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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності, функції нотаріату. 

2. Поняття нотаріуса та вимоги до осіб, які претендують на посаду нотаріуса. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1.  За Законом України «Про нотаріат», нотаріат — це: 

А) система правових норм та інститутів; 

Б) система посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії, передбачені законом; 

В) система органів та посадових осіб, на які покладено обов'язок вчиняти 

нотаріальні дії, передбачені законом. 

  

2.  Нотаріат засвідчує: 

А) права фізичних та юридичних осіб; 

Б) факти, що мають юридичне значення; 

В) права та факти, що мають юридичне значення. 

 

3.  Об'єктивна сторона поняття нотаріату — це: 

 А) коло нотаріальних дій, які органи та посадові особи нотаріату можуть 

вчиняти відповідно до чинного законодавства; 

Б) органи та посадові особи нотаріату; 

В) права та обов'язки суб'єктів нотаріального процесу. 

 

4.  Латинський нотаріат — це: 

А) система, характерна для країн англо-саксонської правової системи; 

Б) організація нотаріату на засадах делегування нотаріусу повноважень у сфері 

надання документам юридичної сили, але як вільної професії; 

В) система організації нотаріату, за якою контроль за діяльністю нотаріусів 

здійснює лише нотаріальна палата країни. 

 

5.  Нотаріальні процесуальні відносини — це: 

А) суспільні відносини, які виникають між особами, що вчиняють нотаріальні 

дії, та особами, що звертаються за їх вчиненням у порядку, передбаченому 

законом; 

Б) суспільні відносини за участю громадян та організацій; 

В) суспільні відносини приватно-правового характеру. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій. 

2. Підстави та порядок припинення нотаріальної діяльності приватного 

нотаріуса. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1.  Предметом нотаріальної діяльності є: 

А) суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення нотаріальних дій; 

Б) права та охоронювані законом інтереси; 

В) юридичні факти. 

 

2.  Нотаріальний процес складається з: 

А) 2-х стадій; 

Б) 3-х стадій; 

В) 5-ти стадій. 

 

3.  Обов'язковими в нотаріальному процесі є: 

А) 2 стадії; 

Б) 3 стадії; 

В) 5 стадій. 

 

4.  Нотаріусом в Україні може бути: 

А) лише громадянин України; 

Б) іноземний громадянин; 

В) особа з подвійним громадянством. 

 

5. Нотаріус повинен мати: 

А) вищу освіту; 

Б) вищу юридичну освіту; 

В) вищу освіту та пройти стажування строком не менше 6 місяців. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності та реєстраційне посвідчення. 

2. Оплата вчинюваних нотаріальних дій та сплата приватним нотаріусом 

податків. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Нотаріус може мешкати: 

А) будь-де, в тому числі й за межами України; 

Б) на території України; 

В) лише на території нотаріального округу. 

 

2. Строк обов'язкового стажування нотаріуса: 

А) 1 рік; 

б 6 місяців; 

В) від 18 місяців до трьох років. 

 

3. Нотаріус за сумісництвом має право: 

А) перебувати в штаті інших приватних організацій; 

Б) займатись підприємницькою діяльністю; 

В) займатись науковою та викладацькою діяльністю. 

 

4. Для одержання свідоцтва про право зайняття посади нотаріуса потрібно: 

А) скласти кваліфікаційні іспити; 

Б) мати досвід роботи не менше 3-х років; 

В) скласти іспити та пройти обов'язкове 6-місячне стажування. 

 

5. Свідоцтво видається: 

А) Вищою кваліфікаційною комісією; 

Б) Міністерством юстиції України; 

В) управліннями юстиції областей. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Охорона спадкового майна, опис спадкового майна і передача його на 

зберігання. 

2. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Нотаріус приносить присягу в: 

А) управлінні юстиції; 

Б) Міністерстві юстиції України; 

В) нотаріальній конторі чи архіві. 

 

2. Роз'яснення учасникам нотаріального провадження їхніх прав та 

обов'язків: 

А) носить тільки рекомендаційний характер; 

Б) не носить обов'язкового характеру; 

В) є обов'язком нотаріуса. 

 

3. За заподіяну шкоду внаслідок незаконних дій чи недбалості 

приватний нотаріус відшкодовує: 

А) повний розмір заподіяного; 

Б) 50% заподіяної шкоди; 

В) 33% заподіяної шкоди. 

 

4. Робоче місце приватного нотаріуса повинно знаходитись: 

А) в межах нотаріального округу; 

Б) на території 2-х чи більше округів; 

В) за межами нотаріального округу. 

 

5. Робоче місце приватного нотаріуса має бути обов'язково обладнане: 

А) засобами зв’язку; 

Б) мати сейф, охоронну сигналізацію і засоби зв'язку, комп'ютер; 

В) комп'ютерною технікою. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Припинення охорони спадкового майна. 

