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кафедра цивільного права та процесу 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються згідно графіку, який затверджується на 

кафедрі цивільного права та процесу 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27666&preview=true 

Інформація про курс Проблеми спадкового права України – це курс, який водночас є 

підгалуззю цивільного права і однією із фундаментальних і 

професійно орієнтовних дисциплін згідно з навчальним планом для 

аспірантів юридичного факультету. Предметом вивчення цього 

курсу є спадкове право, як підгалузь цивільного права і на нього 

поширюються засади цивільного законодавства (ст. 3 ЦК України), 

інші положення, що стосуються правового становища учасників  

спадкових правовідносин, правового режиму окремих об’єктів 

спадщини і т. ін. Проблемні питання, які охоплюються цим курсом 

стосуються здійснення (реалізації) права на спадкування, 

удосконалення законодавства у питаннях охорони спадкового майна 

та створення умов для забезпечення можливостей охорони і захисту 

прав та інтересів спадкоємців у процесі спадкування. 

Глибоке засвоєння аспірантами правових засад регулювання 

спадкових правовідносин є необхідною умовою формування 

кваліфікованих юристів, зокрема, і науковців у сфері права. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Проблеми спадкового права України» є нормативною 

дисципліною зі спеціальності Право 081 для освітньої програми з 

підготовки доктора філософії, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 

3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни є формування нових 

теоретичних положень реалізації права на спадкування, розробка 

науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на розв’язання 

виявлених в процесі наукового дослідження проблем та подальше 

вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають 

під час здійснення спадкових прав, а також практична підготовка 

аспірантів до самостійного виготовлення проектів відповідних 

документів та розробки пропозицій з удосконалення цивільного 

законодавства у сфері регулювання спадкових правовідносин. 

Завданням вивчення даної навчальної дисципліни є : ознайомити 

аспірантів з теоретичними дослідженнями та науковими розробками 

у сфері здійснення громадянами (спадкоємцями) права на 
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спадкування; дослідити особливості процедур здійснення права на 

спадкування (прийняття та відмова від спадщини; особливості 

відмови від спадщини та неприйняття спадщини); розкрити сутність 

та мету встановлення  презумпція прийняття спадщини; навчити 

застосовувати теоретичні положення на практиці щодо вжиття 

заходів до охорони спадкового майна; здійснити аналітичну роботу 

над судовими рішеннями по встановленню додаткового строку 

прийняття спадщини; розкрити порядок та підстави поділу (виділу) 

та перерозподілу спадщини; проаналізувати особливості виконання 

зобов’язань спадкодавця перед кредиторами; дати можливість 

аспірантам самостійно виготовити проекти відповідних документів 

та розробити пропозиції з удосконалення цивільного законодавства 

у сфері регулювання спадкових правовідносин. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Дякович М.М. Хрестоматія нотаріального права України: Навч. 

посібник. /2-е видання/ - К.: Істина, 2018. – 480 с.  

2. Заіка Ю.О. Спадкове право: навчальний посібник / Ю.О. Заїка., 

Є.О. Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер, 2009. -352с. 

3. Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова 

правтика. / Є.О. Рябоконь, С.Я. Фурса, Ю.О. Заіка та ін. – К.: 

Юрінком Інтер, 2008.- 336с. 

4. Кармаза О.О. Міжнародне спадкове право: науково-практичний 

посібник. –К.: КНТ, 2007.-328с. 

5. Козловська Л.В. Теоретичні засади здійснення і захисту 

спадкових прав: монографія/ Л.В. Козловська.- К.: Юрінком 

Інтер, 2015.- 448с. 

Додаткова література: 

1. Актуальні проблеми спадкового права: Навч. посібник //За заг 

ред. Ю.О. Заіки, О.О. Лов’яка.-К.: КНТ, ЦУЛ, 2014.- 336с 

2. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні: 

Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ 

України, 2004. 

3. Михайлів М.О. Особливості колізійного регулювання спадкових 

відносин в Україні //Журнал «Часопис Київського університету 

права» №3, 2014р. С.148-153. 

