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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

 

Навчальна дисципліна “Адвокатура і нотаріат" формує систему знань про поняття, предмет 

та методи нотаріату та адвокатури України, огляд джерел та їх основних інститутів, набуття 

студентами ґрунтовних знань щодо цілей, завдань, порядку організації та діяльності нотаріату  та 

адвокатури України. Студенти-правники повинні отримати знання щодо здійснення адвокатської 

та нотаріальної діяльності в Україні, організації адвокатури та нотаріату, порядку надання різних 

видів правової допомоги, професійних прав адвоката та нотаріуса, що сприятиме кращому 

розумінню ролі і місця нотаріату та адвокатури в суспільстві та забезпечить належну фахову 

підготовку спеціаліста-правознавця. Оволодіння даною навчальною дисципліною, безумовно, 

необхідне для набуття широкого професійного світогляду, без якого немає повноцінного фахівця і 

взагалі інтелігента. Від професійної ерудиції, професійних навичок, від якості отриманих знань та 

уміння їх постійно удосконалювати напряму залежать життєві успіхи. 

 

2. МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

 

            Метою дисципліни є  

отримання студентами системного знання про завдання, функції, основні напрямки 

діяльності  органів нотаріату та адвокатури. 

Завдання дисципліни полягають у тому, щоб майбутні фахівці з права мали чітке 

уявлення:  

− засвоєння теоретичних основ сутності та змісту адвокатської діяльності, а також 

категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни (адвокатура 

України, адвокат, адвокатська діяльність, захист, представництво, договір про надання 

правової допомоги тощо.);  

− розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури, види та форми 

адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються на практиці;  

− ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням адвокатів, адвокатських 

бюро та адвокатських об’єднань; 

− розуміння поняття та завдання нотаріату, структури нотаріату, джерел нотаріального 

процесу, Кодексу професійної етики нотаріусів України; 

− дослідження  нормативно-правових актів,  що  регулюють  нотаріальну  діяльність  в 

Україні 

 

 

3. ФОРМАТ КУРСУ 

 

Очний (offline) у вигляді лекційних та семінарських занять. 

 

 

4. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ 

КУРСОМ 

Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння предметної діяльності; 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції; 



СК14. 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; 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування. СК16. 

Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Соціально-гуманітарна ерудованість: 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання 

Формувати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми;.  

Дослідницькі навички: 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин; 

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій.  

Комунікація: 

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій: 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних; 

Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності.  

Праворозуміння:  

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права; 

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів; 

Правозастосування:  

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, відокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

 

6. ОБСЯГ КУРСУ 

 

Вид заняття лекції семінарські заняття самостійна 

робота 

Кількість годин 58 20 52 

 

 

 

7. ОЗНАКИ КУРСУ 

 

Семестр Спеціальність Курс, (рік 

навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3 081 Право 2 Нормативний 

 

8. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 

 



Політика академічної поведінки та етики: 

➢ Не пропускати та не запізнюватися на заняття за розкладом; 

➢ Вчасно виконувати завдання семінарів та питань самостійної роботи; 

➢ Вчасно та самостійно виконувати контрольно-модульні завдання  

 

10. СХЕМА КУРСУ (ЗАГАЛЬНА) 

 

Кількіст

ь годин  

Тема Форма 

діяльності 

(заняття, 

кількість 

годин) 

Літерат

ура 

Завдан

ня 

Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконання 

БЛОК 1. АДВОКАТУРА І НОТАРІАТ : СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В ПРАВОВІЙ 

СИСТЕМІ. 

1 

Тема 1. Поняття нотаріату, 

його завдання та місце в 

правовій системі України 

Лекція 

(4 год.) 

 

1,3,14   

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(перший 

періодичний 

контроль) 

2 
Тема 2. Історія виникнення 

і розвитку адвокатури 

Лекція 

(4 год.) 

 

1,2,13   

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(перший 

періодичний 

контроль) 

3 

Тема 3. Поняття 

адвокатури, її завдання, 

організаційні форми, види 

і принципи адвокатської 

діяльності. Адвокатське 

самоврядування. 

 

Лекція 

(3 год.) 

 

1,2,13   

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(перший 

періодичний 

контроль) 

БЛОК 2. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЇ ЮРИСТА 

4 
Тема 4. Адвокатська 

етика 

Лекція 

(3 год.) 

