
 

                                      ПЕРЕЛІК 

питань до заліку з дисципліни «Нотаріат України» 

 

1.Виникнення та розвиток нотаріату в Україні 

2. Органи і особи , які вчиняють нотаріальні дії 

3. Державне регулювання нотаріальної діяльності 

4. Завдання і функції нотаріату 

5. Джерела нотаріального процесуального права 

6. Виникнення нотаріату в  Західній Європі. Сучасні системи нотаріату 

7. Нотаріат латинської школи та законодавство України : порівняльний 

аспект. 

8. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя 

9. Професія нотаріуса 

10. Професійна етика нотаріуса 

11.Організація роботи державних нотаріальних контор 

12.Державні нотаріальні архіви 

13.Приватна нотаріальна діяльність 

14. Організація роботи посадових осіб органів місцевого самоврядування 

щодо вчинення нотаріальних дій. 

15. Організаційні питання вчинення нотаріальних дій консульськими 

установами. 

16. Організація та діяльність управлінь юстиції щодо роботи нотаріальних 

органів. 

17. Організація та діяльність Української нотаріальної палати 

18.Поняття компетенції нотаріальних органів 

19. Предметна та територіальна компетенція нотаріальних органів 

20.Нотаріальні дії, які вчиняються в державних і приватних нотаріальних 

конторах 

21.Повноваження державних нотаріальних архівів 

22.Нотаріальні дії , які вчиняються посадовими особами органів місцевого 

самоврядування. 

23.Нотаріальні дії, які вчиняються консульськими та дипломатичними  

установами України. 

24.Посвідчення заповітів (крім секретних) і довіреностей прирівнюваних до 

нотаріально-посвідчених 

25.Місце і строки  вчинення нотаріальних дій 

26.Оплата вчинюваних нотаріальних дій 

27.Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка 

цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб. 

28.Встановлення намірів сторін вчиняти правочин. 

29.Відмова у вчиненні нотаріальних дій. 

30.Нотаріальне діловодство. 

31.Оскарження нотаріальних дій або відмова в їх вчиненні. 

  



32.Основні правила посвідчення правочинів. 

33.Посвідчення правочинів щодо розпорядження часткою нерухомого майна 

в спільній нерухомості. 

34.Загальні правили посвідчення правочинів про відчуження нерухомого 

майна 

35.Посвідчення договорів ренти. 

36.Посвідчення договорів застави (іпотеки). 

37.Посвідчення договорів довічного утримання та договорів про надання 

утримання. 

38. Посвідчення шлюбного договору. 

39. Посвідчення заповіту. 

40.Посвідчення довіреностей 

41. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна . 

42. Видача свідоцтва виконавцю заповіту. 

43. Накладання заборони відчуження нерухомого і рухомого майна 

44. Прийняття документів на зберігання 

45. Особливості встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана 

безвісно відсутньою, та особи, місцеперебування якої невідоме. 

46.Видача свідоцтва про право на спадщину . 

47.Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні 

подружжя. 

48. Видача свідоцтва  про придбання арештованого нерухомого майна, а 

також заставленого майна з публічних торгів ( аукціонів). 

49. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна , що є предметом 

іпотеки. 

50. Засвідчення вірності копій документів і виписок з них. 

51. Засвідчення справжності підпису на документах. 

52. Засвідчення правильності перекладу документів з однієї мови на іншу. 

53. Посвідчення факту, що громадянин є живим. 

54. Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці. 

55. Посвідчення часу пред’явлення документа. 

56. Значення, мета,  умови та процесуальний порядок передачі заяв від одних 

осіб до інших. 

57 . Суть та значення прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів. 

58. Процесуальний порядок вчинення дії. 

59. Вчинення виконавчих написів. 

60. Вчинення протестів векселя. 

61. Пред’явлення чеків до платежу і посвідчення не оплати чеків. 

62. Застосування законодавства іноземних держав. 

63. Прийняття нотаріальних документів , складених за кордоном. 

64. Міжнародні договори . 

     

 

 
 