2. Вчинення морських протестів. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. В яких випадках приватна нотаріальна діяльність може бути припинена? 

А) у випадку втрати громадянства чи виїзду за межі України на постійне 

проживання; 

Б) у випадку винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку, що вступить в силу; 

В) припинення права власності чи оренди приміщення — робочого місця 

нотаріуса. 

 

2. До системи органів та посадових осіб, які мають право вчиняти 

нотаріальні дії, не належать: 

А) командири військових частин; 

Б) начальники експедицій; 

В) помічники капітанів. 

 

3. Що таке предметна компетенція? 

А) розмежування територій по нотаріальним округам; 

Б) розподіл нотаріальних дій з урахуванням виду цих дій; 

В) розмежування органів та посадових осіб, що входять у систему нотаріату 

щодо територіальних одиниць. 

 

4. Що являє собою територіальна компетенція? 

А) розмежування територій по нотаріальним округам; 

Б) розмежування органів та посадових осіб, що входять у систему нотаріату 

щодо територіальних одиниць; 

В) розмежуванням нотаріальних дій з урахуванням території їх здійснення. 

 

5. Компетенція приватного нотаріуса по відношенню до державних 

нотаріальних контор згідно з чинним законодавством: 

А) повністю співпадає; 

Б) частково співпадає; 

В) є набагато вужчою. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Порядок стягнення за виконавчим написом. 

2. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної 

правоздатності та дієздатності юридичних осіб. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. В компетенцію посадових осіб виконкомів входить посвідчення: 

А) заповітів і доручень; 

Б) договорів купівлі-продажу, дарування, міни; 

В) документів, призначених для дії за кордоном. 

 

2. Нотаріальні дії можуть вчинятись: 

А) тільки у приміщенні державної нотаріальної контори, у приміщенні - 

робочому місці приватного нотаріуса; 

Б) за бажанням осіб, які звернулись до нотаріуса; 

В) у приміщенні державної нотаріальної контори, у приміщенні — робочому 

місці приватного нотаріуса, а також поза цими приміщеннями. 

 

3. Відкладання нотаріальних дій можливе: 

 А)  на 1 місяць; 

 Б) на 3 місяці; 

 В) на 6 місяців. 

 

 4. Підставою для відмови вчинення нотаріальних дій взагалі є: 

 А) вчинення дії, що суперечить закону; 

 Б)  звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка знаходиться поза 

компетенцією певного нотаріуса; 

 В) звернення за вчиненням нотаріальної дії особи, яка знаходиться в стані 

алкогольного чи наркотичного сп'яніння. 

 

5. Підставою для тимчасової відмови у вчиненні нотаріальних дій є: 

А)  звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка знаходиться поза 

компетенцією певного нотаріуса; 

Б) звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка взагалі не входить до 

компетенції нотаріальних органів; 

В) якщо вчинення нотаріальної дії принижує честь і гідність громадян. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Перевірка повноважень представника фізичної або юридичної особи. 

2. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Оскарження відмови у вчиненні нотаріальної дії може здійснюватися: 

 А) тільки у суді; 

 Б) тільки у порядку підлеглості у вищестоящих організаціях; 

 В) у суді і в порядку підлеглості. 

 

2. Скарги на дії нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності 

нотаріальних функцій, розглядаються: 

А) в адміністративному порядку відповідними відділами юстиції; 

Б) Вищою атестаційною комісією Міністерства юстиції; 

В) у судовому порядку. 

 

3. До загальних правил вчинення нотаріальних дій не можна віднести: 

А) вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій; 

Б) порядок надання додаткових послуг; 

В) правила нотаріального діловодства. 

 

4. Для укладання угоди щодо майна, яке належить неповнолітньому і 

виходить за межі побутового, потрібно: 

А) згода батьків, опікунів чи піклувальників; 

Б) згода органів опіки та піклування; 

В) правильні відповіді А) і Б). 

 

5. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна здійснюється: 

А) за місцем проживання власника майна; 

Б) за місцезнаходженням майна; 

В) за місцем проживання покупця майна. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 11 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Посвідчення заповітів та порядок зміни і скасування. 

2. Державні нотаріальні архіви: завдання та функції. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Змістом шлюбного контракту можуть бути: 

А) особисті відносини подружжя; 

Б) питання, пов'язані з правом власності на рухоме чи нерухоме майно; 

В) відносини між подружжям і органом реєстрації шлюбу. 

 

2. Посвідчення угоди про довічне утримання здійснюється за умови, що: 

А) відчужувачем у договорі є фізична особа незалежно від її віку і стану 

здоров'я; 

Б) відчужувачем є фізична особа похилого віку; 

В) відчужувачем є непрацездатна, хвора людина. 