 

2,5,16   

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(перший 

періодичний 

контроль) 

5 

Тема 5. Професія 

нотаріуса та професійна 

етика 

Лекція 

(3 год.) 

 

3,8,16,19   

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 



(перший 

періодичний 

контроль) 

БЛОК 3. АДВОКАТСЬКА ТА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6 

Тема 6. Здійснення 

адвокатами захисту та 

представництва в різних 

формах судочинства. 

Лекція 

(3 год.) 

 

1,13,16   

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(перший 

періодичний 

контроль) 

7 

Тема 7. Нотаріус як 

основний суб'єкт 

нотаріальних 

правовідносин. Система та 

компетенція нотаріальних 

органів. 

 

Лекція 

(3 год.) 

 

3,8,19   

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(перший 

періодичний 

контроль) 

БЛОК 4. УКРАЇНСЬКИЙ  НОТАРІАТ В СФЕІ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. 

АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ.  

8 

Тема 8. Загальні правила 

вчинення нотаріальних 

дій. 

Лекція 

(3 год.) 

 

1,6,7,8   

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(другий 

періодичний 

контроль) 

9 

Тема 9 Загальні правила 

посвідчення правочинів. 

Видача нотаріусом 

свідоцтв. Застосування 

нотаріусом законодавства 

іноземних держав. 

Лекція 

(3 год.) 

 

1,6,7,8,1

9 
  

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(другий 

періодичний 

контроль) 

10 

Тема 10.Міжнародне 

співробітництво  у сфері 

нотаріату 

Лекція 

(3 год.) 

 

10,14,15   

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(другий 

періодичний 

контроль) 

11 
Тема 11.Адвокатське 

самоврядування 

Лекція (3год.) 

 

4,5, 

10,13 
  

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(другий 



періодичний 

контроль) 

12 

Тема 12. Адвокат у 

кримінальному 

судочинстві 

Лекція (3 

год.) 
2,11,13   

впродовж 

п’ятого 

навчального 

семестру 

(другий 

періодичний 

контроль) 

 

 

 

10.1. СХЕМА КУРСУ (ЛЕКЦІЙНИЙ БЛОК) 

  

Тема лекції  Зміст лекції 

Тема 1. Поняття нотаріату, його 

завдання та місце в правовій системі 

України  

1. Історія нотаріату  

2.  Сучасні системи нотаріату 

3. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності 

 

Тема 2. Історія виникнення і 

розвитку адвокатури 

 

  

1. Адвокатура в античній Греції.  

2. Становлення та розвиток адвокатури у давньому Римі.  

3. Адвокатура середньовіччя у Франції, Німеччині, 

Англії. Зародження і розвиток інституту адвокатури в 

Україні після 1917 року. 

 

Тема 3. Поняття адвокатури, її 

завдання, організаційні форми, види 

і принципи адвокатської діяльності. 

Адвокатське самоврядування. 

  

 

1. Поняття інституту адвокатури України: принципи 

та гарантії адвокатської діяльності.  

2. Організаційні форми та засади діяльності 

адвокатури України.  

3. Роль адвокатури  у забезпеченні прав і свобод 

людини і громадянина.  

4. Види адвокатської діяльності. 

5. Адвокатське самоврядування. 

Тема 4. Адвокатська етика 

 

 

1. Поняття та зміст адвокатської етики.  

2. Мораль і моральність, їх співвідношення з 

адвокатською етикою.  

3. Правила та принципи адвокатської етики.  

4. Етика поведінки адвоката.  

5. Етичні правила взаємин «адвокат-клієнт» і 

«адвокат-колега».  

6. Відносини адвоката з судом, представниками 

органів слідства та прокуратури, іншими органами та 

особами при здійсненні своєї професійної діяльності у 

відповідності до правил адвокатської етики. 

Тема 5. Професія нотаріуса та 

професійна етика  

1.        Професія нотаріуса  

2.        Поняття професійної етики нотаріуса. 

3.     Етичні засади професійної діяльності нотаріуса 

сформульовані Міжнародним союзом нотаріату; Правила 

професійної етики нотаріусів України. 

Тема 6. Здійснення адвокатами 

захисту та представництва в різних 

1. Надання адвокатом правової допомоги та захист 

інтересів іншої особи. 



формах судочинства. 

 

2. Консультативна робота адвоката 

3. Методика роботи адвоката над справою 

4. Збір доказів до порушення справи. 

