про результати проходження
стажування. Правове регулювання стажування.
Кваліфікаційна комісія нотаріату, її склад і повноваження. Структура
кваліфікаційних комісій нотаріату. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату
при Міністерстві юстиції України. Її склад, повноваження. Порядок
приймання іспиту кваліфікаційними комісіями нотаріату. Порядок видачі
свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Підстави для його
анулювання. Порядок анулювання цього свідоцтва. Органи анулювання
свідоцтв на право зайняття нотаріальною діяльністю. Призупинення
діяльності нотаріуса.
Тема 3. Організаційна будова нотаріату в Україні
Структура нотаріальних органів та організаційні форми нотаріальної
діяльності. Державні нотаріальні архіви. Державні нотаріальні контори і
приватна нотаріальна діяльність. Організація діяльності посадових осіб
виконавчих комітетів місцевих рад щодо вчинення нотаріальних дій.
Консульські установи і дипломатичні представництва. Повноваження органів
юстиції щодо організації і контролю за діяльністю нотаріату. Українська
нотаріальна палата.
Тема 4. Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату
Нотаріальне оформлення документів для дії за кордоном. Легалізація
документів. Прийняття документів, складених за кордоном.
Правове становище іноземних громадян і організацій у нотаріальному
процесі. Міжнародні договори, що стосуються нотаріальних дій.
Тема 5. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення
нотаріальних дій

Поняття компетенції нотаріальних органів. Вчинення нотаріальних дій
іншими органами та посадовими особами. Компетенція державних
нотаріальних контор. Статус державної юридичної контори.
Компетенція приватних нотаріусів.
Стан приватної нотаріальної діяльності в Україні. Реєстрація приватної
нотаріальної діяльності. Початок діяльності приватного нотаріуса. Загальні
положення відшкодування шкоди, заподіяної приватним нотаріусом.
Порядок призупинення діяльності приватного нотаріуса. Припинення
приватної нотаріальної діяльності. Контроль за законністю діяльності
приватних нотаріусів. Особливості оплати діяльності приватного нотаріуса.
Українська нотаріальна палата, особливості її створення, завдання та
правовий статус. Повноваження управлінь юстиції щодо організації і
контролю за діяльністю нотаріату. Функціонування державних нотаріальних
архівів. Територіальна компетенція нотаріальних органів. Компетенція
виконавчих комітетів місцевих рад, консульських установ і дипломатичних
представництв України щодо виконання окремих нотаріальних дій.
Посвідчення заповітів і доручень, що прирівнюються до нотаріально
посвідчених.
Тема 6. Нотаріальний процес. загальні правила вчинення
нотаріальних дій
Нотаріальне провадження: поняття та види. Стадії нотаріального
процесу. Місце вчинення нотаріальних дій. Строки вчинення нотаріальних
дій. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій.
Порядок оскарження нотаріальних дій. Порядок оскарження відмови в
їх вчиненні.
Основні правила посвідчення угод, які підлягають обов’язковому
нотаріальну посвідченню. Встановлення особи громадянина, який звернувся
за вчиненням нотаріальної дії. Перевірка справжності підписів на
документах.
Поняття і види нотаріальних актів. Вимоги до нотаріальних
документів. Нотаріальне діловодство, його особливості.
Оплата вчинюваних нотаріальних дій. Витрати в нотаріальному
процесі. Оплата додаткових послуг неправового характеру. Поняття
державного мита, особливості його стягнення за вчинення нотаріальних дій.
Тема 7. Посвідчення правочинів. Посвідчення безспірних
фактів, що не мають змісту угод та безспірних прав
Основні правила посвідчення правочинів. Посвідчення окремих видів
договорів (про відчуження нерухомого майна, земельної ділянки, частки
майна у спільній власності, транспортних засобів та іншого майна, договорів
застави і довічного утримання, шлюбних контрактів, заповітів, доручень).
Засвідчення правильності копій документів і виписок із них,
справжності підпису на документах, правильності перекладу документів з
однієї мови на іншу.

