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Методичні рекомендації 

 

1. Визначення варіанту 

Здобувач вищої освіти виконує варіант завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи, номер якого визначається за допомогою Таблиці 1 

відповідно до порядкового номеру здобувача вищої освіти у журналі обліку 

успішності навчальної групи. 

Здобувачі вищої освіти можуть змінити завдання за погодженням із 

викладачем. 

 

Таблиця 1 

Порядок визначення варіанту завдання  

для самостійної та індивідуальної роботи 

 

Порядковий номер здобувача вищої 

освіти у журналі обліку успішності 

навчальної групи 

Номер варіанту 

1 або 2 1 

3 або 4 2 

5 або 6 3 

7 або 8 4 

9 або 10 5 

11 або 12 6 

13 або 14 7 

15 або 16 8 

17 або 18 9 

19 або 20 10 

21 або 22 11 

23 або 24 12 

25 або 26 13 

27 або 28 14 

29 або 30 15 

31 або 32 16 

33 або 34 17 

 

2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times New 

Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту по 
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ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм; 

абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки проставляється 

у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

 

2.2. Перше завдання – Характеристика нотаріальної дії та складання 

відповідних зразків документів 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально підготувати вичерпну правову 

характеристику нотаріальної дії, зокрема, вказати норми матеріального права, 

які підлягають застосуванню нотаріусом; визначити порядок вчинення 

відповідної нотаріальної дії, її особливості, специфічні вимоги законодавства до 

вчинення відповідної нотаріальної дії; 

2) самостійно та індивідуально скласти проект нотаріального 

документу, який складається за результатами вчинення відповідної 

нотаріальної дії. 

 

2.2. Друге завдання – Вирішення задачі 

Основні вимоги:  

1) вирішення задачі має бути повним, правильним, аргументованим, 

послідовним та логічно викладеним; 

2) аргументація вирішення задачі має супроводжуватися посиланнями на 

відповідні положення чинних нормативно-правових актів, а у разі необхідності 

– і судової практики. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) введення до умов задачі додаткових умов (зміна існуючих) і вирішення 

задачі із зміненими умовами; 

2) здійснення аналізу правозастосовчої, у тому числі судової практики, з 

приводу відносин, відображених у задачі. 
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ВАРІАНТИ  

завдань для індивідуальної та самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Нотаріат України» 

 

Варіант 1. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – посвідчення заповітів. Додайте 

зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

У січні 2011 року подружжя Л. склало спільний заповіт щодо майна, яке 

належало їм на праві спільної сумісної власності, на користь гр. Н. У лютому 

2011 року один з подружжя Л. помер. Спадкоємець Н. за заповітом звернувся 

до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини, та видачу йому 

свідоцтва про право на спадщину за заповітом. Нотаріусом у видачі свідоцтва 

про право на спадщину було відмовлено. 

Чи правомірні дії нотаріуса? 

 

Варіант 2. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – вжиття заходів до охорони 

спадкового майна. Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

Нотаріус поїхала у відпустку на три тижні, не повідомивши про це 

управління юстиції. Громадянин Ш. звернувся в управління юстиції із скаргою 

на нотаріуса про відсутність її на робочому місці, оскільки громадянин Ш. не 

мав змоги зробити відмітку на заповіті, який посвідчив цей приватний нотаріус 

і через його відсутність не зміг вчасно подати заяву про прийняття спадщини. 

Чи є в діях нотаріуса порушення професійної етики чи обов'язків 

нотаріуса? 

 

Варіант 3. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – видача свідоцтва про право на 

спадщину. Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

В катастрофі загинуло подружжя В., яке мешкало в м. Одесі. Чоловік 

пережив дружину на дві доби. Згідно нотаріального опису їх майно включало в 

себе: дім, в якому жила пенсіонерка Т.- мати чоловіка В., автомобіль "АУДІ", 

що куплено подружжям за час шлюбу та було зареєстровано на ім'я дружини, 

який дружина заповіла чоловікові В.; різні предмети домашньої обстановки та 

меблі, телевізор, килим у домі. 

Батьки подружжя, син дружини звернулися до нотаріуса з проханням 

пояснити, на яке майно вони мають право як спадкоємці? 
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Варіант 4. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – посвідчення шлюбного договору. 

Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

8 січня 2011 року гр. З., яка перебувала в будинку інтернаті для людей 

похилого віку, склала заповіт на користь своєї сусідки П., який був посвідчений 

державним нотаріусом, а 10 травня 2011 року вона померла. Після її смерті 

стало відомо, що є заповіт З. на користь будинку інтернату, який був 

посвідчений 19 квітня 2011 року директором цього будинку-інтернату. П. 

вважає останній заповіт незаконним, так як згідно діючого законодавства не 

передбачає можливості посвідчувати заповіт директором будинку інтернату на 

користь установи, керівником якої він виступає. 

Вирішіть цю справу. 

