
Вибірковий блок «Нотаріат» ОС «Магістр» (денна форма навчання) 

Ключовими результатами навчання за вибірковим блоком «Нотаріат» ОС 

«Магістр» є набуття здобувачами освіти компетентностей, потрібних для 

ефективної професійної діяльності із урахуванням сучасних вимог ринку 

праці.  

Загальний стиль навчання за вибірковим блоком «Нотаріат» ОС 

«Магістр» - завдання-орієнтований (з елементами проблемно-

орієнтованого та самонавчання) із поглибленим вивченням проблем теорії 

нотаріального права та процесу, практики правозастосування у відповідній 

сфері. Лекції, семінари проводяться в малих групах, самостійна робота 

виконується здобувачем освіти на основі підручників, конспектів, 

методичних рекомендацій, консультацій із викладачами.  

Результати навчання, що відображують специфіку вибіркового блоку 

«Нотаріат» ОС «Магістр», формуються за рахунок вивчення здобувачами 

освіти таких дисциплін вибіркового блоку дисциплін «Нотаріат» як: 

Нотаріальні процесуальні документи: теорія, методика і практика; 

Нотаріальний процес; Реалізація цивільних правовідносин в нотаріальному 

процесі; Реалізація земельних, сімейних, спадкових правовідносин та 

правовідносин найму в нотаріальному процесі; Реалізація господарських 

правовідносин в нотаріальному процесі; Процедура нотаріального 

посвідчення договорів; Актуальні проблеми організації нотаріату в Україні; 

Етика нотаріуса; Засвідчення безспірних фактів в нотаріальному процесі; 

Забезпечення виконання зобов’язання в нотаріальному процесі; 

Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів; Вчинення протесту 

векселів. 

Дисципліна «Нотаріальні процесуальні документи: теорія, методика і 

практика» на основі аналізу нотаріальної та судової практики вивчає 

теоретичні та практичні аспекти складання, видачі нотаріальних 

процесуальних документів (свідоцтв, посвідчувальних написів, актів, 

постанов); оцінювання змісту і особливостей нотаріальних процесуальних 



правовідносин та їх оформлення у формі відповідного нотаріального 

процесуального документу; вивчення особливостей складання різних видів 

нотаріальних процесуальних документів через проведення правового аналізу 

сучасної системи документування нотаріальної діяльності, особливостей 

нотаріального діловодства на різних стадіях нотаріального провадження.  

Дисципліна «Нотаріальний процес» вивчає актуальні проблеми теорії 

нотаріального процесу, а саме теоретичну модель нотаріального процесу, 

проблемні аспекти нотаріальної процедури та правову природу нотаріального 

акту; умови вчинення нотаріального провадження; ускладнення в 

нотаріальному процесі; нотаріальні процедури інших зарубіжних країн.  

Дисципліна «Реалізація цивільних правовідносин в нотаріальному 

процесі» вивчає актуальні практичні аспекти реалізації цивільних прав в 

нотаріальному процесі; форми реалізації цивільних прав в нотаріальному 

процесі: посвідчення правочинів (заповітів, довіреностей, договорів), 

засвідчення справжності підписів на заявах, передачу в депозит нотаріуса 

цінних паперів, оформлення спадкових прав, реєстрацію нотаріусом права 

власності на нерухоме майно. 

Дисципліна «Реалізація земельних, сімейних, спадкових правовідносин та 

правовідносин найму в нотаріальному процесі» вивчає особливості вчинення 

нотаріальних проваджень у справах, що виникають із земельних, сімейних, 

спадкових правовідносин та правовідносин (аліментних та інших договорів 

між членами сім’ї, шлюбного договору, договорів, що укладаються при 

оформленні спадкових прав, видачі свідоцтва про право на спадщину, про 

право на частку у спільному майні подружжя, вжиття заходів щодо охорони 

спадкового майна; договорів щодо земельних ділянок; договорів найму; 

судову практику у справах, що виникають з відповідних правовідносин). 