 

3. Посвідчення заповітів здійснюється: 

А) тільки державним нотаріусом; 

Б) приватним нотаріусами або посадовими особами, яким чинне законодавство 

надає право посвідчувати заповіти; 

В) правильні відповіді А) і Б). 

 

4. Свідоцтво про право на спадщину може видавати: 

А) державна нотаріальна контора; 

Б) приватний нотаріус; 

В) посадові особи виконкомів. 

 

5. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна здійснюється: 

А) державним нотаріусом; 

Б) приватним нотаріусом; 

В) всіма посадовими особами органів нотаріату. 
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Варіант 10 

 

 

Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 11 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Комісія Нотаріальної палати України по міжнародному співробітництву. 

2. Виникнення та розвиток нотаріату в Західній Європі. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Заповіт є: 

А) односторонньою угодою; 

Б) двосторонньою угодою; 

В) багатосторонньою угодою. 

 

2. Заповідач має право: 

А) позбавити в заповіті права спадкоємства одного або кількох спадкоємців за 

законом; 

Б) позбавити спадкоємців обов'язкової частини спадкового майна за законом; 

В) не має такого права. 

 

3. Доручення, видане в порядку передоручення, може засвідчуватись: 

А) державним або приватним нотаріусом; 

Б) посадовою особою виконкому; 

В) посадовими особами консульських установ. 

 

4. Охорона спадкового майна за цивільним законодавством України 

здійснюється: 

А) в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця; 

Б) в інтересах спадкоємців; 

В)  в інтересах спадкодавця. 

 

5. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя за 

смерті одного з подружжя видається: 

А) тільки державним нотаріусом; 

Б) державними та приватними нотаріусами; 

В) державними та приватними нотаріусами, а також посадовими особами 

консульських установ. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Державне регулювання нотаріальної діяльності. 

2. Нотаріальний округ. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Накладання заборони відчуження нерухомого та рухомого майна — це: 

 А) нотаріальна дія, спрямована на обмеження чи заборону вільного 

розпорядження нерухомим та рухомим майном; 

Б) процес усунення власника від управління майном; 

В) спосіб захисту прав другого з подружжя у разі відчуження спільного 

нерухомого майна. 

 

2. Засвідчення копій (фотокопій) офіційних документів, які видаються 

органами реєстрації актів громадянського стану і надалі 

використовуватимуться за кордоном, здійснюється нотаріусами: 

А) лише після перевірки підстав використання цих документів за кордоном; 

Б) лише після попередньої легалізації оригіналів цих документів або 

проставляння апостиля; 

В) лише після їх перекладу мовою країни, для якої вони призначені. 

 

3. Передача грошових сум і цінних паперів в депозит нотаріуса — це: 

А) вид оплати послуг нотаріуса; 

Б) передача на зберігання матеріальних цінностей, які при настанні певних умов 

підлягають поверненню або передачі іншій особі; 

В) вид зберігання грошових коштів та цінних паперів. 

 

4. Прийняття документів нотаріусом на зберігання: 

А)  провадиться за умови, що ці документи виходили від цієї нотаріальної контори; 

Б) можливе лише в нотаріальному архіві; 

В)  вчиняється на прохання заінтересованої особи за описом. 

 

5. Нотаріусом в Україні може бути: 

А) лише громадянин України; 

Б) іноземний громадянин; 

В) особа з подвійним громадянством. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Нотаріальне діловодство і звітність, складання та оформлення нотаріальних 

документів. 

2. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Вексельний протест — це: 

А)  цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця 

сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя 

(векселедержателю); 

Б) офіційно засвідчена вимога платежу та повідомлення про його неодержання; 

В) вид морських протестів. 

 

2. Опротестування векселя оформлюється: 

А) протоколом про протест; 

Б) заявою про протест; 

В) актом протесту. 

 

3. До дефектів, що тягнуть за собою недійсність векселя, відносять: 

А)  дефекти форми та дефекти змісту; 

Б) дефекти форми та дефекти видачі; 

В) дефекти реквізитів та дефекти законності. 

 

4. Учасниками відносин з розрахунків чеками є: 

А) чекодавець, чеко держатель і банк-емітент; 

Б) банк-емітент та платник за чеком; 

В) НБУ та банк-емітент. 

 

5. На території України діють такі види чеків в іноземній валюті: 

А) іменні та дорожні; 

Б) в іноземній валюті та в національній валюті; 

В) розрахункові та на пред'явника. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Комплексне контрольне завдання (робота) 

з навчальної дисципліни «Нотаріат України» 

для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 11 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя. 