4. Дякович М. М. Правова природа заповіту подружжя за 

законодавством України // надруковано у науковому журналі, 

який індексується в міжнародних наукометричних базах даних 

Scopus, 2019; "Legal Nature of the Will of Spouses under the 

Legislation of Ukraine" опубліковано в журналі Asers Publishing 

та доступна за посиланням: 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3380 

5. Дякович М.М. Медіація як спосіб охорони і захисту прав та 

інтересів осіб нотаріусом // опублікована у науковому журналі, 

який індексується в міжнародних наукометричних базах даних 

Scopus, 2019; "Mediation as means of rights and interests protection 

by notaries" опублікована в журналі ASTRA Salvensis, Supplement 

No. 1, 2019 та  доступна за 

посиланням:https://astrasalvensis.eu/blog/mdocs-posts/32-

myroslava-dyakovych-mediation-as-means-of-rights-and-interests-

protection-by-notaries/. 

 

Тривалість курсу 90 год. 
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занять та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант має:  

Знати: 

концептуальні і нормативні засади спадкового права в Україні, 

міждисциплінарні підходи в оцінці правових явищ, принципи 

застосування міжнародного правового регулювання до спадкових 

правовідносин з іноземним елементом. 

 

Вміти:  
-критично осмислювати, правильно застосовувати законодавство та 

норми міжнародних договорів, що регулюють спадкові 

правовідносини; 

-застосовувати знання у практичних ситуаціях, розробляти проекти  

заповітів, заяв про прийняття спадщини, відмову від спадщини та 

інших процесуальних документів; 

-аналізувати практичні проблеми, розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі у сфері спадкового права, що передбачає 

застосування правових доктрин, правових принципів, норм права; 

-генерувати нові ідеї, приймати обґрунтовані рішення, розробляти 

пропозиції щодо удосконалення законодавства. 

Ключові слова Спадкове майно, спадкоємець, спадкодавець, право на спадкування, 

спадкування за законом, спадкування за заповітом, підстави 

поділу(виділу) та перерозподілу спадщини, особливості виконання 

зобов’язань перед кредиторами, охорона та захист спадкових прав. 

Формат курсу Очний та заочний 

Теми ТЕМА 1. Спадкове право як інститут цивільного права 

ТЕМА 2. Загальні положення про спадкування 

ТЕМА 3. Спадкування за заповітом 

ТЕМА 4. Спадкування за законом 

ТЕМА 5. Здійснення права на спадкування 

ТЕМА 6. Охорона спадкових прав та управління спадщиною 

ТЕМА 7. Спадкові відносини з іноземним елементом 

ТЕМА 8. Захист спадкових прав 

Підсумковий 

контроль, форма 

Модуль в письмовій формі, іспит в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з теорії 

держави та права, сімейного права, земельного права, податкового 

права, господарського права та цивільного права, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату (право на спадкування, 

спадкування за законом, спадкування за заповітом, підстави 

поділу(виділу) та перерозподілу спадщини, особливості виконання 

зобов’язань перед кредиторами, охорона та захист спадкових прав); 

для розуміння джерел правового регулювання спадкових 

правовідносин. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекційні заняття з використанням презентацій. Практичні у формі 

дискусій.  

Необхідне обладнання Під час лекційних занять використовується програмне забезпечення 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 



Поточне тестування та самостійна робота 

Підсуковий 

контроль 

(іспит) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т9 Т10 50 100 

5 5 5 7 7 7 7 2 3 

 

90-100 балів (А, відмінно) - виставляється здобувачу, який дав повну 

і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні 

нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної 

літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до 

конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу 

джерел вивчення даного курсу. 

81-89 балів (В, добре) - виставляється здобувачу, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на 

знанні. 

71-80 балів (С, добре) - виставляється здобувачу, який дав повну і 

правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не 

базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав 

нормативно-правовий акт та судову практику, але не знав 

інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, 

яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь 

повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

61-70 балів (D, задовільно) - виставляється здобувачу, який не дав 

вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка 

базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення 

матеріалу. 

51-60 балів (E, задовільно) - виставляється здобувачу, який не дав 

вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та 

не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни. 

0-50 балів (FX, незадовільно) - виставляється здобувачу, який 

виявив значні прогалини в знаннях основного навчального 

матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань, незнайомий з основною юридичною 

літературою з дисципліни. 

Письмові роботи: Очікується, що здобувачі виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи здобувачів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших аспірантів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

здобувача є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі здобувачі відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Здобувачі мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку здобувачі зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Викладач та факультет сприятиме у наданні необхідної 

літератури, яку здобувачі не зможуть знайти самостійно. Здобувачі 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 



Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкової 

здачі. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 

та активність здобувача під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Питання до екзамену 1. Поняття і предмет спадкового права. 