Посвідчення фактів: що громадянин живий; перебування громадянина
в певному місці; тотожності громадянина з особою, зображеною на
фотокартці; часу пред’явлення документів.
Передавання заяв громадян, підприємств, установ і організацій.
Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів. Вчинення морських
протестів. Видача свідоцтва про право на спадщину. Поняття спадкування.
Повноваження державних контор щодо спадкових справ. Особливості
здійснення цієї нотаріальної дії. Порядок видачі свідоцтва про право на
спадщину.
Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні
подружжя. Поняття спільного майна подружжя. Випадки вчинення цієї
нотаріальної дії. Порядок її вчинення. Правові наслідки вказаної нотаріальної
дії. Видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів,
порядок здійснення, особливості. Обставини, що підлягають встановленню
нотаріусом у випадку вчинення цієї дії.
Тема 8. Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна
та документів
Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Накладання заборони
на відчуження нерухомого майна. Прийняття документів на зберігання та
етапи цього процесу (прийняття документів на зберігання, збереження
документів, видача документів).
Тема 9. Нотаріальні дії з надання документам виконавчої
сили
Вчинення виконавчого напису. Поняття виконавчого напису. Умови за
яких вчиняється виконавчий напис.
Порядок вчинення виконавчих написів. Право на вчинення виконавчих
написів. Правові наслідки вчинення виконавчого напису. Стягнення за
виконавчим написом.
Вчинення протестів векселів. Поняття і види векселів. Поняття
протесту векселя. Умови вчинення протесту векселя. Порядок пред’явлення
вимоги про оплату векселя. Правові наслідки опротестування векселя.
Пред’явлення чеків до платежу. Посвідчення несплати чеків. Порядок
вчинення цих дій. Строки прийняття чеків до платежу. Умови вчинення цієї
нотаріальної дії. Правові наслідки цієї нотаріальної дії.
Питання для самоконтролю
1. Поняття нотаріату.
2. Предмет і завдання нотаріальної діяльності.
3. Правова основа діяльності нотаріату.
4. Вимоги до посади нотаріуса, його права й обов’язки. Присяга нотаріуса.
5. Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.
6. Кваліфікаційна комісія нотаріату, її склад і повноваження.
7. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.

8. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і
підстави для його анулювання.
9. Структура нотаріальних органів та організаційні форми нотаріальної
діяльності.
10. Державні нотаріальні архіви.
11. Державні нотаріальні контори.
12. Приватна нотаріальна діяльність.
13. Організація діяльності посадових осіб виконавчих комітетів місцевих рад
щодо вчинення нотаріальних дій.
14. Повноваження управлінь юстиції щодо організації і контролю за
діяльністю нотаріату.
15. Українська нотаріальна палата.
16. Поняття компетенції нотаріальних органів.
17. Компетенція державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів.
18. Територіальна компетенція нотаріальних органів.
19. Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад.
20. Повноваження консульських установ і дипломатичних представництв
України.
21. Посвідчення заповітів і доручень, що прирівнюються до нотаріально
посвідчених.
22. Місце і строки вчинення нотаріальних дій.
23. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій.
24. Порядок оскарження нотаріальних дій та відмови в їх вчиненні.
25. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням
нотаріальної дії.
26. Перевірка справжності підписів на документах.
27. Нотаріальні акти.
28. Вимоги до нотаріальних документів.
29. Нотаріальне діловодство.
30. Оплата вчинюваних нотаріальних дій.
31. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна.
32. Посвідчення угод про відчуження частки майна у спільній власності.
33. Посвідчення угод про відчуження транспортних засобів.
34. Посвідчення договорів застави.
35. Посвідчення договорів довічного утримання.
36. Посвідчення шлюбних контрактів.
37. Посвідчення заповітів.
38. Посвідчення доручень.
39. Засвідчення правильності копій документів і виписок із них.
40. Засвідчення справжності підпису на документах.
41. Засвідчення правильності перекладу документів з однієї мови на іншу.
42. Посвідчення фактів: що громадянин живий; перебування громадянина в
певному місці; тотожності громадянина з особою, зображеною на
фотокартці; часу пред’явлення документів.
43. Передавання заяв громадян, підприємств, установ і організацій.

44. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.
45. Вчинення морських протестів.
46. Видача свідоцтва про право на спадщину.
47. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину.
48. Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні
подружжя.
49. Видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів.
50. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.
51. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна.
52. Прийняття документів на зберігання.
53. Вчинення виконавчого напису.
54. Вчинення протестів векселів.
55. Пред’явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків.
56. Нотаріальне оформлення документів для дій за кордоном.
57. Прийняття документів, складених за кордоном.
58. Міжнародні договори, що стосуються нотаріальних дій.
59. Стадії нотаріального процесу.
60. Основні положення про посвідчення правочинів.