Дисципліна «Реалізація господарських правовідносин в нотаріальному 

процесі» вивчає господарські відносини як об’єкти реалізації в нотаріальному 

процесі України; особливості вчинення нотаріальних дій у справах, що 



виникають із господарських відносин; судову практику у справах, що 

виникають із господарських відносин та її використання нотаріусом.  

Дисципліна «Процедура нотаріального посвідчення договорів» вивчає 

актуальні проблемні аспекти нотаріального посвідчення окремих видів 

договорів, зокрема, в умовах воєнного стану, з іноземним елементом тощо; 

особливості застосування медіації в контексті нотаріального посвідчення 

договору; особливості застосування сучасних технологій в нотаріальній 

процедурі посвідчення договору; проблемні аспекти недотримання вимог до 

посвідчувального напису на договорі; внесення цінних паперів на депозит 

нотаріуса як етап реалізації договірних зобов’язань сторін. 

Дисципліна «Актуальні проблеми організації нотаріату в Україні» 

вивчає організацію діяльності нотаріусів та посадових осіб, що здійснюють 

контроль та перевірку організації діяльності нотаріусів.  

Дисципліна «Етика нотаріуса» вивчає теоретичні та практичні 

проблеми і особливості правил професійної етики нотаріусів, поняття і 

основні принципи професійної етики нотаріусів та способи їх реалізації; 

етичні вимоги до нотаріуса при здійсненні нотаріальної діяльності; етичні 

основи відносин нотаріуса з особами, які до нього звернулися; етичні основи 

відносин нотаріуса з іншими нотаріусами та Нотаріальною палатою України; 

обмеження та обов'язки, пов'язані з рекламою; відповідальність за порушення 

етичних правил. 



Дисципліна «Засвідчення безспірних фактів в нотаріальному процесі» 

вивчає теоретичні й практичні особливості посвідчення й засвідчення 

безспірних фактів; загальні процедури нотаріального посвідчення та засвідчення 

безспірних фактів; особливості засвідчення окремих видів фактів; принципи, які 

повинні дотримуватися нотаріусами при здійсненні відповідних нотаріальних 

дій; судова практика для вирішення практичних завдань, обґрунтування обраної 

позиції, використання різних методик та знань у різних сферах професійної 

діяльності. 

 

Дисципліна «Забезпечення виконання зобов’язання в нотаріальному 

процесі» вивчає аналіз теоретичних та практичних проблем нотаріального 

посвідчення способів забезпечення виконання зобов’язань; загальну 

процедуру нотаріального посвідчення окремих способів забезпечення 

виконання зобов’язань для формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок щодо оволодіння методикою написання проектів 

договорів, вивчення особливостей та порядку їх нотаріального посвідчення.  

Дисципліна «Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів» 

вивчає загальну процедуру вчинення виконавчого напису нотаріусом; умови 

вчинення виконавчого напису; строки звернення до нотаріуса за вчиненням 

виконавчого напису, строки вчинення виконавчого напису; витрати, пов’язані 

з вчиненням виконавчого напису. 

Дисципліна «Вчинення протесту векселів» вивчає загальну процедуру 

вчинення протесту векселя нотаріусом; вексель як об’єкт дослідження в 

нотаріальному процесі, на підставі якого вчиняється протест; сутність 

протесту векселя; види протесту; правові наслідки вчинення протесту векселя 

в залежності від виду протесту; строки, які застосовує нотаріус при вчиненні 

протесту векселя; витрати, пов’язані з вчиненням протесту векселя. 