Тема 7. Нотаріус як основний 

суб'єкт нотаріальних правовідносин. 

Система та компетенція 

нотаріальних органів. 
 

 

1. Вимоги по посади нотаріуса. 

2. Організація та діяльність Вищої кваліфікаційної комісії 

нотаріату. 

3. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю. 

4. Підстави анулювання свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю. 

5. Присяга нотаріуса. Права та обов’язки нотаріуса. 

Тема 8. Загальні правила вчинення 

нотаріальних дій. 

1.  Місце вчинення нотаріальних дій 

2. Строки вчинення нотаріальних дій визначено статтею. 

3. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальної дії. 

 

Тема 9. Загальні правила 

посвідчення правочинів. Видача 

нотаріусом свідоцтв. Застосування 

нотаріусом законодавства іноземних 

держав. 

 

1. Місце посвідчення нотаріальних правочинів. 

2. Правочини за участю дітей або обмежено дієздатних 

осіб. 

3. Заходи щодо охорони спадкового майна 

4. Норми законодавства іноземних держав при здійсненні 

нотаріальної діяльності. 

Тема 10. Міжнародне 

співробітництво у сфері нотаріату  

1. Застосування законодавства іноземних держав  

2. Прийняття нотаріусами документів, складених за 

кордоном. Міжнародні договори 

3. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в 

органах іноземних держав. 

Тема 11. Адвокатське 

самоврядування 
 

1. Органзаційні форми адвокатського самоврядування 

2. Рада адвокатів України та ради адвокатів регіонів 

Тема 12. Адвокат у кримінальному 

судочинстві 

1. Адвокатська діяльність в контексті концепції 

реформування кримінальної юстиції 

2. Реформування правового статусу захисника відповідно 

до міжнародних стандартів 

3. Удосконалення механізму реалізації права на захист: 

теорія та практика 

4. Формування системи безоплатної правової допомоги 

 

 

10.2. СХЕМА КУРСУ (СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ) 

 

Тема семінарського заняття Зміст семінарського заняття 

Тема 1. Виникнення та 

розвиток адвокатури   

 

1. Поняття та сутність інституту адвокатури.  

2. Адвокатура у найдавніші часи людського суспільства.  

3. Особливості грецької та римської адвокатури.  

4. Адвокатура у середні віки.  

5. Адвокатура в XVI-XIX ст. ст.  

6. Адвокатура в Україні у дореволюційний період (1864-1917 

р.р.). Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917-

грудень 1992 р.р.).  



 

10.3 СХЕМА КУРСУ (ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ) 

 

Тема для самостійного 

опрацювання 

Зміст теми 

Тема 1. Особливості побудови 

світової системи нотаріату  

 

1. Виникнення і розвиток світової системи нотаріату, її правове 

становлення.  

2. Загальна характеристика англосаксонської системи нотаріату, 

її особливості.  

3. Загальна характеристика латинської системи нотаріату, її 

прогресивне значення щодо посвідчення безспірних прав і 

фактів з метою надання їм юридичної вірогідності 

Тема 2. Правова основа 

організації та діяльності 

адвокатури  

 1. Організація діяльності адвокатури в Україні. 

 2. Міжнародно-правові засади адвокатської діяльності. 

Тема 3.  Адвокатура України 

та її завдання  

 

1. Адвокатура та її завдання.  

2. Організаційні форми адвокатської діяльності.  

3. Заняття адвокатською діяльністю індивідуально.  

4. Створення та реєстрація адвокатських бюро.  

5. Різниця між статусом особи, яка отримала свідоцтво на право 

зайняття адвокатською діяльністю та статусом особи, яка 

здійснює юридичну практику.  

6. Помічник адвоката. 

Тема 4. Сучасні види правової 

допомоги  

1. Адвокат у кримінальному процесі.  

2. Адвокат у цивільному процесі.  

3. Адвокат в адміністративному процесі. Надання правової 

допомоги юридичним особам.  

Тема 5.  Виникнення та 

розвиток нотаріату   

1. Нотаріат, як інститут превентивного правосуддя.  

2. Сучасні системи нотаріату.  

Тема 6.  Організаційні основи 

діяльності нотаріату 

1. Норми, що регулюють нотаріальне провадження.  

2. Система нотаріальних органів, їх компетенція. Приватна 

нотаріальна діяльність. 