Завдання для практичних занять
Тема 1. Нотаріат в системі юстиції
1. Визначити предмет, зміст нотаріальної діяльності.
2. Завдання, покладені на нотаріат.
3. Характеристика предмета метода нотаріального процесуального права.
Задача 1
До приватного нотаріуса звернувся його рідний брат з метою
посвідчення договору дарування принтера для комп’ютера. Як повинен діяти
нотаріус в цій ситуації?
Які роз’яснення він повинен дати братові?
Задача 2
Гр. Савченко звернулась до суду з приводу оскарження неправильно
вчиненої нотаріальної дії, в результаті якої була заподіяна матеріальна
шкода.
До якого провадження слід звертатися?
Чи буде відшкодовуватись шкода, заподіяна неправильно вчиненою
нотаріальною дією, якщо постраждалою особою є дружина нотаріуса?
Яку відповідальність буде покладено на нотаріуса?
Задача 3
У селі, де нотаріуса не було, уповноважена на вчинення нотаріальних
дій особа виконкому наклала від імені цього виконкому заборону відчуження
земельної ділянки Ш., яка знаходилась у цьому селі. Дії уповноваженої особи
виконкому Ш. були оскаржені до суду.
Роз’ясніть, що є підставою для оскарження.
Тема 2. Нотаріальний процес. Загальні правила вчинення
нотаріальних дій
1. Порушення нотаріальної процесу.
2. Розгляду нотаріальної справи по суті.
3. Підстави та строки відкладання та зупинення нотаріального провадження.
4. Процедура підписання нотаріальних документів.
Задача 1
Проаналізуйте зміст ст.41 Закону України „Про нотаріат‖, а саме, які
нотаріальні дії можуть вчинятися нотаріусом чи посадовою особою
виконавчого комітету сільської, селищної, міської Ради народних депутатів
на всій території України.
Чи можна з цієї норми зробити висновок про те, що нотаріуси можуть і
повинні виїжджати в інші міста, села тощо, в яких є інші нотаріальні контори
або працюють приватні нотаріуси.

Задача 2
С. під час перебування в лікарні звернувся до чергового лікаря лікарні з
проханням посвідчити його довіреність на отримання братом поштового
переказу, але йому в цьому відмовили.
Чи може він оскаржити відмову чергового лікаря лікарні? Який
порядок такого оскарження?
Задача 3
Військовослужбовець Щ., який перебував на лікуванні у госпіталі,
посвідчив довіреність з правом передовіри на право управління належним
йому автомобілем своєму сину. Коли його син звернувся до нотаріальної
контори з проханням посвідчити довіреність в порядку передовіри, то йому в
цьому відмовили.
Чи має право нотаріус вимагати лише нотаріально посвідчену
довіреність для посвідчення довіреності в порядку передовіри?
Тема 3. Посвідчення безспірних прав
1. Документи, що мають доказовий характер при видачі свідоцтва про право
на спадщину.
2. Особливості видачі свідоцтва на долю у спільному майні подружжя у
випадку смерті одного з подружжя.
3. Особливості видачі свідоцтва про придбання нерухомого майна, що є
предметом іпотеки
Задача 1
До головної лікарні Київської лікарні №6 звернувся громадянин
Франції, який через автомобільну катастрофу потрапив до лікарні і через
поганий стан здоров’я просив посвідчити його заповіт. Чи має право
головний лікар посвідчити заповіт іноземного гомадянина?
Задача 2
До приватного нотаріуса звернувся його товариш Т., який просив
здійснити представництво його прав та інтересів при прийнятті спадщини в
Білорусії, обгрунтовуючи це юридичною компетентністю нотаріуса та
подібністю законодавства України і Білорусії.
Чи може приватний нотаріус виконати прохання Т.?
Задача 3
До державного нотаріуса звернувся один із спадкоємців, який просив в
урочистій обстановці оголосити зміст заповіту. Для цього за його проханням
нотаріус запросив всіх спадкоємців, зазначених в заповіті, і оголосив його
зміст.
Які необхідно надати документи для того, щоб була можливість цю дію
вчинити?

