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Силабус навчальної дисципліни 

«НОТАРІАТ» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: «Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Нотаріат» 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. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Норми, які розкривають сутність інституту нотаріату, принципи 

діяльності та юридичну природу нотаріальних правовідносин, 

систему та компетенцію нотаріальних органів в Україні, загальні 

правила вчинення, класифікацію та зміст нотаріальних дій 

(нотаріальний процес). 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання теоретичних знань про поняття, предмет та принципи 

діяльності нотаріату для формування відповідних професійних 

компетентностей та їх подальшої реалізації у майбутній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

Самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування 

права відповідно до правового висновку зробленого у різних 
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правових ситуаціях. 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях. 

Уміння планувати та організовувати свою професійну діяльність. 

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності. 

Знання стандартів правничої професії. 

Навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

Уміння застосовувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій. 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  

Тема 1. Поняття та історія виникнення нотаріату в Україні. 

Тема 2. Предмет, система і принципи нотаріату. 

Тема 3. Правовий статус нотаріуса. 

Тема 4. Організація діяльності нотаріату в Україні. 

Тема 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. 

МОДУЛЬ ІI 

ОСОБЛИВАЧАСТИНА  

Тема 6. Загальні правила посвідчення правочинів. Посвідчення 

окремих видів договорів та заповітів. 

Тема 7. Видача свідоцтва виконавцю заповіту та свідоцтва про 

право на спадщину. 

Тема 8. Охоронні нотаріальні дії. Видача свідоцтва про право 

власності на частку в спільному майні подружжя. 

Тема 9. Видача свідоцтва про придбання арештованого 

нерухомого, заставленого майна. Накладання і зняття заборони 

щодо відчуження нерухомого майна і транспортних засобів. 

Тема 10. Засвідчення вірності копій документів, перекладу, 

справжності підписів. Нотаріальне посвідчення безспірних 

юридичних фактів. 

Тема 11. Передача заяв фізичних та юридичних осіб. Прийняття 

в депозит грошових сум і цінних паперів, документів на зберігання. 

Тема 12. Вчинення виконавчих написів.  

Тема 13. Вчинення протестів векселів та морських протестів. 



Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

Пререквізити 

Дисципліна «Нотаріат» може вивчатись студентами після набуття 

окремих компетентностей з дисциплін «Теорія держави і права», 

«Конституційне право України», «Юридична деонтологія», 

«Організація судових та правоохоронних органів», «Цивільне та 

сімейне право». 

Постреквізити 

Дисципліна «Нотаріат» є складовою циклу професійної 

підготовки фахового молодшого бакалавра з права. Знання з даного 

курсу будуть використовуватися при вивченні дисципліни 

«Цивільний процес» та інших спеціальних курсів.  

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Нотаріат в Україні: навчальний посібник / За заг. ред. Нікітіна 

Ю.В. 4-те вид. доп. і пер. К.: ВНЗ «НАУ», 2016. 586 с. 

2. Нотаріат: підручник / Комаров В.В., Баранкова В.В. Х.: Право, 

2019. 416 с. 

3. Нотаріат України: Книга 1. Організація нотаріату з практимумом: 

Підручник у трьох книгах. За заг. ред. Фурси С.Я., 3-тє вид., 

доповн. і переробл. К.: Алерта, 2015. 484 с. 

4. Долинська М.С. Нотаріальний процес: підручник. Львів: ЛДУВС, 

2019. 652 с. 

Допоміжна 

1. Судова практика у справах щодо оскарження камеральних 

перевірок нотаріуса: збірник судової практики, коментарі / 

Журавльов Д.В., Коротюк М.Г., Коротюк О.В., Чижмарь К.І. К.: 

ОВК, 2019. 278 c. 

2. Татарчук І. В. Нотаріат України. Навч. посіб для підготовки до 

іспитів. К.: ЦУЛ, 2019. 332 с. 

3. Алгоритм дій нотаріуса. Чижмарь К.І., Журавльов Д.В., Нікітін 

В.В., Кирилюк Д.В., Улановська А.М. К.: ЦУЛ., 2016. 56 с.  

4. Корнєєв Ю.В. Нотаріат в Україні. Навчальний посібник. К.: 

Центр навчальної літератури., 2019., 120 с. 

 

Інформаційні 

ресурси 

 

1. http://zakon4.rada.gov.ua/ – офіційний веб-портал Верховної Ради 

України 

2. http://www.kmu.gov.ua/ – офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України 

3. http://www.reyestr.court.gov.ua/ – Єдиний державний реєстр 

судових рішень 

4. http://www.ligazakon.ua/  –  Портал Ліга Закон 

5. http://www.nau.ua/ –  Професійна юридична система Мега-НАУ 

6. http://pravo.ua/ – Юридичний портал Pravo. Видавництво 

«Юридична практика» 

7. https://urist-ua.net/ –  Юрист –UA – актуальні зразки договорів 

України та юридична допомога за українським законодавством 

8. https://minjust.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства юстиції 

України 

9. http://npu.in.ua/ – офіційний сайт Нотаріальної палати України 

10. https://court.gov.ua/ – офіційний веб-портал Судова влада України 
 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=5670999359705528924&btnI=1&hl=ru
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.nau.ua/
http://pravo.ua/
https://urist-ua.net/
https://minjust.gov.ua/
http://npu.in.ua/
https://court.gov.ua/
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Практичні 17 

Самостійна робота 39 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ОКСАНА ЮРІЇВНА ДОКАШ 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання:  
Науковий ступінь: доктор політичних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: o.dokash@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 
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