Тема 7.  Посвідчення 

безспірних прав  

 

1. Видача свідоцтва про право на спадщину.  

2. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному 

майні подружжя.  

3.Видача свідоцтва про придбання арештованого нерухомого 

майна, а також заставного майна з публічних торгів (аукціонів).  

Тема 8.   Охоронні нотаріальні 

дії  

  

1. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. 

 2. Видача свідоцтва виконавцю заповіту.  

3. Накладення заборони відчуження нерухомого і рухомого 

майна. 

4. Прийняття документів на зберігання. 5. Пред»явлення чеків до 

платежу і посвідчення несплати чеків. 

 



Тема 2. Державні нотаріальні 

контори, порядок їх утворення і 

ліквідації, організація роботи  

 

1. Порядок утворення і ліквідації державних нотаріальних 

контор.  

2. Правова регламентація діяльності державних нотаріальних 

контор.  

3. Місце розташування державних нотаріальних контор.  

4. Визначення штатної чисельності державних нотаріальних 

контор.  

5. Порядок призначення і звільнення з посади державних 

нотаріусів.  

6. Порядок призначення і звільнення з посади завідувачів 

державних нотаріальних контор. 7. Матеріальна 

відповідальність державних нотаріусів за заподіяну матеріальну 

шкоду. 

Тема 3. Поняття та особливості 

приватної нотаріальної 

діяльності  

  

 

 

 

 

1. Поняття приватної нотаріальної діяльності.  

2. Ознаки, які відрізняють приватну нотаріальну діяльність від 

державної нотаріальної діяльності. 

3. Характеристика та зміст відмітних ознак приватної 

нотаріальної діяльності.  

4. Поняття страхової застави, її розмір, порядок поповнення.  

5. Договір службового страхування, порядок його укладання.  

6. Характеристика печатки приватного нотаріуса, значення змін, 

внесених Указом Президента України від 23 серпня 1998 р. 

“Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні” щодо 

реквізитів цієї печатки.  

7. Порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності.  

8. Підстави припинення приватної нотаріальної діяльності.  

9. Указ Президента України від 23 серпня 1998 року “Про 

врегулювання діяльності нотаріату в Україні” щодо 

встановлення квоти на кількість приватних нотаріусів. 

Тема 4. Наука про адвокатуру. 

Історія виникнення та розвитку 

адвокатури.  

 

1. Судова реформа 1864 р. та організація адвокатури за 

Судовими статутами 1864 р. Присяжні та приватні повірені.  

2. Адвокатура України після 1917 року.  

3. Розвиток інституту адвокатури на землях Східної Галичини й 

Буко вини до 1939 р.  

4. Становлення адвокатури за радянських часів. 5. Розвиток 

інституту адвокатури у Франції, Англії, Німеччині. 

Тема 5. Предметна компетенція 

державних і приватних 

нотаріусів, її правове 

визначення  

 

 

 

1. Поняття компетенції нотаріальних органів щодо вчинення 

нотаріальних дій, її види.  

2. Правова регламентація предметної компетенції нотаріальних 

органів на сучасному етапі.  

3. Предметна компетенція державних нотаріусів.  

4. Предметна компетенція приватних нотаріусів, зміни цієї 

компетенції з часу прийняття Закону “Про нотаріат”, правове 

визначення таких змін, їх значення.  

Тема 6. Організація адвокатури 

в Україні.  

1. Помічник та стажист адвоката.  

2. Страхування та оподаткування діяльності адвоката.  

3. Зупинення та припинення адвокатської діяльності. 

Тема 7. Адвокат у 1. Співвідношення адвокатської та нотаріальної таємниці. 



нотаріальному процесі.   

Тема 8. Предметна компетенція 

консульських установ, 

посадових осіб виконавчих 

комітетів сільських, селищних 

рад  

   

1. Правова регламентація та місце вчинення нотаріальних дій 

консульськими установами України.  

2. Закон України “Про нотаріат” щодо предметної компетенції 

консульських установ.  

3. Особливості діяльності консульських установ України щодо 

вчинення нотаріальних дій. 4. Правова регламентація та місце 

вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих 

комітетів місцевих рад. 

 5. Передбачені Законом України “Про нотаріат” винятки із 

предметної компетенції щодо вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами виконавчих комітетів місцевих рад. 