 

Варіант 5. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – видача свідоцтва про придбання 

жилих будинків з прилюдних торгів. Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

Після смерті 01 лютого 2011 року гр. Щ. спадкоємцями за заповітом на 

жилий будинок є гр. Д. та Л., які не є спадкоємцями за законом. Спадкоємцями 

за законом є дружина померлого, 1927 року народження, інвалід другої групи, 

дочка померлого, 1954 року народження. Усі спадкоємці, як за заповітом, так і 

за законом, звернулись за одержанням свідоцтва про право на спадщину. 

Хто і в яких частках буде спадкувати майно, яке складається з жилого 

будинку, який раніше був подарований заповідачу його батьком? 

 

Варіант 6. 

1. Охарактеризуйте нотаріальні дії – 1) видача дублікатів документів, що 

зберігаються у справах нотаріальної контори; 2) засвідчення справжності 

підпису на документах. Додайте зразки документів. 

2. Вирішіть задачу. 

До нотаріуса звернувся гр. К. за посвідченням договору купівлі-продажу 

квартири, належної йому на підставі свідоцтва про право власності, виданого 

виконкомом місцевої адміністрації у 2003 році. При перевірці нотаріусом всіх 

необхідних документів було встановлено, що квартира була придбана 

продавцем під час зареєстрованого шлюбу (придбано в житлово-будівельному 

кооперативі, у 1989 році позика за квартиру була повністю виплачена). Шлюб 

між подружжям було розірвано у 1993 році, спір щодо розділу майна не 

розглядався. З 1994 року колишня дружина продавця проживає в Росії, місце 

проживання якої невідомо. 

Нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії та запропонував 

звернутися до суду. 

Чи правомірні дії нотаріуса? Дати своє пояснення. 
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Варіант 7. 

1. Охарактеризуйте нотаріальні дії – 1) засвідчення вірності перекладу 

документів з однієї мови на іншу; 2) засвідчення вірності копій документів і 

виписок з них. Додайте зразки документів. 

2. Вирішіть задачу. 

Гр. Д. працювала приватним нотаріусом. Її брат, будучи одним із 

засновників ТОВ "Меркурій", запропонував їй працювати начальником 

юридичного відділу. Гр. Д. погодилася. 

Довідавшись про це, прокурор району поставив вимогу про звільнення гр. 

Д. з роботи у ТОВ "Меркурій" на підставі того, що нотаріус не має право 

займатися підприємницькою діяльністю. На це гр. Д. відповіла, що : 

а) вона працює за трудовим договором у ТОВ "Меркурій", отже 

підприємницькою діяльністю не займається; 

б) так як вона працює приватним, а не державним нотаріусом, на неї 

не розповсюджуються вказані заборони; 

в) те, що нотаріуси не мають право займатися підприємницькою 

діяльністю є обмеженням їх правоздатності. 

Вирішіть справу по суті. 

 

Варіант 8. 

1. Охарактеризуйте нотаріальні дії – 1) посвідчення факту, що 

громадянин є живим; 2) посвідчення факту перебування громадянина в певному 

місці Додайте зразки документів. 

2. Вирішіть задачу. 

20 березня 2011 року для оформлення спадщини після смерті гр. Ш., який 

помер 10 березня 2011 року, до нотаріуса звернувся його син, гр. Ш., який 

надав усі необхідні документи для видачі свідоцтва про право на спадщину. 

Проте, при зверненні до нотаріуса за отриманням свідоцтва про право на 

спадщину після закінчення терміну шести місяців, йому було відмовлено у 

видачі свідоцтва. Нотаріус пояснив, що 18 червня 2011 року заява про 

прийняття спадщини була також подана донькою спадкодавця. Донька не 

змогла підтвердити факт родинних відносин зі спадкодавцем і їй було 

рекомендовано встановити його в судовому порядку. Напередодні вона 

зателефонувала нотаріусу та повідомила, що з огляду на значне наванта ження 

в суді та довгого строку розгляду судових справ рішення по її заяві судом ще не 

винесене. Син померлого не погодився з поясненням нотаріуса, заявивши, що 

немає рішення суду про призупинення видачі йому свідоцтва про право на 

спадщину, а також зажадав винесення постанови про відмову у вчиненні 

нотаріальної дії. 

Чи обґрунтовані вимоги спадкоємця? Чи правомірним буде відмова 

нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії? 

 



 8 

Варіант 9. 

1. Охарактеризуйте нотаріальні дії – 1) посвідчення тотожності 

громадянина з особою, зображеною на фотокартці; 2) передача заяви фізичних і 

юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам. Додайте зразки 

документів. 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянин П. все своє майно заповів дочці від першого шлюбу Олені. В 

червні 2011 року гр. П. помер. З заявою про прийняття спадщини і видачу 

свідоцтва про право на спадщину до державної нотаріальної контори 

звернулись: дочка Олена; вдова, якій виповнилось 45 років; двоє неповнолітніх 

синів. До складу спадкового майна входить частка в Статутному капіталі 

товариства з обмеженою відповідальністю, грошовий вклад в Ощадбанку. 

