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ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ
СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 13 ВАМ НЕОБХІДНО:
Опрацювати питання винесені на семінарське заняття в залежності від
обраного вами рівня:
1.1 Для задовільного рівня достатньо просто відповідей на чотири питання
викладених в плані семінарського заняття
1.2 Для достатнього та високого рівня вам необхідно:


виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати

дослідницьку роботу (див. вимоги до реферату наведені в Додатку 1);


створити презентацію (не менше 10 слайдів, не рахуючи титульного та

останнього слайда) відповідно до обраного питання. Рекомендовано ознайомитися з
вимогами

до

створення

презентації

за

посиланням

http://www.hmapo-

pedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12
Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно
зазначити наступне:
Реферат/Презентація
до семінарського заняття № ___
з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
на тему: «_________________________________»
виконав (-ла) студент-(ка) групи П - __
________________________
(ПІБ)

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності,
охайності в оформленні.
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Тема дисципліни: Нотаріат в Україні
Семінарське заняття 13
Тема: Специфіка діяльності нотаріуса

План
1.
Охарактеризуйте загальні засади організації нотаріату в Україні
2.
Охарактеризуйте порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії
нотаріату. Проаналізуйте порядок видачі та анулювання Свідоцтва про право на
заняття нотаріальною діяльністю
3.
Охарактеризуйте організацію роботи державних нотаріальних контор
4.
Охарактеризуйте приватну нотаріальну діяльність
5.
Визначте повноваження щодо вчинення нотаріальних дій. Проаналізуйте
порядок вчинення нотаріальних дій
Література
Базова:
1.
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30 (зі змінами і доповненнями).
2.
Закон України «Про нотаріат» від 02 вересня 1993 року // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 3425-XII (зі змінами і доповненнями).
3.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджено
Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5
Допоміжна
1.
Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. у схемах / А.В.
Лапкін. - Вид. 7-ме, змін. і допов.- Х.: Право, 2018. – 166 с.
2.
Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / Л. М. Москвич,
І. В. Назаров, О. О. Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2016. – 243 с.
Ключові поняття
Нотаріус, нотаріальний орган, свідоцтво, державні нотаріальні архіви, нотаріальні дії
Рекомендовані реферати
1. Сучасні тенденції розвитку нотаріату в Україні
2. Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії
3. Історія розвитку нотаріату в Україні
4. Основні правила вчинення нотаріальних дій
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Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів:
1.
2.
3.
4.
діяльністю
5.
державної

Що таке нотаріат?
На кого покладається вчинення нотаріальних дій?
Назвіть вимоги до особи яка має намір стати нотаріусом
Назвіть підстави видачі свідоцтва про права на заняття нотаріальною
Назвіть ознаки які відрізняють приватну нотаріальну діяльність від

Дослідницька робота
1.
2.
Україні

Актуальні проблеми функціонування системи нотаріату в Україні
Правові аспекти державного контролю за нотаріальною діяльністю в