2. Джерела спадкового права. 

3. Принципи спадкового права. 

4. Спадкові правовідносини. 

5. Суб’єкти спадкових правовідносин. 

6. Об’єкт спадкових правовідносин. 

7. Зміст спадкових правовідносин. 

8. Поняття і види спадкування. 

9. Відкриття спадщини. 

10. Місце відкриття спадщини 

11. Час відкриття спадщини. 

12. Склад спадщини. 

13. Особливості спадкування об’єктів незавершеного будівництва. 

14. Особливості спадкування самочинного будівництва.  

15.  Особливості спадкування частки учасника підприємницького 

товариства. 

16. Особливості спадкування частки співвласника приватизованої 

квартири (будинку). 

17.  Особливості спадкування авторських прав. 

18.  Особливості спадкування права на одержання страхових виплат. 

19.  Особливості спадкування права на відшкодування збитків, 

моральної шкоди та сплату неустойки. 

20.  Особливості спадкування обов'язку відшкодувати майнову 

шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана 

спадкодавцем. 

21. Усунення від права на спадкування. 

22. Поняття заповіту та умови його дійсності. 

23. Види заповітів. 

24. Секретний заповіт. 

25. Заповіт з умовою. 

26. Спільний заповіт подружжя. 

27. Право на заповіт. 

28. Форма і порядок вчинення заповіту. 

29. Зміст заповіту.  

30. Свобода заповіту. Обов’язкова частка у спадщині. 

31. Зміна та скасування заповіту. 

32. Недійсність заповіту. 

33. Тлумачення та виконання заповіту. 

34. Підстави спадкування за законом. 

35. Черговість спадкування. 

36. Спадкування за правом представлення.  

37. Способи прийняття спадщини. 

38. Строки прийняття спадщини. 

39. Відмова від прийняття спадщини.  

40. Спадкова трансмісія. 



41. Відумерлість спадщини. 

42. Частки у спадщині. 

43. Оформлення права на спадщину.  

44.  Поняття охорони спадкових прав. 

45.  Строки охорони спадкових прав. 

46.  Суб’єкти відносин щодо охорони спадкових прав. 

47.  Способи охорони спадкових прав. 

48.  Управління спадщиною. 

49.  Порядок укладення та форма спадкового договору. 

50. Зміна та припинення спадкового договору. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема курсу  

«Проблеми спадкового права» 

2019-2020 навчального року 

 

Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна

, дискусія, 

групова 

робота)  

 

 

Література.*** Ресурси в інтернеті 

 

 

Завдання, 

год 

 

 

Термін 

виконання 

 Тема 1. Спадкове право як 

інститут цивільного права 

1.Поняття і предмет 

спадкового права.  

2.Джерела правового 

регулювання спадкових 

відносин.  

3.Принципи спадкового 

права.  

4.Спадкові правовідносини: 

поняття, суб’єкти, об’єкти та 

зміст. 

 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

1.Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні: 

Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 

2004. 

2.Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному 

приватному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03; Київ. 

нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с.  

3.Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-

правовий аспект): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01; Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 39 с.  

4.Скрипник О.В. Юридичні конструкції спадкового права: 

теоретико-компаративістське дослідження: автореф. дис... канд. 

юрид. наук: 12.00.01; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». — 

О., 2012. — 21 с. 

5.Дякович М.М. Хрестоматія нотаріального права України: Навч. 

посібник. /2-е видання. - К.: Істина, 2018. – 480 с.   

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

2 години, 

1 година; 

2 години 

Протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/


http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Загальні 

положення про 

спадкування 

1.Поняття і види 

спадкування. 2.Відкриття 

спадщини. 3.Склад 

спадщини. 4.Особливості 

спадкування окремих видів 

майна. 5.Спадкоємці. 

Усунення від права на 

спадкування. 

 

 

  

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Гелич А. О. Об'єкти спадкування за цивільним законодавством 

України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03; Н.-д. ін-т 

приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — 

К., 2011. — 18 с. 

2.Пшонка М.П. Спадкування майнових прав на об’єкти 

незавершеного будівництва / М.П. Пшонка, Л.В. Козловська // 

Часопис цивільного і кримінального судочинства.- 2012.-№2(5) .- 

С.55-65. 

