Нотаріат України
Метою
курсу є надання студентам-правознавцям знань загальної теорії
нотаріального процесуального права, складу, організації роботи та компетенції
нотаріальних органів, порядку вчинення окремих видів нотаріальних дій. Для досягнення
зазначеного і направлена дана програма, яка сприяє оперативному і творчому
опануванню, а також застосуванню в практичній діяльності сучасних норм цивільного
законодавства України.
Завдання дисципліни полягають у практичному оволодінні студентами
нотаріальною термінологією, набуття ними знань з теоретичних основ нотаріального
процесу, - вивчення поняття і правової природи нотаріату, забезпечення розуміння
студентами правової атмосфери нотаріату, засвоєння правил та особливостей
нотаріального провадження.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
 джерела нотаріального процесу;
 основні напрямки нотаріальної діяльності при охороні й захисті прав фізичних та
юридичних осіб;
 принципи нотаріального провадження;
 місце нотаріального процесу в правовій системі України;
 професійні права та обов’язки нотаріуса;
 організаційну побудову нотаріального процесу в Україні;
 компетенцію нотаріальних органів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних
дій;
 загальні правила вчинення нотаріальних дій;
 особливості вчинення окремих видів нотаріальних дій.
Уміти:
 орієнтуватися в системі законодавства України про нотаріат та знаходити в ньому
необхідну для конкретного випадку норму;
 аналізувати нормативні акти, що стосуються нотаріальної діяльності та
застосовувати їх у своїй практичній діяльності;
 тлумачити норми Закону України «Про нотаріат»;
 вчиняти нотаріальні дії;
 складати проекти угод і заяв;
 виготовляти копії документів та виписки з них;
 давати пояснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового
характеру;
 розв’язувати практичні завдання, що виникають при застосуванні норм права до
конкретних практичних ситуацій та складати відповідні документи;
 роз`яснювати особам, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії, їх права і
обов`язки, а також попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій.
Зміст дисципліни
Тема 1. Поняття і завдання нотаріату України. Предмет і система нотаріального
процесуального права
Тема 2. Нотаріус. Нотаріальні органи і посадові особи, на які покладено обов’язок вчиняти
нотаріальні дії, організація їх роботи та компетенція.
Тема 3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.
Тема 4. Посвідчення правочинів.

Тема 5. Видача нотаріально посвідчених свідоцтв.
Тема 6. Посвідчення та засвідчення безспірних фактів, що не мають змісту угод.
Тема 7. Нотаріальні дії щодо надання документам виконавчої сили.
Викладацький склад
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