Тема 9. Територіальна 

компетенція нотаріальних 

органів щодо вчинення 

нотаріальних дій  

 

1. Поняття територіальної компетенції нотаріальних органів.  

2. Суб’єкти вчинення нотаріальних дій.  

3. Закон України “Про нотаріат” про вчинення нотаріальних дій 

з урахуванням території діяльності нотаріальних органів.  

4. Характеристика і перелік нотаріальних дій, що підлягають 

вчиненню відповідно до територіальної компетенції.  

Тема 10. Основні правила 

вчинення окремих 

нотаріальних дій  

 

1. Місце вчинення нотаріальних дій.  

2. Строки вчинення нотаріальних дій.  

3. Встановлення особи громадянина, який звернувся за 

вчиненням нотаріальних дій.  

 4. Встановлення дієздатності фізичних осіб і правоздатності 

юридичних осіб. 

5. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій. 

 6. Порядок оскарження нотаріальних дій і відмови в їх 

вчиненні.  

7. Вимоги до нотаріальних документів.  

8. Нотаріальні акти.  

9. Нотаріальне діловодство.  

10. Порядок оплати нотаріальних дій.  

Тема 11. Посвідчення 

безспірних фактів та безспірних 

прав, особливості вчинення 

таких нотаріальних дій  

  

  

 

1. Нотаріальні дії, що належать до групи дій щодо посвідчення 

безспірних фактів.  

2. Особливості посвідчення угод про відчуження нерухомого 

майна. 

 3. Характеристика нотаріальних дій щодо посвідчення угод про 

відчуження частки майна у спільній власності. 

 4. Особливості посвідчення договорів відчуження земельних 

ділянок.  

5. Нотаріальні дії, що належать до групи щодо посвідчення 

безспірних прав.  

6. Порядок і підстави видачі свідоцтва про право на спадщину.  

7. Порядок видачі свідоцтва про право власності на частку у 

спільному майні подружжя. 8. Загальна характеристика дій 

щодо видачі свідоцтва про придбання житлових будинків з 

прилюдних торгів. 

Тема 12. Загальна 

характеристика положень 

1. Необхідність реформування нотаріату в Україні і значення 

проекту нового Закону “Про нотаріат”, прийнятий Верховною 



проекту нового Закону України 

“Про нотаріат”  

 

Радою у першому читанні у 2006 р.  

2. Особливості щодо підвищення професійного рівня нотаріусів 

щодо вчинення нотаріальних дій.  

3. Характеристика змін, що стосуються підстав анулювання 

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.  

4. Зміни щодо керівництва державними нотаріальними 

конторами та особливості реєстрації приватної нотаріальної 

діяльності.  

5. Порядок страхування цивільно-правової відповідальності 

приватного нотаріуса.  

6. Порядок заміщення приватного нотаріуса і призупинення 

його діяльності.  

Тема 13. Адвокат у 

Європейському Суді з прав 

людини. 

  

1. Міжнародні судові установи та органи міжнародних 

організацій.  

2. Аналіз категорії «ефективний засіб захисту» в змісті права 

Конвенції.  

3. Поняття «жертва» в змісті права конвенції.  

Тема 14. Правові системи 

адвокатури: англо-французька 

та німецька системи.  

1. Організаційна структура адвокатури Франції.  

2. Організаційна структура адвокатури Німеччини. 

Тема 15. Нотаріальне 

посвідчення окремих 

нотаріальних дій. 

1.Посвідчення заповітів (секретних, зі свідками) 

2. Засвідчення копій документів 

3. Шлюбний договір 

Тема 16. Схожість та 

відмінність Спадкового 

договору та Договору 

довічного утримання 

1. Процедура посвідчення Спадкового договору 

2. Процедура посвідчення Договору довічного утримання 

Тема 17. Спадкування за 

законом та за заповітом 

1. Строки для прийняття спадщини 

2. Фактичне спадкування. 

3. Спадкування за заповітом 

4. Визнання заповіту недійсним в судовому порядку 

Тема 18. Загальні правила 

посвідчення правочинів. 

1. Посвідчення правочинів про відчуження нерухомого 

майна.  

2. Посвідчення договору довічного утримання. 

3. Посвідчення договору найму (оренди) житла для 

проживання. 

Тема 19. Поняття “безоплатна 

правова допомога” та її види. 

1. Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка 

гарантується державою. 