Завдяки використанню викладачами в освітньому процесі авторських 

методик відбувається поглиблене опанування здобувачами освіти 



нотаріального, нотаріального процесуального, цивільного, земельного, 

сімейного, спадкового, господарського права, міжнародного нотаріального 

права. Досягнення результатів навчання освітньої програми та результатів 

навчання в частині, яка забезпечується блоком дисциплін «Нотаріат», 

забезпечується ґрунтовним формуванням у здобувачів освіти таких загальних 

та спеціальних компетентностей як здатності до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; проводити дослідження на відповідному рівні; до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; до адаптації та дії в новій 

ситуації; спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і 

письмово; генерувати нові ідеї (креативність); приймати обґрунтовані 

рішення; спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

працювати в міжнародному контексті; розробляти проекти та управляти 

ними; застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних 

задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності; 

аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на 

правову систему України; аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та 

правозастосування в Україні; оцінювати взаємодію міжнародного права та 

міжнародних правових систем з правовою системою України; здатність 

використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в 

процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також 

кримінальної юстиції; обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію; застосовувати знання та розуміння 

основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні; 

застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного 

позасудового розгляду та вирішення правових спорів; застосовувати 

міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній 

діяльності; ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 



логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування; критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів; утверджувати 

етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності 

та відповідальності правника; доносити до фахівців і нефахівців у сфері 

права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією; самостійно готувати проекти нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини; 

самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги 

щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості; застосовувати 

сучасні методології науково-правових досліджень та застосовувати 

спеціальні методи досліджень у певних галузях юридичної науки; 

аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень, враховуючи 

використання міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів; 

використовувати наукові теорії та концепції, а також набуті практичні знання 

при проведенні наукових досліджень; брати продуктивну участь у науковому 

співробітництві як на національному, так і міжнародному рівнях. 

Вказане забезпечує досягнення визначених у відповідних робочих 

програмах дисциплін, які входять до названого вибіркового блоку, таких 

результатів навчання за освітньою програмою та результатів навчання 

конкретних дисциплін вибіркового блоку як оцінювати природу та характер 

суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх 

правового регулювання; співвідносити сучасну систему цивілізаційних 

цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними 

стандартами; проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів 

з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження; здійснювати презентацію 

свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми 



правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього 

дослідження, аргументувати висновки; вільно спілкуватися правничою 

іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і письмово; 

обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; дискутувати зі 

складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх 

розв’язання; оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення 

наукових досліджень та практичної діяльності; генерувати нові ідеї та 

використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг; аналізувати 

взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою 

системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування права; використовувати 

передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування 

інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції; проводити 

порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових 

систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими 

системами Ради Європи та Європейського Союзу; аналізувати та оцінювати 

практику застосування окремих правових інститутів; обґрунтовувати правову 

позицію на різних стадіях правозастосування; мати практичні навички 

розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій 

суб’єктів правозастосування; брати продуктивну участь у розробці проектів 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 

прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні 

відносини; інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності; визначати 

актуальну практичну чи наукову проблему, планувати і виконувати 

дослідження на її вирішення, обирати релевантні методологію та джерела; 

брати продуктивну участь у виконанні теоретичних та прикладних 



досліджень у галузі права; розробляти і викладати спеціальні дисципліни у 

закладах освіти, застосовувати сучасні освітні технології та методики. 

Механізми забезпечення досягнення результатів навчання, визначених за 

вибірковим блоком дисциплін «Нотаріат», передбачають використання 

професорсько-викладацьким складом таких форм, методів, технологій 

викладання та навчання, які відповідають вимогам сучасності, вчать 

самостійно і творчо мислити, аналізувати правові ситуації, самостійно 

навчатися, містять авторський компонент, орієнтовані на здобувача освіти і 

формування у нього навичок, вмінь, компетентностей. Опанування 

здобувачами освіти навчальних дисциплін вибіркового блоку «Нотаріат» 

забезпечується акцентуванням у процесі викладання на проблемних аспектах 

нотаріальної та судової практики, стимулюванні здобувачів освіти до 

самостійності і автономності у пошуку таких проблемних питань, шляхів 

правової оцінки, вирішення тих чи інших правових ситуацій.  