2. Становлення нотаріату в Україні. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Учасниками відносин з розрахунків чеками є: 

А) чекодавець, чеко держатель і банк-емітент; 

Б) банк-емітент та платник за чеком; 

В) НБУ та банк-емітент. 

 

2. На території України діють такі види чеків в іноземній валюті: 

А) іменні та дорожні; 

Б) в іноземній валюті та в національній валюті; 

В) розрахункові та на пред'явника. 

 

3. При заповненні чека категорично забороняється: 

А) виписувати чек на двох власників; 

Б) заповнювати чек за допомогою технічних засобів; 

В) ставити напис про акцепт. 

 

4. Морський протест — це: 

А) акт про завдання судном судовласника шкоди іншим суднам; 

Б) письмова заява капітана судна у випадках, коли під час плавання чи стоянки 

судна мали місце форс-мажорні події, якіможуть бути підставою для 

пред'явлення до судновласника майнових вимог; 

В) письмова заява капітана судна у випадку, коли під час плавання чи стоянки 

судна мали місце будь-які форс-мажорні події. 

 

5. Морський протест оформлюється нотаріусом у вигляді: 

А)  заяви про морський протест; 

Б) акту про морський протест; 

В) протоколу про завдання збитків. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Помічник нотаріуса: права та обов’язки. 

2. Поняття та мета самоврядування нотаріусів. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1.  Об'єктивна сторона поняття нотаріату — це: 

 А) коло нотаріальних дій, які органи та посадові особи нотаріату можуть 

вчиняти відповідно до чинного законодавства; 

Б) органи та посадові особи нотаріату; 

В) права та обов'язки суб'єктів нотаріального процесу. 

 

2.  Латинський нотаріат — це: 

А) система, характерна для країн англо-саксонської правової системи; 

Б) організація нотаріату на засадах делегування нотаріусу повноважень у сфері 

надання документам юридичної сили, але як вільної професії; 

В) система організації нотаріату, за якою контроль за діяльністю нотаріусів 

здійснює лише нотаріальна палата країни. 

 

3.  Нотаріальні процесуальні відносини — це: 

А) суспільні відносини, які виникають між особами, що вчиняють нотаріальні 

дії, та особами, що звертаються за їх вчиненням у порядку, передбаченому 

законом; 

Б) суспільні відносини за участю громадян та організацій; 

В) суспільні відносини приватно-правового характеру. 

 

4.  Предметом нотаріальної діяльності є: 

А) суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення нотаріальних дій; 

Б) права та охоронювані законом інтереси; 

В) юридичні факти. 

 

5.  Нотаріальний процес складається з: 

А) 2-х стадій; 

Б) 3-х стадій; 

В) 5-ти стадій. 
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для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Засади, мета та повноваження Нотаріальної палати України. 

2. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1.   Нотаріусом в Україні може бути: 

А) лише громадянин України; 

Б) іноземний громадянин; 

В) особа з подвійним громадянством. 

 

2. Нотаріус повинен мати: 

А) вищу освіту; 

Б) вищу юридичну освіту; 

В) вищу освіту та пройти стажування строком не менше 6 місяців. 

 

3. Нотаріус може мешкати: 

А) будь-де, в тому числі й за межами України; 

Б) на території України; 

В) лише на території нотаріального округу. 

 

4. Строк обов'язкового стажування нотаріуса: 

А) 1 рік; 

б 6 місяців; 

В) від 18 місяців до трьох років. 

 

5. Нотаріус за сумісництвом має право: 

А) перебувати в штаті інших приватних організацій; 

Б) займатись підприємницькою діяльністю; 

В) займатись науковою та викладацькою діяльністю. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Встановлення намірів сторін вчиняти правочин. 

2. Нотаріальні дії, вчинювані консульськими установами України. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Для одержання свідоцтва про право зайняття посади нотаріуса потрібно: 

А) скласти кваліфікаційні іспити; 

Б) мати досвід роботи не менше 3-х років; 

В) скласти іспити та пройти обов'язкове 6-місячне стажування. 

 

2. Свідоцтво видається: 

А) Вищою кваліфікаційною комісією; 

Б) Міністерством юстиції України; 

В) управліннями юстиції областей. 

 

3. Нотаріус приносить присягу в: 

А) управлінні юстиції; 

Б) Міністерстві юстиції України; 

В) нотаріальній конторі чи архіві. 

 

4. Роз'яснення учасникам нотаріального провадження їхніх прав та 

обов'язків: 

А) носить тільки рекомендаційний характер; 

Б) не носить обов'язкового характеру; 

В) є обов'язком нотаріуса. 