2. Управління надання безоплатної правової допомоги та 

її фінансування. 

3. . Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову 

допомогу в Україні. 

4. . Суб’єкти надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в Україні. 

5. Права та обов’язки адвоката, з яким укладено договір 

про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 



6. Підстави та порядок припинення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Заміна адвоката. 78. 

Повноваження центрів із надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

7. . Стандарти якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги: правове регулювання та загальна 

характеристика. 

Тема 20. Відмова у вчиненні 

нотаріальних дій 

 

1. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальної дії. 

2. Постанова про відмову у  вчиненні нотаріальної дії 

11. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

  

Загальна система 

оцінювання курсу 

За семестр з курсу дисципліни проводяться два періодичні контролі 

(ПКР), результати яких є складовою результатів контрольних точок 

першої (КТ1) і другої (КТ2). Результати контрольної точки (КТ) є сумою 

поточного (ПК) і періодичного контролю (ПКР): КТ = ПК + ПКР. 

Максимальна кількість балів за контрольну точку (КТ) складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів за періодичний контроль (ПКР) становить 

60 % від максимальної кількості балів за контрольну точку (КТ), тобто 

30 балів. А 40 % балів, тобто решта балів контрольної точки, є бали за 

поточний контроль, а саме 20 балів. Результати поточного контролю 

обчислюються як середньозважена оцінок (Хср) за діяльність студента на 

практичних (семінарських) заняттях, що входять в число певної 

контрольної точки. Для трансферу середньозваженої оцінки (Хср) в бали, 

що входять до 40 % балів контрольної точки (КТ), треба скористатися 

формулою: ПК = (Хср)∗20 / 5. Таким чином, якщо за поточний контроль 

(ПК) видів діяльності студента на всіх заняттях Хср = 4.1 бали, які були 

до періодичного контролю (ПКР), то їх перерахування на 20 балів 

здійснюється так: ПК = 4.1∗20 / 5 = 4.1 * 4 = 16.4 // 16 (балів). За 

періодичний контроль (ПКР) студентом отримано 30 балів. Тоді за 

контрольну точку (КТ) буде отримано КТ = ПК + ПКР = 16 + 30 = 46 

(балів).  

Студент має право на підвищення результату тільки одного 
періодичного контролю (ПКР) протягом двох тижнів після його складання 

у випадку отримання незадовільної оцінки. Якщо підсумковим контролем 

вивчення дисципліни є диференційований або недиференційований залік, 

то набраних таким чином 60 і більше балів достатньо для його 

зарахування.  

Якщо підсумковим контролем є екзамен, на його складання надається 

100 балів за виконання тестів (або задач чи завдань іншого виду). 

Загальний рейтинг з дисципліни (ЗР) складається з суми балів (Е), 

отриманих на екзамені, і підсумкової оцінки (ПО) та ділиться навпіл. ЗР = 

(ПО + Е) / 2 

Семінарські 

заняття 

«5» – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому нормативну, 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі розрахункові 

/ тестові завдання. Здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за 

допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові 



зв’язки, формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та 

відомостями. 

«4» – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому нормативну та 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

розрахункових / тестових завдань. Студент здатен виділяти суттєві ознаки 

вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-

наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі несуттєві помилки, 

формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та 

відомостями.  

«3» – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових розрахунків, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину розрахункових / тестових завдань. Має ускладнення під час 

виділення суттєвих ознак вивченого; під час виявлення причинно-

наслідкових зв’язків і формулювання висновків. 

«2» – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

його під час усних виступів та письмових розрахунків, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності. Правильно вирішив окремі розрахункові / 

тестові завдання. Безсистемно відділяє випадкові ознаки вивченого; не 

вміє зробити найпростіші операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, 

висновки. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент, який навчається стабільно на «відмінні» оцінки і саме такі 

оцінки має за періодичні контролі, накопичує впродовж вивчення 

навчального курсу 90 і більше балів, має право не складати екзамен з 

даної дисципліни. 

Студент зобов’язаний відпрацювати всі пропущені семінарські заняття 

протягом двох тижнів. Невідпрацьовані заняття (невиконання 

навчального плану) є підставою для недопущення студента до 

підсумкового контролю. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ 

Загальна максимальна сума за екзамен – 100 балів. 

З них три теоретичні (усні) питання максимально оцінюються у 75 балів. 