Методичні рекомендації
У відповіді на перше питання перш за все потрібно зазначити, що відповідно до
ст. 1 Закону України «Про нотаріат» 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, передбачені цим Законом, з метою надання їм
юридичної вірогідності.
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в
державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні
нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат», нотаріус - це уповноважена
державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній
конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну
діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та
вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної
вірогідності.
Нотаріусом може бути громадянин України, якому присуджено ступінь вищої
юридичної освіти не нижче магістра, який володіє державною мовою відповідно до
рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української
мови як державної", має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них
помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як
три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття
нотаріальною діяльністю.
Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така
судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку (крім
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реабілітованої особи), особа дієздатність якої обмежена, або особа визнана
недієздатною.
Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання
неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи
інших осіб.
Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути
засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в
органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати
іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, а також
діяльності у професійному самоврядуванні нотаріусів.
Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, у
відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України в урочистій
обстановці складає присягу.
Стаття 8 Закону України «Про нотаріат» визначає поняття нотаріальної таємниці,
нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення
нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про
особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо.
Нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо відомостей, які
становлять нотаріальну таємницю, крім випадків, коли цього вимагають особи, за
дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.
Для відповіді на друге питання необхідно зазначити, що для визначення рівня
професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю,
та вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю при Міністерстві юстиції України утворюється Вища кваліфікаційна комісія
нотаріату. Персональний склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату затверджується
наказом Міністерства юстиції України.
Строк повноважень персонального складу Вищої кваліфікаційної комісії
нотаріату становить три роки, починаючи з дня його затвердження.
Порядок
допуску
до
складання
кваліфікаційних
іспитів
та
їх
проведення встановлюється Міністерством юстиції України.
На підставі результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна комісія нотаріату
приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України
свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, допускається до наступного його
складання не раніш як через рік за поданням відповідного територіального органу
Міністерства юстиції України за місцем постійного проживання такої особи.
Особа, яка не здійснювала нотаріальну діяльність протягом трьох років після
отримання свідоцтва повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового
кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
Питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням
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Міністерства юстиції України, його територіальних органів або Нотаріальної палати
України у випадках, визначених цим Законом.
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути оскаржено до суду.
Згідно з ст. 11 Закону України «Про нотаріат» - Свідоцтво про право на заняття
нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції України на підставі рішення
Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату.
Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду. За видачу свідоцтва про
право на заняття нотаріальною діяльністю вноситься плата, розмір якої встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
В відповіді на третє питання студентам слід зазначити що Державна
нотаріальна контора є юридичною особою, яка створюється та реєструється у
встановленому законом порядку. Очолює державну нотаріальну контору завідуючий,
який призначається із числа осіб, які мають свідоцтво про право на зайняття
нотаріальною діяльністю.
Призначення на посади державного нотаріуса, завідуючого державною
нотаріальною конторою та звільнення з таких посад здійснюються територіальними
органами Міністерства юстиції України.
За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у
розмірах, встановлених чинним законодавством.
За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які
не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру
справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються територіальними органами
Міністерства юстиції України. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг,
спрямовуються до Державного бюджету України.
Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних або недбалих дій державного
нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаченому законодавством України.
Державний нотаріус має печатку із зображенням Державного герба України,
найменуванням державної нотаріальної контори і відповідним номером.
В обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі засновуються
державні нотаріальні архіви, які є складовою частиною Національного архівного фонду
і здійснюють тимчасове (до 75 років) зберігання нотаріальних документів.
Реєстрація приватної нотаріальної діяльності (четверте питання) провадиться
відповідними територіальними органами Міністерства юстиції України на підставі
заяви особи, яка має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та акта
про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса
встановленим цим Законом умовам. У заяві зазначається назва нотаріального округу, в
якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю.
Робоче місце (контора) приватного нотаріуса повинно розташовуватися в межах
визначеного для нього нотаріального округу. Вимоги до робочого місця (контори)
приватного нотаріуса встановлюються Міністерством юстиції України.
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Реєстраційне посвідчення видається відповідним територіальним органом
Міністерства юстиції України у семиденний строк після подання заяви. У
реєстраційному посвідченні зазначаються нотаріальний округ та адреса робочого місця
(контори) приватного нотаріуса.
Приватний нотаріус зобов’язаний розпочати нотаріальну діяльність протягом 30
робочих днів після видачі реєстраційного посвідчення. У разі якщо нотаріус не розпочав
роботу у встановлений строк без поважних причин, його реєстраційне посвідчення
анулюється за наказом відповідного територіального органу Міністерства юстиції
України, який видав реєстраційне посвідчення.
Приватний нотаріус вправі мати контору, укладати цивільно-правові та трудові
договори, відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках.
Час прийому фізичних осіб приватним нотаріусом повинен становити не менше
п’яти годин на день і п’яти робочих днів на тиждень за виключенням обставин, за яких
нотаріус з незалежних від нього причин не може здійснювати такий прийом.
Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у межах
нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність.
Про зміну адреси робочого місця (контори) приватний нотаріус зобов’язаний
протягом трьох робочих днів повідомити відповідний територіальний орган
Міністерства юстиції України.
Для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчиненої
нотаріальної дії та/або іншої дії, покладеної на нотаріуса відповідно до закону,
приватний нотаріус зобов’язаний до початку зайняття приватною нотаріальною
діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності.
Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними діями
приватного нотаріуса при здійсненні ним нотаріальної діяльності функцій державного
реєстратора прав на нерухоме майно. Приватний нотаріус не несе відповідальності по
зобов’язаннях держави.
Мінімальний розмір страхової суми становить тисячу мінімальних розмірів
заробітної плати. Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою
сторін або в судовому порядку. Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій
справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та
фізичною або юридичною особою.
Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій та порядок вчинення
нотаріальних дій (п’яте питання) регламентується Розділами ІІ та Розділом ІІІ Глава
4 Закону України «Про нотаріат».
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Додаток 1
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами
основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури,
вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки.
Структура реферату:

титульна сторінка;

зміст (включаючи план, який повинен розкривати всю суть теми);

вступ (має бути обґрунтовано значення обраної теми);

основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення
основних питань);

висновки (вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного
матеріалу);

список використаної літератури (необхідно розміщувати в алфавітному
порядку, якщо при виконанні реферату використовувалися нормативні документи їх
необхідно розміщувати на початку списку);

додатки (не обов’язково, але за можливості можна додати документи, схеми
тощо).
Вимоги до оформлення реферату.
Обсяг реферативної роботи має складати – 10-15 сторінок. До загального
обсягу роботи не входять додатки та список використаних джерел.
Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У
тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що
використовувалися при підготовці реферату. Посилання на літературне джерело
ставиться у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури
та конкретна сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [8, с. 179].
Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних
аркушах формату А-4 (210 х 297).
Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;
вирівнювання - “За шириною”;
міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);
абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);
верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.
Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти
знакам (1,25 см).
Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно відтворювати
у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів
друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Заголовки
розділів слід починати з належного відступу.
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Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки
позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки.
Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи, але номер
сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати
також арабськими цифрами.
Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати в
додатках. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.

Викладач:

Бубнєнкова О.О.