 

5. За заподіяну шкоду внаслідок незаконних дій чи недбалості 

приватний нотаріус відшкодовує: 

А) повний розмір заподіяного; 

Б) 50% заподіяної шкоди; 

В) 33% заподіяної шкоди. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Місце та строки вчинення нотаріальних дій. 

2. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Робоче місце приватного нотаріуса повинно знаходитись: 

А) в межах нотаріального округу; 

Б) на території 2-х чи більше округів; 

В) за межами нотаріального округу. 

 

2. Робоче місце приватного нотаріуса має бути обов'язково обладнане: 

А) засобами зв’язку; 

Б) мати сейф, охоронну сигналізацію і засоби зв'язку, комп'ютер; 

В) комп'ютерною технікою. 

 

3. В яких випадках приватна нотаріальна діяльність може бути 

припинена? 

А) у випадку втрати громадянства чи виїзду за межі України на постійне 

проживання; 

Б) у випадку винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку, що вступить в 

силу; 

В) припинення права власності чи оренди приміщення — робочого місця 

нотаріуса. 

 

4. До системи органів та посадових осіб, які мають право вчиняти 

нотаріальні дії, не належать: 

А) командири військових частин; 

Б) начальники експедицій; 

В) помічники капітанів. 

 

5. Що таке предметна компетенція? 

А) розмежування територій по нотаріальним округам; 

Б) розподіл нотаріальних дій з урахуванням виду цих дій; 

В) розмежування органів та посадових осіб, що входять у систему нотаріату 

щодо територіальних одиниць. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Свідоцтво про право на спадщину та строки його видачі. 

2. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Скарги на дії нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності 

нотаріальних функцій, розглядаються: 

А) в адміністративному порядку відповідними відділами юстиції; 

Б) Вищою атестаційною комісією Міністерства юстиції; 

В) у судовому порядку. 

 

2. До загальних правил вчинення нотаріальних дій не можна віднести: 

А) вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій; 

Б) порядок надання додаткових послуг; 

В) правила нотаріального діловодства. 

 

3. Для укладання угоди щодо майна, яке належить неповнолітньому і 

виходить за межі побутового, потрібно: 

А) згода батьків, опікунів чи піклувальників; 

Б) згода органів опіки та піклування; 

В) правильні відповіді А) і Б). 

 

4. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна здійснюється: 

А) за місцем проживання власника майна; 

Б) за місцезнаходженням майна; 

В) за місцем проживання покупця майна. 

 

5. Змістом шлюбного контракту можуть бути: 

А) особисті відносини подружжя; 

Б) питання, пов'язані з правом власності на рухоме чи нерухоме майно; 

В) відносини між подружжям і органом реєстрації шлюбу. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Засвідчення справжності підпису на документах. 

2. Посвідчення часу пред'явлення документа. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Посвідчення заповітів здійснюється: 

А) тільки державним нотаріусом; 

Б) приватним нотаріусами або посадовими особами, яким чинне законодавство 

надає право посвідчувати заповіти; 

В) правильні відповіді А) і Б). 

 

2. Свідоцтво про право на спадщину може видавати: 

А) державна нотаріальна контора; 

Б) приватний нотаріус; 

В) посадові особи виконкомів. 

 

3. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна здійснюється: 

А) державним нотаріусом; 

Б) приватним нотаріусом; 

В) всіма посадовими особами органів нотаріату. 

 

4. Заповіт є: 

А) односторонньою угодою; 

Б) двосторонньою угодою; 

В) багатосторонньою угодою. 

 

5. Заповідач має право: 

А) позбавити в заповіті права спадкоємства одного або кількох спадкоємців за 

законом; 

Б) позбавити спадкоємців обов'язкової частини спадкового майна за законом; 

В) не має такого права. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Стягнення грошових сум або витребування майна за виконавчим написом. 

2. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Охорона спадкового майна за цивільним законодавством здійснюється: 

А) в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця; 

Б) в інтересах спадкоємців; 

В)  в інтересах спадкодавця. 

 

2. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя за 

смерті одного з подружжя видається: 

А) тільки державним нотаріусом; 

Б) державними та приватними нотаріусами; 

В) державними та приватними нотаріусами, а також посадовими особами 

консульських установ. 

 

3. Накладання заборони відчуження нерухомого та рухомого майна — це: 

 А) нотаріальна дія, спрямована на обмеження чи заборону вільного 

розпорядження нерухомим та рухомим майном; 

Б) процес усунення власника від управління майном; 

В) спосіб захисту прав другого з подружжя у разі відчуження спільного 

нерухомого майна. 

 

4. Засвідчення копій (фотокопій) офіційних документів, які видаються 

органами реєстрації актів громадянського стану і надалі 

використовуватимуться за кордоном, здійснюється нотаріусами: 

А) лише після перевірки підстав використання цих документів за кордоном; 

Б) лише після попередньої легалізації оригіналів цих документів або 

проставляння апостиля; 

В) лише після їх перекладу мовою країни, для якої вони призначені. 