3.Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) 

корпоративного підприємства: автореф. дис... канд. юрид. наук: 

12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. 

4.Фесенко Є. В. Особливості спадкування авторських прав: 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук. –Харків. – 2018. – 19 с. 

5.Донцов Д. Ю. Спадкування подружжя за цивільним 

законодавством України: автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. –Тернопіль. – 2017. 

– 20 с. 

6.Кондратова А. М. Правове регулювання спадкування окремих 

видів об’єктів спадщини: автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. –Київ. – 2017.– 20 с. 

7.Уразовська О. С. Спадкування на земельну ділянку за 

законодавством України: автореферат на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук. – Одеса. – 2019. -  20 с 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

4 години;  

2 години;  

6 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
http://www.rada.gov.ua/


 

 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Спадкування за 

заповітом 

1.Поняття та правова 

природа заповіту.  

2.Умови дійсності заповіту.  

3.Види заповітів та їх 

правова природа.  

4.Право на заповіт.  

5.Форма і порядок вчинення 

заповіту.  

6.Зміст заповіту. 7.Свобода 

заповіту. 8.Обов’язкова 

частка у спадщині. 

 9.Зміна та скасування 

заповіту. 10.Недійсність 

заповіту. 11.Тлумачення та 

виконання заповіту. 

 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Бичківський О.О. Секретні заповіти за законодавством України та 

іноземних держав // Вісник Запорізького національного 

університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки.  –  

Запоріжжя:  Запорізький національний університет, 2011. №4. - С. 

59-64. 

2.Дякович М. Заповіт подружжя: проблеми теорії та практики // 

Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011 Вип. 54. – 

С. 209-216 

3.Кернична С.Я. Правова  конструкція  спільного  заповіту  в  

українському  праві  та праві  окремих  європейських  країн / С.Я. 

Кернична, Г.В. Єрьоменко // Запорізькі правові читання : тези доп. 

Щорічної міжнар.  наук.-практ.  конф. (м. Запоріжжя, 15–16 травня 

2009 р.) ; М-во освіти і науки, Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Т. 1. – 344 с. – С. 140 

4.Михайленко О.О. Юридичні колізії правового регулювання 

інституту секретного заповіту  /  О.О. Михайленко, Т.А. 

Венгаренко  //  Вісник  Запорізького  національного університету: 

Збірник наукових статей. Юридичні науки.  –  Запоріжжя:  

Запорізький національний університет, 2006. – 204 с. – С. 95-100. 

5.Стягун Ю.С. Спадкування  за  заповітом: порівняльно-правовий  

аналіз  на  прикладі  країн  скандинавського  права / Ю.С. Стягун, 

О.О. Бичківський //  Запорізькі  правові  читання :  матер.  Щорічної 

міжнар.  наук.-практ.  конф. (м. Запоріжжя, 17–18 травня 2007 р.) ; 

М-во освіти і науки, Запорізький національний університет. – 

Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 401 с. – С. 258 

6.Чуйкова В.Ю. Правові питання спадкування за заповітом. 

4 години;  

2 години;  

4 годин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автореф. дис... канд. юрид. наук. Нац. юрид. акад. України ім. Я. 

Мудрого. – Х., 1999. 

7.Шама Н. Теорії спільного заповіту // Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної 

науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 року. - Львів: 

Юридичний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка, 2011. – С. 202-203. 

8.Дякович М. М. Правова природа заповіту подружжя за 

законодавством України // надруковано у науковому журналі, який 

індексується в міжнародних наукометричних базах даних Scopus, 

2019; "Legal Nature of the Will of Spouses under the Legislation of 

Ukraine" опубліковано в журналі Asers Publishing та доступна 

9.Шевченко О. Заповіт як підстава спадкування // Підприємництво, 

господарство і право. – 2003. – № 8. – С. 36-39.  

10.Шевчук Л.В. Заповіт як підстава виникнення правонаступництва 

в цивільному праві України. Автореф. дис... канд. юрид. наук. НАН 

України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2001. 

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Спадкування за 

законом 
1.Підстави спадкування за 

законом. 2.Черговість 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

1.Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За 

ред.      В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. 

2.Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 

т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. 