Чи може нотаріус за вчинення цієї нотаріальної дії, не передбаченої
законодавством України, брати плату?
Чи нестиме нотаріус відповідальність за вчинення нотаріальної дії,
непередбаченої законодавством України, для громадян України?
Тема 4. Посвідчення безспірних фактів
1. Посвідчення довіреностей.
2. Посвідчення договорів довічного утримання (догляду).
3. Посвідчення шлюбного договору.
4. Посвідчення договору застави (іпотеки).
Задача 1
До державного нотаріуса В. Броварської державної нотаріальної
контори звернувся спадкоємець К., який просив вжити заходів щодо охорони
спадкового майна в селі Стрілки Броварського району.
Нотаріус відмовив у вчиненні цього провадження, мотивуючи це тим,
що в цьому випадку нотаріальну дію повинна вчиняти посадова особа, на яку
рішенням виконкому покладено вчинення цих дій.
Чи правомірно відмовив нотаріус у вчиненні цього провадження?
Якщо посадова особа виконавчого комітету є одним із спадкоємців, то
хто в цьому випадку має вживати заходів щодо охорони спадкового майна?
Задача 2
Приватний нотаріус З., до якого звернувся за консультацією правового
характеру Г., відмовився надати консультацію. Він пояснив, що це займає
досить багато часу, він в даний час дуже зайнятий, оскільки на нього чекають
клієнти з більш важливими нотаріальними справами. Він пояснив, що за
консультаціями можна звернутися до державної нотаріальної контори або
юридичної консультації.
Чи правомірні дії нотаріуса?
Задача 3
Л. звернулась до приватного нотаріуса з метою посвідчення договору
дарування належної на праві власності квартири, але з її пояснень нотаріус
довідався про те, що вона до часу звернення до нотаріуса не отримала
документів про приватизацію квартири.
Чи може в цьому випадку нотаріус прискорити процес приватизації
квартири, звернувшись до відповідних органів на підставі?
Який строк передбачений законодавством про нотаріат для вчинення
нотаріального провадження в цьому випадку?
Тема 5. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам
виконавчої сили
1. Виконавчий напис як форма надання документам виконавчої сили. Його
характеристика.

2. Порядок вчинення протесту векселя.
Задача 1
В. надав нотаріусу документи для посвідчення договору
купівліпродажу будинку, який належав йому на праві власності. Але
достовірність наданих документів у нотаріуса викликала сумнів і він виніс
постанову про направлення документів на експертизу.
Чи правомірно вчинив нотаріус, якщо В. заперечував правомірність
проведення експертизи, мотивуючи це відсутністю часу та коштів?
Задача 3
В. звернувся до приватного нотаріуса, сплативши у визначеному
розміру плату за посвідчення договору дарування. Він вимагав від нотаріуса
скороти процес роз’яснення його прав та наслідків вчинюваної угоди.
Чи має зобов’язаний нотаріус роз’яснювати права клієнта?
Задача 4
Л. звернувся до нотаріуса для посвідчення своєї згоди на усиновлення
його дитини. Після роз’яснень, наданих нотаріусом, Л. просив нотаріуса
відкласти вчинення нотаріальної дії, оскільки йому необхідний час для
прийняття остаточного рішення.
Який час нотаріус має право надати Л. для прийняття остаточного
рішення?
Чи передбачено законодавством такий випадок?
Тема 6. Охоронні нотаріальні дії
1. Зміст і значення акту опису спадкового майна.
2. Вимоги, які ставляться до змісту опису документів, що приймаються на
зберігання.
Задача 1
До нотаріуса звернувся І. із заявою про видачу свідоцтва про право на
спадщину. До спадкоємців за законом належала також дочка спадкодавця від
першого шлюбу. Між спадкоємцями виник спір щодо розподілу спадкового
майна – автомобіля, оскільки кожна спадкоємниць бажала отримати
автомобіль в натурі. Дочка просила нотаріуса не видавати свідоцтва про
право на спадщину, оскільки бажала звернутись до суду.
Які процесуальні строки передбачені у цьому випадку? Чи повинен
нотаріус повертати І. державне мито, якщо нотаріальна дія не буде вчинена
через вирішення судом справи про розподіл спадкового майна?
Задача 2
Нотаріус, вчиняючи підготовчі нотаріальні дії звернув увагу на
нервовий стан заявника М., який неодноразово просив прискорити процес
посвідчення моди щодо купівлі –продажу квартири. Крім того, у нотаріуса
виклала сумнів печатка на рішенні органу опіки та піклування про згоду на