 

5. Нотаріусом в Україні може бути: 

А) лише громадянин України; 

Б) іноземний громадянин; 

В) особа з подвійним громадянством. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Умови і порядок набуття та припинення членства в Нотаріальній палаті 

України. 

2. Перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, 

дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил 

нотаріального діловодства. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

 

1. Опротестування векселя оформлюється: 

А) протоколом про протест; 

Б) заявою про протест; 

В) актом протесту. 

 

2. До дефектів, що тягнуть за собою недійсність векселя, відносять: 

А)  дефекти форми та дефекти змісту; 

Б) дефекти форми та дефекти видачі; 

В) дефекти реквізитів та дефекти законності. 

 

3. Вексельний протест — це: 

А)  цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця 

сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя 

(векселедержателю); 

Б) офіційно засвідчена вимога платежу та повідомлення про його неодержання; 

В) вид морських протестів. 

 

4. Учасниками відносин з розрахунків чеками є: 

А) чекодавець, чеко держатель і банк-емітент; 

Б) банк-емітент та платник за чеком; 

В) НБУ та банк-емітент. 

 

5. На території України діють такі види чеків в іноземній валюті: 

А) іменні та дорожні; 

Б) в іноземній валюті та в національній валюті; 

В) розрахункові та на пред'явника. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Перевірка організації роботи державних нотаріальних контор, державних 

нотаріальних архівів. 

2. Правова основа діяльності нотаріату. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1.  Обов'язковими в нотаріальному процесі є: 

А) 2 стадії; 

Б) 3 стадії; 

В) 5 стадій. 

 

2.  Нотаріусом в Україні може бути: 

А) лише громадянин України; 

Б) іноземний громадянин; 

В) особа з подвійним громадянством. 

 

3. Нотаріус повинен мати: 

А) вищу освіту; 

Б) вищу юридичну освіту; 

В) вищу освіту та пройти стажування строком не менше 6 місяців. 

 

4. Нотаріус може мешкати: 

А) будь-де, в тому числі й за межами України; 

Б) на території України; 

В) лише на території нотаріального округу. 

 

5. Строк обов'язкового стажування нотаріуса: 

А) 1 рік; 

Б) 6 місяців; 

В) від 18 місяців до трьох років. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Повноваження Міністерства юстиції України, головних управлінь юстиції в 

областях, містах Києві та Севастополі з питань контролю за організацією 

нотаріату. 

2. Посвідчення факту, що громадянин є живим. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. До системи органів та посадових осіб, які мають право вчиняти 

нотаріальні дії, не належать: 

А) командири військових частин; 

Б) начальники експедицій; 

В) помічники капітанів. 

 

2. Що таке предметна компетенція? 

А) розмежування територій по нотаріальним округам; 

Б) розподіл нотаріальних дій з урахуванням виду цих дій; 

В) розмежування органів та посадових осіб, що входять у систему нотаріату 

щодо територіальних одиниць. 

 

3. Що являє собою територіальна компетенція? 

А) розмежування територій по нотаріальним округам; 

Б) розмежування органів та посадових осіб, що входять у систему нотаріату 

щодо територіальних одиниць; 

В) розмежуванням нотаріальних дій з урахуванням території їх здійснення. 

 

4.Компетенція приватного нотаріуса по відношенню до державних 

нотаріальних контор згідно з чинним законодавством: 

А) повністю співпадає; 

Б) частково співпадає; 

В) є набагато вужчою. 

 

5. В компетенцію посадових осіб виконкомів входить посвідчення: 

А) заповітів і доручень; 

Б) договорів купівлі-продажу, дарування, міни; 

В) документів, призначених для дії за кордоном. 
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Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Порядок зносин нотаріусів з іноземними органами юстиції, правоохоронними 

органами. 

2. Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Відкладання нотаріальних дій можливе: 

 А)  на 1 місяць; 

 Б) на 3 місяці; 

 В) на 6 місяців. 

 

 2. Підставою для відмови вчинення нотаріальних дій взагалі є: 

 А)  вчинення дії, що суперечить закону; 

 Б)  звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка знаходиться поза 

компетенцією певного нотаріуса; 

 В) звернення за вчиненням нотаріальної дії особи, яка знаходиться в стані 

алкогольного чи наркотичного сп'яніння. 

 

3. Підставою для тимчасової відмови у вчиненні нотаріальних дій є: 

А)  звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка знаходиться поза 

компетенцією певного нотаріуса; 

Б) звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка взагалі не входить до 

компетенції нотаріальних органів; 

В) якщо вчинення нотаріальної дії принижує честь і гідність громадян. 

