
Програмові вимоги для модульного і підсумкового контролю (залік) з 

дисципліни «Нотаріат України» 

1. Поняття і завдання нотаріату.  

2. Джерела нотаріального процесуального права.  

3. Принципи нотаріального процесуального права.  

4. Вимоги до посади нотаріуса.  

5. Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною 

діяльністю.  

6. Кваліфікаційні комісії нотаріату.  

7. Порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною 

діяльністю та підстави його анулювання. 

8. Присяга нотаріуса.  

9. Права та обов’язки нотаріуса.  

10. Організація роботи державних нотаріальних контор.  

11. Приватна нотаріальна діяльність. 

12. Організація роботи посадових осіб виконкомів місцевих рад щодо 

вчинення нотаріальних дій.  

13. Організаційні питання вчинення нотаріальних дій консульськими 

установами.  

14. Організація роботи державних нотаріальних архівів.  

15. Поняття компетенції нотаріальних органів. 

16. Територіальна компетенція нотаріальних органів.  

17. Посвідчення заповітів і довіреностей, прирівнюваних до 

нотаріально посвідчених.  

18. Повноваження державних нотаріальних архівів.  

19. Місце вчинення нотаріальних дій.  

20. Строки вчинення нотаріальних дій.  

21. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій.  

22. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням 

нотаріальної дії. 

23. Перевірка дієздатності громадян та правоздатності юридичних 

осіб, які беруть участь в правочинах, а також перевірка повноважень 

представника.  

24. Нотаріальні акти.  

25. Нотаріальне діловодство. 

26. Оплата вчинюваних нотаріальних дій.  

27. Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх вчиненні. 

28. Загальні правила посвідчення правочинів.  

29. Посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна.  

30. Посвідчення договору іпотеки (застави).  

31. Посвідчення договорів відчуження земельних ділянок. 

32. Посвідчення договорів відчуження транспортних  засобів, інших 

самохідних машин і механізмів. 

33. Посвідчення договорів доручення.  

34. Посвідчення шлюбного договору. 



35. Посвідчення заповітів.  

36. Посвідчення довіреностей.  

37. Вжиття заходів до охорони спадкового майна та строки їхньої дії.  

38. Видача свідоцтва про право на спадщину.  

39. Місце та строки видачі свідоцтва про право на спадщину.  

40. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину. 

41. Умови й порядок видачі свідоцтва про право власності на частку в 

спільному майні подружжя.  

42. Умови та процесуальний порядок видачі свідоцтва про придбання 

жилого будинку з прилюдних торгів.  

43. Поняття і значення накладення заборони  на відчуження 

нерухомого майна. 

44. Підстави накладення заборони.  

45. Процесуальний порядок засвідчення вірності копії документів та 

виписок із них.  

46. Процесуальний порядок засвідчення справжності підпису на 

документах.  

47. Процесуальний порядок засвідчення вірності перекладу з однієї 

мови на іншу. 

48. Посвідчення факту, що громадянин є живим.  

49. Посвідчення факту знаходження громадянина в певному місці. 

50. Посвідчення тотожності громадянина з особою зображеною на 

фотокартці. 

51. Посвідчення факту часу пред'явлення документів.  

52. Процесуальний порядок передачі заяв від одних осіб до інших. 

53. Суть та значення прийняття в депозит грошових сум і цінних 

паперів. 

54. Поняття та значення вчинення виконавчих написів.  

55. Процесуальний порядок вчинення виконавчих   написів. 

56.  Поняття та значення вчинення протестів векселів.  

57. Процесуальний порядок вчинення протестів векселів. 

58. Значення та мета вчинення морських протестів. 

59. Значення та мета прийняття документів на зберігання. 

60. Процесуальний порядок прийняття документів на зберігання. 

61. Поняття і значення видачі свідоцтва про придбання майна на 

аукціоні (публічних торгах) із реалізації заставленого майна  

62. Умови та процесуальний порядок видачі свідоцтва про придбання 

майна на аукціоні.  

63. Нотаріальне оформлення документів, призначених для дії за 

кордоном.  

64. Міжнародні договори. 
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