посвідчення цієї угоди.
Як у цьому випадку повинен діяти нотаріус? Запропонуйте власні
варіанти вирішення цієї ситуації.
Задача 3
Нотаріус на прохання З. звернувся до БТІ за довідкою –
характеристикою на квартиру. Протягом місяця відповіді з БТІ нотаріус не
отримав і на цій підставі не вчинив нотаріальну дію щодо купівлі-продажу
квартири. З. звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди
заподіяної порушення нотаріусом процесуального строку. Це відбулось через
відмову покупців від укладення договору купівлі внаслідок порушення
строку укладення угоди і повернення З. покупцям подвійної суми завдатку.
Дайте правовий аналіз ситуації?
Тема 7. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам
виконавчої сили.
1. Вчинення виконавчих написів.
2. Вчинення протестів векселів.
3. Пред’явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків.
Задача 1
При встановленні особи С. нотаріусом було помічено, що фотокартка
переклеєна.
Як у цьому випадку має діяти нотаріус?
Задача 2
Ц. звернувся до нотаріуса, але вчинення нотаріального провадження
останнім було зупинено у зв’язку з розглядом справи про визнання іншої
сторони правочину, гр. П., недієздатним. Після того як судом було
відмовлено у визнанні цього громадянина недієздатним, сторони хотіли
звернутися за посвідченням правочину, але їм стало відомо, що нотаріус
припинив свою діяльність.
Дайте консультацію сторонам, в який орган їм необхідно звернутися
для відновлення провадження за яке вони здійснили оплату.
Задача 3
Нотаріус попередив заявника, що вчинення нотаріальної дії
відкладається на 2 місяці, оскільки документи надані ним не в повному обсязі
і деякі з них необхідно направити на експертизу. Тому відповідно до Закону
України „Про нотаріат‖ для кожного ускладнення передбачено певний строк
на який вчинення нотаріального процесу відкладається.
Чи правомірно діяв нотаріус?
Чи може бути продовжений строк для вчинення нотаріального
провадження, якщо нотаріус перебуває у відпустці?

Тема 8. Нотаріат та охорона приватних прав.
Питання для самостійної роботи
1. Нотаріальна охорона права власності.
2. Нотаріальна охорона зобов’язальних прав.
3. Нотаріальна охорона спадкових прав.
4. Нотаріальна охорона сімейних прав.
Задача 1
До нотаріуса звернувся І. із заявою про видачу свідоцтва про право на
спадщину. До спадкоємців за законом належала також донька спадкодавця
від першого шлюбу. Між спадкоємцями виник спір щодо розподілу
спадкового майна – автомобіля, оскільки кожна із спадкоємниць бажала
отримати автомобіль в натурі.
Донька просила нотаріуса не видавати свідоцтва про право на
спадщину, оскільки бажала звернутись до суду.
Які процесуальні строки повинні бути враховані спадкоємцями при
розподілі спадкового майна?
Аргументуйте власну точку зору посиланням на Закон та Інструкцію.
Задача 2
18 березня 2011 року В. уклав договір позики в сумі 20 тис. грн. з
комерційним банком „Либідь‖. При цьому був посвідчений також договір
застави предметом якого була трикімнатна квартира Власенка, розташована в
центрі м. Києва. Квартира, за погодженням сторін, була оцінена у 100 тис.
грн. 22 березня 2011 року В. звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити
догорів позики в сумі 40 тис. грн. з приватною фірмою „Горобина‖.
Після перевірки наявності заборон відчуження об’єктів нерухомого
майна нотаріус відмовив у посвідченні цього договору. Однак В. пояснював,
що між вартістю заставленої квартири та сумо боргу існує різниця у 80 тис.
грн. і тому він має право на підставі цієї різниці укладати додатковий договір
позики.
Чи правомірно відмовив нотаріус у вчиненні нотаріальної дії?
Які у мови має забезпечувати застава при наданні кредиту?
Задача 3
Під час вчинення нотаріальної дії у нотаріуса виник сумнів щодо
справжності документів, як має діяти нотаріус?
На який строк нотаріус може відкласти вчинення нотаріальної дії?
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102.
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1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ
Шифр
умінь та
змістових
модулів
1

Зміст умінь, що забезпечується
Правова основа діяльності нотаріату. Система законодавчих
актів, які регламентують діяльність нотаріусів. Конституційні засади
нотаріальної діяльності. Основні положення законів про нотаріальну
діяльність, або які її торкаються. Акти Президента України, Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, які
спрямовані на регулювання нотаріальної діяльності.

2

Структура нотаріальних органів та організаційні форми
нотаріальної діяльності. Державні нотаріальні архіви. Державні
нотаріальні контори і приватна нотаріальна діяльність. Організація
діяльності посадових осіб виконавчих комітетів місцевих рад щодо
вчинення нотаріальних дій. Консульські установи і дипломатичні
представництва. Повноваження органів юстиції щодо організації і
контролю за діяльністю нотаріату. Українська нотаріальна палата.