 

 4. Оскарження відмови у вчиненні нотаріальної дії може здійснюватися: 

 А) тільки у суді; 

 Б) тільки у порядку підлеглості у вищестоящих організаціях; 

 В) у суді і в порядку підлеглості. 

 

5. Скарги на дії нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності 

нотаріальних функцій, розглядаються: 

А) в адміністративному порядку відповідними відділами юстиції; 

Б) Вищою атестаційною комісією Міністерства юстиції; 

В) у судовому порядку. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Установлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. 

2. Використання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Свідоцтво про право на спадщину може видавати: 

А) державна нотаріальна контора; 

Б) приватний нотаріус; 

В) посадові особи виконкомів. 

 

2. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна здійснюється: 

А) державним нотаріусом; 

Б) приватним нотаріусом; 

В) всіма посадовими особами органів нотаріату. 

 

3. Заповіт є: 

А) односторонньою угодою; 

Б) двосторонньою угодою; 

В) багатосторонньою угодою. 

 

4. Заповідач має право: 

А) позбавити в заповіті права спадкоємства одного або кількох спадкоємців за 

законом; 

Б) позбавити спадкоємців обов'язкової частини спадкового майна за законом; 

В) не має такого права. 

 

5. Доручення, видане в порядку передоручення, може засвідчуватись: 

А) державним або приватним нотаріусом; 

Б) посадовою особою виконкому; 

В) посадовими особами консульських установ. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні. 

2. Правила професійної етики нотаріусів України. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Скарги на дії нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності 

нотаріальних функцій, розглядаються: 

А) в адміністративному порядку відповідними відділами юстиції; 

Б) Вищою атестаційною комісією Міністерства юстиції; 

В) у судовому порядку. 

 

2. До загальних правил вчинення нотаріальних дій не можна віднести: 

А) вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій; 

Б) порядок надання додаткових послуг; 

В) правила нотаріального діловодства. 

 

3. Для укладання угоди щодо майна, яке належить неповнолітньому і 

виходить за межі побутового, потрібно: 

А) згода батьків, опікунів чи піклувальників; 

Б) згода органів опіки та піклування; 

В) правильні відповіді А) і Б). 

 

4. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна здійснюється: 

А) за місцем проживання власника майна; 

Б) за місцезнаходженням майна; 

В) за місцем проживання покупця майна. 

 

5. Посвідчення угоди про довічне утримання здійснюється за умови, що: 

А) відчужувачем у договорі є фізична особа незалежно від її віку і стану 

здоров'я; 

Б) відчужувачем є фізична особа похилого віку; 

В) відчужувачем є непрацездатна, хвора людина. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Утримання державних нотаріальних контор. 

2. Органи та структура Нотаріальної палати України. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Доручення, видане в порядку передоручення, може засвідчуватись: 

А) державним або приватним нотаріусом; 

Б) посадовою особою виконкому; 

В) посадовими особами консульських установ. 

 

2. Охорона спадкового майна за цивільним законодавством України 

здійснюється: 

А) в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця; 

Б) в інтересах спадкоємців; 

В)  в інтересах спадкодавця. 

 

3. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя за 

смерті одного з подружжя видається: 

А) тільки державним нотаріусом; 

Б) державними та приватними нотаріусами; 

В) державними та приватними нотаріусами, а також посадовими особами 

консульських установ. 

 

4. Накладання заборони відчуження нерухомого та рухомого майна — це: 

 А) нотаріальна дія, спрямована на обмеження чи заборону вільного 

розпорядження нерухомим та рухомим майном; 

Б) процес усунення власника від управління майном; 

В) захист прав другого з подружжя у разі відчуження спільного нерухомого майна. 

 

5. Засвідчення копій (фотокопій) офіційних документів, які видаються 

органами реєстрації актів громадянського стану і надалі 

використовуватимуться за кордоном, здійснюється нотаріусами: 

А) лише після перевірки підстав використання цих документів за кордоном; 

Б) лише після попередньої легалізації оригіналів цих документів або 

проставляння апостиля; 

В) лише після їх перекладу мовою країни, для якої вони призначені. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя 

в разі смерті одного з подружжя. 

2. Засвідчення вірності: копій документів, копії з копії, виписки з документа. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. До дефектів, що тягнуть за собою недійсність векселя, відносять: 

А)  дефекти форми та дефекти змісту; 

Б) дефекти форми та дефекти видачі; 

В) дефекти реквізитів та дефекти законності. 

 

2. Учасниками відносин з розрахунків чеками є: 

А) чекодавець, чеко держатель і банк-емітент; 

Б) банк-емітент та платник за чеком; 

В) НБУ та банк-емітент. 