2години;  

2 години;  

6 годин 

 

Протягом 

заняття 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спадкування. 3.Спадкування 

за правом представлення.  

 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. ІІ.  

3.Актуальні проблеми спадкового права: Навч. посібник //За заг 

ред. Ю.О. Заіки, О.О. Лов’яка.-К.: КНТ, ЦУЛ, 2014.- 336с. 

4.Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб./ 

С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, О.М. Клименко, С.Я. Рябовська, Л.О. 

Кармаза та ін.; За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: 

КНТ, 2007.  

5.Цивільне право України. Книга 2 / За ред. О. В. Дзери, Н. С. 

Кузнєцової – К.: Юрінком Інтер, 2012.  

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 5.    Здійснення права 

на спадкування 

1.Способи прийняття 

спадщини. 2.Строки 

прийняття спадщини. 

3.Відмова від прийняття 

спадщини. 4.Спадкова 

трансмісія. 5.Відумерлість 

спадщини. 6.Частки у 

спадщині 7.Оформлення 

права на спадщину.  

                

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

 

 

 

1.Печений О. Час і місце відкриття спадщини: проблемні питання 

нотаріальної практики / О. П. Печений // Нотаріат для Вас.- 2010.- 

№5.-с.20-23. 

2.Солонько М.Ф. Здійснення прав суб’єктами спадкових 

правовідносин: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03; 

Харківський нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 18 с. 

3.Тєрєхова О.О. Здійснення, охорона та захист суб’єктивних 

спадкових прав: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03; 

Харківський нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 18 с. 

4.Ковальчук Я. Підпризначення відказоодержувача: основні 

проблемні питання теорії та практики. – Хмельницький, 2017. – 43 

с. 

4 години;  

2 години;  

6 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/


 

 

 

5.Коротюк О. В. Спадковий реєстр: алгоритм роботи нотаріуса: 

практичний посібник. – Київ, 2018. – 108 с. 

6.Павлів-Самоїл Н. П, Спадкування в Україні: у таблицях і схемах: 

навчально-методичний посібник. – Львів, 2018 р. – 174 с. 

7.Федорич І. Я. Здійснення права на спадкування за цивільним 

законодавством України: автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Івано-Франківськ. 

– 2018. – 18 с. 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Охорона спадкових 

прав та управління 

спадщиною 

1.Поняття охорони 

спадкових прав. 2.Строки 

охорони спадкових прав. 

3.Суб’єкти відносин щодо 

охорони спадкових прав. 

4.Способи охорони 

спадкових прав. 

5.Управління спадщиною. 

 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття 

заходів щодо охорони спадкового майна: автореф. дис... канд. 

юрид. наук: 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2012. — 

17 с. 

2. Дякович М.М. Хрестоматія нотаріального права України: Навч. 

посібник. /2-е видання. - К.: Істина, 2018. – 480 с.   

3.Павлів-Самоїл Н. П, Спадкування в Україні: у таблицях і схемах: 

навчально-методичний посібник. – Львів, 2018 р. – 174 с. 

4.Коротюк О. В. Спадковий реєстр: алгоритм роботи нотаріуса: 

практичний посібник. – Київ, 2018. – 108 с. 
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 Тема 7. Тема Спадковий 

договір 

1.Поняття та ознаки 

спадкового договору. 

2.Сторони спадкового 

договору.  3.Порядок 

укладення та форма 

спадкового договору.  

4.Зміст спадкового договору.  

5. Зміна та припинення 

спадкового договору. 

 

 

 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 
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університету управління та права. – 2007. –  № 4 (24). – С. 223-228. 
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 8. Спадкові відносини з 

іноземним елементом 

1.Джерела правового 

регулювання міжнародних 

спадкових відносин. 

2.Особливості спадкування 

за законом та за заповітом з 

іноземним елементом. 

3.Колізійне регулювання 

спадкових відносин. 

4.Особливості охорони 

спадкового майна з 

іноземним елементом. 

 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 
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 Тема 9. Захист спадкових 

прав 

1.Поняття та реалізація 

суб’єктивного цивільного 

права на захист спадкових 

прав. 2.Співвідношення 

охорони та захисту 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 
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спадкових прав. 3.Поняття та 

види способів захисту 

спадкових прав. 4.Правова 

природа і види вимог щодо 

спадщини та їх 

відмежування від вимог, 

пов’язаних із спадкуванням. 
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