3

Нотаріальне провадження: поняття та види. Стадії нотаріального
процесу. Місце вчинення нотаріальних дій. Строки вчинення
нотаріальних дій. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій.
Порядок оскарження нотаріальних дій. Порядок оскарження
відмови в їх вчиненні.

1.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційний курс
№
з/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9

2.1. Теми лекційних занять
Назва теми
Поняття нотаріального процесу, його зміст та стадії
Правове становище нотаріуса
Організаційна будова нотаріату в Україні
Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату
Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних
дій

Кількість
годин
2
2
2
2
2

Нотаріальний процес. загальні правила вчинення нотаріальних дій
Посвідчення правочинів. Посвідчення безспірних фактів, що не
мають змісту угод та безспірних прав
Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна та документів
Нотаріальні дії з надання документам виконавчої сили

2
2

Разом

18

2
2

2.2. Практичні заняття
№
з/п
1

Назва теми

Кількість
годин
2

2

Нотаріальний процес. Загальні правила вчинення нотаріальних дій

2

3
4
5

Посвідчення безспірних прав
Посвідчення безспірних фактів
Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої
сили
Охоронні нотаріальні дії
Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої
сили.
Нотаріат та охорона приватних прав.

4
2
2

Разом

18

6
7
8

Нотаріат в системі юстиції

2
2
2

7. Самостійна робота
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назва теми
Організаційна будова нотаріату в Україні
Стадії нотаріального процесу
Нотаріальні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти
Нотаріус, як обовязковий учсник нотаріального процесу
Правове становище нотаріуса
Оплата нотаріальних послуг
Нотаріальна таємниця
Оскарження нотаріальних дій
Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату
Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення
нотаріальних дій
Консультації нотаріуса
Нотаріальний процес. загальні правила вчинення
нотаріальних дій
Посвідчення правочинів.
Посвідчення безспірних фактів, що не мають змісту угод
та безспірних прав
Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна та
документів
Нотаріальні дії з надання документам виконавчої сили
Разом

Кількість
годин
2/4
4/6
6/8
4/4
4/4
6/8
6/8
4/6
4/6
2/4
6/8
4/6
4/4
4/4
6/8
6/6
72/94

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Законодовчо-нормативні акти:
1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами № 9-рп/2005
(v009p710-05) від 13.10.2005.
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV зі змінами № 1111-V (1111-16)
від 31.05.2007// ВВР, 2007, № 44, ст.512.
3. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV зі змінами №
543-V (543-16) від 09.01.2007// ВВР, 2007, № 12, ст. 103.
4. Закон України „Про нотаріат‖ вiд 02.09.1993 № 3425-XII № 3538-IV (3538-15) від
15.03.2006// ВВР, 2006, № 35, ст.295.
5. Закон України „Про виконавче провадження‖ № 606-XII від 21 квітня 1999 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
6. Указ Президента України „Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні‖ від
23.08.1998 р. № 932/98.

Монографії, навчальна література, періодичні видання:
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та права. Спецвипуск.-2002.- №1.- С.175-176
2. Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання нотаріальною діяльністю та
пріоритети запозичення в Україні // Підприємництво, господарство та право.-2003.№7.- С.57-61
3. Баранкова В. Нотаріальні процесуальні правовідносини // Вісник Академії
правових наук. – 2000. – № 3 (22).
4. Баранкова В. Функции нотариальной деятельности // Підприємництво,
господарство і право.- 2003.- № 11.- C.89-92.
5. Бессмертный А. К. Судебные и правоохранительные органы Украины: Пособие для
подгот. к экзамену — Х.: Эспада, 2002. — 96 с.
6. Білоус В. Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. — К.: Юрінком
Інтер, 2004. — 375 с.
7. Бондарєва М. Особливості організації нотаріату за законодавством Сполучених
Штатів Америки // Право України.- 2006.- № 7.- C.131-135.
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України. – 2001. – № 5. – С.59-65.
9. Веприняк Д. М., Кулик О. М. Адвокатура і нотаріат. — К.: НАУ, 2005. — 100 с.
10. Виникнення та розвиток інституту нотаріату //Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної
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національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 113-114.
11. Висоцький О. Нове дослідження нотаріальної науки // Право України. - 2001. №12. – С. 149.
12. Выменец С.П. Историко-правовые аспекты становления и развития института
нотариата. Российский и международный опыт. - СПб.: Академия общественных
связей, 2000. - 231 с.
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1. Опис навчальної дисципліни
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни С/К
«Нотаріальний процес»)

