
НОТАРІАТ В УКРАЇНІ 

 

Метою вивчення дисципліни є ознайомити майбутніх фахівців з роллю нотаріусів у 

суспільному житті, з принципами діяльності нотаріату, системою нотаріальних органів, із 

загальними правилами посвідчення угод та завданнями нотаріату. Викладання дисципліни 

«Нотаріат в Україні» має на меті розкрити організаційні основи діяльності нотаріату, 

ознайомити з нотаріальним процесом та його принципами, ознайомити з загальними 

правилами вчинення нотаріальних дій. Успішному засвоєнню даної дисципліни сприяє  

проведення  практичних занять. 

Основні завдання дисципліни: 

- практичне оволодіння нотаріальною термінологією; 

- набуття знань з теоретичних основ нотаріального процесу; 

- вивчення поняття і правової природи нотаріату; 

- забезпечення розуміння студентами правової атмосфери нотаріату; 

- засвоєння правил та особливостей нотаріального провадження. 

фізичних та юридичних осіб  

 

– загальні: 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 6 Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

ЗК 8 Здатність бути критичним і самокритичним. 

 

– фахові: 

ФК 1 Здатність  застосовувати  знання  з  основ  теорії  та філософії  права,  знання  і  

розуміння  структури  правничої професії та її ролі у суспільстві. 

ФК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи. 

ФК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

ФК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції; 

ФК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

ФК 14 Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації. 

ФК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння 

їх правового характеру і значення. 

          Програмні результати навчання: 

ПРН 2 Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної 

політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПРН 15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних 

ПРН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи. 

ПРН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Організаційні основи діяльності нотаріату в Україні 

Тема 2. Нотаріальний процес 

Тема 3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 

Тема 4. Посвідчення безспірних фактів 

Тема 5. Посвідчення безспірних прав 

Тема 6. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої сили. 

Тема 7. Нотаріат та охорона приватних прав 

Тема 8. Особливості вчинення окремих видів нотаріальних дій. 

 

Трудомісткість: 

 

Загальна кількість годин  120 год. 

Кількість кредитів - 4 

Форма семестрового контролю – залік. 

 