Вказане майно було особистою приватною власністю померлого. 

Хто має право на спадщину і на яку частку? Прокоментуйте порядок 

визначення часток у спадщині. 

 

Варіант 10. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – договір застави нерухомого майна 

(іпотека). Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

При наданні документів громадянином Волошиним для засвідчення копії 

диплома про закінчення вищого навчального закладу у Москві нотаріусом була 

встановлена невідповідність наданого диплому паспорту: в паспорті прізвище 

заявника зазначено Волошин, а в дипломі — Валошин. Нотаріус відмовив у 

вчиненні нотаріальної дії. 

Чи правомірна відмова нотаріуса? Чи необхідно встановлювати особу 

заявника при засвідченні вірності копії документа? Що має роз'яснити 

нотаріус заявнику? 

 

Варіант 11. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – посвідчення договорів оренди 

земельних ділянок. Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

До нотаріуса звернувся громадянин Сідоров з проханням роз'яснити 

йому, які документи необхідні для посвідчення договору довічного утримання 

між ним та його рідною бабусею, яка має в приватній власності будинок, 

загальною площею 50 кв.м. 

Чи може бути укладений договір довічного утримання між онуком і 

бабусею, якщо дітей у бабусі немає або якщо вони є? 
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Варіант 12. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – вчинення виконавчих написів 

Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

Перед операцією громадянин Лисицин склав заповіт і посвідчив його у 

чергового лікаря. Під час проведення операції Лисицин помер. Його заповіт 

разом з довідкою про смерть наступного дня було передано його вдові. 

Чи порушена процедура та форма посвідчення заповіту? Як мав діяти 

черговий лікар? 

 

Варіант 13. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – вчинення протестів векселів. 

Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

Спадкодавець згідно заповіту залишив усе своє майно дочці. Після його 

смерті залишились дружина пенсійного віку та два сини, один з яких інвалід. 

Дружина в заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину зазначила, що їх з 

чоловіком майно належало їм на праві спільної сумісної власності. 

Хто і яку частку від спадщини отримає? 

 

Варіант 14. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – посвідчення договорів довічного 

утримання (догляду). Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

До нотаріуса звернувся Воробйов, що мав намір продати належну йому 

частку в праві спільної часткової власності на житловий будинок громадянину 

Іванову. При цьому він пояснив, що його співвласник Трифонова відмовилась 

прийти до нотаріуса для оформлення заяви про відмову від переважного права 

купівлі частки, що продається, оскільки її не влаштовує ціна продажу частки. 

Нотаріус відмовив сторонам у посвідченні договору, пояснивши, що договір за 

позовом Трифонової може бути визнаний надалі недійсним. 

Чи правомірна відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії? Який вихід 

ви бачите із ситуації, що склалася? Які повинні бути дії нотаріуса? 
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Варіант 15. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – договір купівлі-продажу 

нерухомого майна. Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

Нотаріус Н. відмовив у посвідченні договору в таких двох випадках: 

1) коли при посвідченні договору купівлі-продажу квартири гр. I. 

з'ясувалось, що у квартирі зареєстровані сестра гр. I. гр. С. та її внучка гр К. (12 

років); 

2) коли власники квартири – Коваль Петро (15 років), Коваль Іван (8 

років) та їх мати Коваль Г.В. – звернулись до нотаріуса з проханням посвідчити 

договір дарування квартири Коваль Т.В. 

Чи правомірно вчинив нотаріус? 

 

Варіант 16. 

1. Охарактеризуйте нотаріальну дію – посвідчення договорів найму 

(оренди) житла для проживання. Додайте зразок документа. 

2. Вирішіть задачу. 

До нотаріуса звернулось подружжя Г. з проханням посвідчити спільний 

заповіт щодо розпорядження майном, яким є квартира, що належить чоловікові 

на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом та гараж, що належить 

дружині на підставі договору дарування. 

Прокоментуйте порядок посвідчення заповіту подружжя. 

 

Варіант 17. 

1. Охарактеризуйте нотаріальні дії – 1) прийняти на зберігання 

документів; 2) посвідчення факту, що фізична особа є живою. Додайте зразки 

документів. 

2. Вирішіть задачу. 

Для оформлення спадщини нотаріусу було подано заяву громадянина 

Панева, який відбував покарання у місці позбавлення волі. Підпис Панева був 

засвідчений начальником закладу за місцем відбування покарання. Нотаріус 

відмовив у прийнятті заяви, роз'яснивши, що засвідчення підписів громадян на 

документах не входить у повноваження начальників місць позбавлення волі 

Чи правомірною є відмова нотаріуса у прийнятті заяви про прийняття 

спадщини? Обґрунтуйте. 
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