Найменування
показників

Кількість кредитів, 3

Модулів – 1
Змістових модулів 2
Курсова робота Загальна кількість годин
108

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента - 72

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний
рівень
Галузь знань
0304 Право
(шифр, назва)

Напрям
8.030402
(шифр, назва)

Спеціальність
(професійне
спрямування)
Правознавство

Освітньокваліфікаційний
рівень:
Магістр

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна
(за вибором студента)

Рік підготовки:
5-й
Семестр
9-й
Лекції
18 год.
Практичні, семінарські
18 год.
Лабораторні
Самостійна робота
72 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: Залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Основною
метою вивчення курсу ―Нотаріальний процес‖ 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 діючі
правові норми при розв’язанні конкретних ситуативних завдань, пов’язаних з
діяльністю нотаріату.
Завдання вивчення спецкурсу: 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.
Міжпредметні зв’язки:
у результаті вивчення дисципліни
―Нотаріальний процес‖ студенти набувають знання з організації та
функціонування нотаріату, що сприяє засвоєнню передусім цивільного та
цивільного процесуального права, яке дає змогу комплексно вирішувати
проблеми захисту прав особи.
Студенти повинні знати: ключові поняття та визначення; перелік
основних нормативно-правових актів, які регламентують організацію
та функціонування нотаріату в Україні.
Студенти повинні вміти: користуватися нормативно-правовими
актами; формулювати власні висновки та пропозиції з правових питань;
складати нотаріальні документи; обґрунтовувати та відстоювати власну
позицію, спираючись на здобуті теоретичні знання.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1 Поняття нотаріального процесу, його зміст та стадії
Тема 2 Правове становище нотаріуса
Тема 3 Організаційна будова нотаріату в Україні
Тема 4 Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату
Змістовий модуль 2.
Тема 5 Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій
Тема 6 Нотаріальний процес. загальні правила вчинення нотаріальних дій
Тема 7 Посвідчення правочинів. Посвідчення безспірних фактів, що не мають
змісту угод та безспірних прав
Тема 8 Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна та документів
Тема 9 Нотаріальні дії з надання документам виконавчої сили

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л п Лаб інд
Ср
л п лаб інд ср
18 18
72
- Модуль 1

Змістовий модуль 1.
Тема 1 Поняття
нотаріального
процесу, його
зміст та стадії
Тема 2Правове
становище
нотаріуса
Тема 3
Організаційна
будова нотаріату
в Україні
Тема 4
Міжнародне
співробітництво у
сфері нотаріату

2

2

2

2

2

4

2

2

6

2

8

Змістовий модуль 2
Тема 5
Компетенція
нотаріальних
органів щодо
вчинення
нотаріальних дій

2

2

6

Тема 6
Нотаріальний
процес. загальні
правила вчинення
нотаріальних дій
Тема 7
Посвідчення
правочинів.
Посвідчення
безспірних
фактів, що не
мають змісту
угод та
безспірних прав
Тема 8
Нотаріальні дії,
спрямовані на
охорону майна та

2

2

6

2

4

2

2

32

2

документів
Тема 9
Нотаріальні дії з
надання
документам
виконавчої сили

2

36

2

2

18 18

72

Усього годин

5. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Нотаріат в системі юстиції
Нотаріальний процес. Загальні правила вчинення нотаріальних дій

Кількість
годин
2
2

Посвідчення безспірних прав
Посвідчення безспірних фактів
Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої
сили
Охоронні нотаріальні дії
Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої
сили.
Нотаріат та охорона приватних прав.

4
2
2

Разом

18

2
2
2

6. Самостійна робота
№
з/п
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва теми
Організаційна будова нотаріату в Україні
Стадії нотаріального процесу
Нотаріальні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти
Нотаріус, як обовязковий учсник нотаріального процесу
Правове становище нотаріуса
Оплата нотаріальних послуг
Нотаріальна таємниця
Оскарження нотаріальних дій
Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату
Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення
нотаріальних дій
Консультації нотаріуса
Нотаріальний процес. загальні правила вчинення
нотаріальних дій
Посвідчення правочинів.