 

3. На території України діють такі види чеків в іноземній валюті: 

А) іменні та дорожні; 

Б) в іноземній валюті та в національній валюті; 

В) розрахункові та на пред'явника. 

 

4. При заповненні чека категорично забороняється: 

А) виписувати чек на двох власників; 

Б) заповнювати чек за допомогою технічних засобів; 

В) ставити напис про акцепт. 

 

5. Морський протест — це: 

А) акт про завдання судном судовласника шкоди іншим суднам; 

Б) письмова заява капітана судна у випадках, коли під час плавання чи стоянки 

судна мали місце форс-мажорні події, якіможуть бути підставою для 

пред'явлення до судновласника майнових вимог; 

В) письмова заява капітана судна у випадку, коли під час плавання чи стоянки 

судна мали місце будь-які форс-мажорні події. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Міжнародні договори щодо правового регулювання нотаріальної діяльності 

як частина національного законодавства. 

2. Умови вчинення виконавчих написів. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Скарги на дії нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності 

нотаріальних функцій, розглядаються: 

А) в адміністративному порядку відповідними відділами юстиції; 

Б) Вищою атестаційною комісією Міністерства юстиції; 

В) у судовому порядку. 

 

2. До загальних правил вчинення нотаріальних дій не можна віднести: 

А) вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій; 

Б) порядок надання додаткових послуг; 

В) правила нотаріального діловодства. 

 

3. Для укладання угоди щодо майна, яке належить неповнолітньому і 

виходить за межі побутового, потрібно: 

А) згода батьків, опікунів чи піклувальників; 

Б) згода органів опіки та піклування; 

В) правильні відповіді А) і Б). 

 

4. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна здійснюється: 

А) за місцем проживання власника майна; 

Б) за місцезнаходженням майна; 

В) за місцем проживання покупця майна. 

 

5. Змістом шлюбного контракту можуть бути: 

А) особисті відносини подружжя; 

Б) питання, пов'язані з правом власності на рухоме чи нерухоме майно; 

В) відносини між подружжям і органом реєстрації шлюбу. 
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Провідний викладач  ___________ Яковенко М.О. 

Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Зберігання документів нотаріусами. 

2. Посвідчення угод про відчуження та заставу майна. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

 1. Підставою для відмови вчинення нотаріальних дій взагалі є: 

 А)  вчинення дії, що суперечить закону; 

 Б)  звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка знаходиться поза 

компетенцією певного нотаріуса; 

 В) звернення за вчиненням нотаріальної дії особи, яка знаходиться в стані 

алкогольного чи наркотичного сп'яніння. 

 

2. Підставою для тимчасової відмови у вчиненні нотаріальних дій є: 

А)  звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка знаходиться поза 

компетенцією певного нотаріуса; 

Б) звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка взагалі не входить до 

компетенції нотаріальних органів; 

В) якщо вчинення нотаріальної дії принижує честь і гідність громадян. 

 

3. Оскарження відмови у вчиненні нотаріальної дії може здійснюватися: 

 А) тільки у суді; 

 Б) тільки у порядку підлеглості у вищестоящих організаціях; 

 В) у суді і в порядку підлеглості. 

 

4. Скарги на дії нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності 

нотаріальних функцій, розглядаються: 

А) в адміністративному порядку відповідними відділами юстиції; 

Б) Вищою атестаційною комісією Міністерства юстиції; 

В) у судовому порядку. 

 

5. До загальних правил вчинення нотаріальних дій не можна віднести: 

А) вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій; 

Б) порядок надання додаткових послуг; 

В) правила нотаріального діловодства. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого 

самоврядування. 

2. Заходи, що вживаються нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє 

нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Охорона спадкового майна за цивільним законодавством України 

здійснюється: 

А) в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця; 

Б) в інтересах спадкоємців; 

В)  в інтересах спадкодавця. 

 

2. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя за 

смерті одного з подружжя видається: 

А) тільки державним нотаріусом; 

Б) державними та приватними нотаріусами; 

В) державними та приватними нотаріусами, а також посадовими особами 

консульських установ. 

 

3. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна здійснюється: 

А) за місцем проживання власника майна; 

Б) за місцезнаходженням майна; 

В) за місцем проживання покупця майна. 

 

4. Нотаріусом в Україні може бути: 

А) лише громадянин України; 

Б) іноземний громадянин; 

В) особа з подвійним громадянством. 

 

5. Передача грошових сум і цінних паперів в депозит нотаріуса — це: 

А) вид оплати послуг нотаріуса; 

Б) передача на зберігання матеріальних цінностей, які при настанні певних умов 

підлягають поверненню або передачі іншій особі; 

В) вид зберігання грошових коштів та цінних паперів. 

 