І-е питання – 25 балів; 

ІІ-е питання – 25 балів; 

ІІІ-є питання – 25 балів; 

Тестові питання максимально оцінюються у 25 балів. 

Кожна правильна відповідь оцінюється у 2,5 бали. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з навчального курсу «Нотаріат і 

адвокатура» 

Рівень, шкала 

ECTS, бали 

Теоретична підготовка Практичні уміння і навички 

1 2 3 

А 

90  – 100 

Студент має глибокі, міцні і 

систематичні знання всіх положень 

Студент самостійно розв’язує 

типові ситуаційні задачі різними 



відмінно – 5 в галузі нотаріату та адвокатури, 

може не тільки вільно 

користуватися матеріалом, але й 

самостійно довести існування 

певних закономірностей, 

принципів, використовує здобуті 

знання і вміння в нестандартних 

ситуаціях, здатний вирішувати 

проблемні питання. Відповідь 

студента відрізняється точністю 

формулювань, логікою, достатній 

рівень узагальненості знань. 

способами, стандартні, 

комбіновані й нестандартні казуси, 

здатний проаналізувати й 

узагальнити отриманий результат. 

При виконанні індивідуальних 

завдань та самостійних робіт 

студент дотримується усіх вимог, 

передбачених програмою курсу. 

Kрім того, його дії відрізняються 

раціональністю, вмінням 

оцінювати помилки й аналізувати 

результати. 

В 

82 – 89 

 

С 

74 – 81 

добре – 4 

Студент знає i може самостійно 

сформулювати основні підходи, 

теоретичні положення, може 

привести вербальне формулювання 

основних положень права в галузі 

нотаріату та адвокатури, навести 

приклади їх застосування в 

практичній діяльності, але не 

завжди може самостійно здійснити 

критичний аналіз. Студент може 

самостійно застосовувати знання в 

стандартних ситуаціях, його 

відповідь логічна, але розуміння не 

є узагальненим. 

Студент самостійно розв’язує 

типові ситуації  та задачі в галузі  

нотаріату і адвокатури, що 

стосуються системи управління в 

певні історичні епохи, володіє 

базовими навичками з виконання 

необхідних логічних операцій та 

перетворень, може самостійно 

сформулювати типову задачу за її 

словесним описом, скласти типову 

схему та обрати раціональний 

метод розв’язання, але не завжди 

здатний провести аналіз і 

узагальнення результату. 

D 

64 – 73 

Е 

60 – 63 

задовільно – 3 

Студент відтворює основні 

поняття і визначення курсу, але 

досить поверхово, не виділяючи 

взаємозв’язок між ними, може 

сформулювати з допомогою 

викладача основні правові 

положення, знає істотні ознаки 

(засади) основних інститутів та їх 

відмінність, може записати окремі 

термінологічні дефініції 

теоретичного положення за 

словесним формулюванням і 

навпаки. Допускає помилки, які 

повною мірою самостійно 

виправити не може. 

Студент може розв’язати 

найпростіші типові задачі за 

зразком, виявляє здатність 

виконувати основний 

елементарний аналіз розвитку 

права  в галузі нотаріату і 

адвокатури, його відповідь у 

цілому правильна, логічна і 

достатньо обґрунтована. 

Усвідомлено користується 

довідковою літературою. При 

відповіді та виконанні завдань 

припускається несуттєвих 

помилок, які може виправити, але 

окремі уміння не досить 

сформовані, у визначенні понять, 

термінології і узагальненнях мають 

місце окремі неточності. 

FX 

35 – 59 

F 

1– 34 

незадовільно – 2 

Відповідь студента при 

відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, 

зумовлена нечіткими уявленнями 

про закони і правові явища в різні 

історичні періоди. У відповіді 

цілком відсутня самостійність. 

Студент знайомий лише з деякими 

основними поняттями, датами та 

Відповідь студента свідчить про 

розуміння  основних питань 

конституційного права, але містить 

неточності і недостатньо 

обґрунтована, визначення понять 

нечіткі, неточні, уміння 

сформовані недостатньо, висновки 

і узагальнення аргументовані 

слабо, в них допускаються 



визначеннями курсу, з допомогою 

викладача може сформулювати 

лише деякі основні правові 

положення  . 

помилки, які студент може 

частково виправити; 

спостерігається невміння 

працювати документами та 

додатковою літературою.. 
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