Кількість
годин
2/4
4/6
6/8
4/4
4/4
6/8
6/8
4/6
4/6
2/4
6/8
4/6
4/4

14
15
16

Посвідчення безспірних фактів, що не мають змісту угод
та безспірних прав
Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна та
документів
Нотаріальні дії з надання документам виконавчої сили

4/4
6/8
6/6

Разом

72/94

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
Збір та узагальнення матеріалів нотаріальної практики.
8. Методи контролю
Залік за результатами складання письмового модуля.
9. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9

Сума
100

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)
Підсумковий
Поточне тестування та самостійна робота
тест (екзамен)
Змістовий
Змістовий модуль
Змістовий модуль
модуль 1
2
3
50
Т1 Т2 Т3
Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12

Сума

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів
Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи
(проекту)
Пояснювальна записка Ілюстративна частина
Захист роботи
Сума
до ___
до ___
до ___
100
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і
заліків).
 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з
дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну
успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;
 при оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця
відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS

За національною шкалою
Оцінка в

Оцінка

балах

ECTS

Визначення

Екзаменаційна оцінка,
оцінка з диференційованого

Залік

заліку
90 – 100

А

81-89

В

Відмінно
Дуже добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

Відмінно
Добре
Зараховано
Задовільно

Протягом семестру проводиться один модуль, а також інші види контролю.
Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також
відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається
Вченою радою юридичного факультету.

10. Методичне забезпечення
1. Лемик Р.Я. Нотаріальний процес: Програма зі спецкурсу для студентів юридичного
факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені
Івана Франка, 2011.

11. Рекомендовані джерела
Законодовчо-нормативні акти:
1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами № 9-рп/2005
(v009p710-05) від 13.10.2005.
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV зі змінами № 1111-V (1111-16)
від 31.05.2007// ВВР, 2007, № 44, ст.512.
3. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV зі змінами №
543-V (543-16) від 09.01.2007// ВВР, 2007, № 12, ст. 103.
4. Закон України „Про нотаріат‖ вiд 02.09.1993 № 3425-XII № 3538-IV (3538-15) від
15.03.2006// ВВР, 2006, № 35, ст.295.
5. Закон України „Про виконавче провадження‖ № 606-XII від 21 квітня 1999 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
6. Указ Президента України „Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні‖ від
23.08.1998 р. № 932/98.

Монографії, навчальна література, періодичні видання:
1. Актуальні питання реформування системи державного регулювання нотаріальної
діяльності в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління
та права. Спецвипуск.-2002.- №1.- С.175-176
2. Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання нотаріальною діяльністю та
пріоритети запозичення в Україні // Підприємництво, господарство та право.-2003.№7.- С.57-61
3. Баранкова В. Нотаріальні процесуальні правовідносини // Вісник Академії
правових наук. – 2000. – № 3 (22).
4. Баранкова В. Функции нотариальной деятельности // Підприємництво,
господарство і право.- 2003.- № 11.- C.89-92.
5. Бессмертный А. К. Судебные и правоохранительные органы Украины: Пособие для
подгот. к экзамену — Х.: Эспада, 2002. — 96 с.
6. Білоус В. Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. — К.: Юрінком
Інтер, 2004. — 375 с.
7. Бондарєва М. Особливості організації нотаріату за законодавством Сполучених
Штатів Америки // Право України.- 2006.- № 7.- C.131-135.
8. Вдосконалення архівної справи в системі сучасного нотаріату України // Право
України. – 2001. – № 5. – С.59-65.
9. Веприняк Д. М., Кулик О. М. Адвокатура і нотаріат. — К.: НАУ, 2005. — 100 с.
10. Виникнення та розвиток інституту нотаріату //Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної
конференції. 13-14 лютого 2003 р. - Львів: Юридичний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 113-114.
11. Висоцький О. Нове дослідження нотаріальної науки // Право України. - 2001. №12. – С. 149.
12. Выменец С.П. Историко-правовые аспекты становления и развития института
нотариата. Российский и международный опыт. - СПб.: Академия общественных
связей, 2000. - 231 с.
13. Гель А. П., Семаков Г. С., Кондракова С. П. Судові та правоохоронні органи
України. — К.: МАУП, 2004. — 268 с.
14. Гулєвська Г.Ю. Генезис інституту нотаріату в сфері адміністративно-правового
регулювання в Україні // Підприємництво, господарство та право. - 2002.- №8.- С.
65-68
15. Гулєвська Г.Ю. Державне регулювання відносин у галузі нотаріальної діяльності в
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