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ПРОГРАМОВІ  ВИМОГИ 

з навчальної дисципліни „Спадкове право” 

для студентів денної та заочної форми навчання  

 

Тема №1 

 

СПАДКОВЕ ПРАВО ЯК ОКРЕМИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

 

      Загальна характеристика спадкового права. Джерела спадкового права. 

Принципи спадкового права. Свобода заповіту та її межі. Поняття та структура 

спадкових правовідносин. 

 

 

Тема № 2. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ СПАДКУВАННЯ.  

 

      Поняття „спадкування”. Види спадкування та їх загальна характеристика. 

Спадкування за правом на обов’язкову частку. Спадкування речей звичайної 

домашньої обстановки та вжитку. Спадкування державою. Визнання 

спадщини відумерлою.  

 

 

Тема № 3.  СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 

 

       Поняття заповіту, класифікація заповітів. Нотаріальна процедура 

посвідчення заповітів. Суб’єкти, які наділені повноваженням щодо 

посвідчення заповітів. Скасування та зміна заповіту. Оголошення заповіту. 

Недійсність та нікчемність заповіту. Виконання заповіту.  

 

 

Тема № 4. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 

 

       Спадкування за законом: перша та друга черга спадкоємців;друга черга 

спадкоємців за законом; третя та четверта черга спадкоємців за законом; п’ята 

черга спадкоємців за законом; розмір частки спадщини. Особливості 

спадкування за правом представлення. 

 

 

 

Тема № 5.  



ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНА 

 

       Особливості спадкування квартир, будинків ті інших об’єктів 

нерухомості. Спадкування земельної ділянки. Спадкування автомобілів, 

наданих інвалідам. Спадкування речей, обмежених у обороті. Спадкування 

майна члена фермерського господарства. Спадкування частки у праві спільної 

сумісної власності. Спадкування права на одержання страхових виплат. 

Спадкування акцій. Спадкування корпоративних прав. Спадкування 

особистих немайнових прав та обов’язків. Спадкування права на 

відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки. Спадкування 

обов’язку відшкодувати майнову шкоду та моральну шкоду, яка була завдана 

спадкодавцем. Спадкування заставленого майна. Особливості спадкування 

вкладів у банках (фінансових установах). Обов’язок спадкоємців 

відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання 

спадкодавця. Правове регулювання спадкування завдатку. Особливості 

спадкування неодержаних сум, які належали спадкоємцю як засоби до 

існування. 

 

 

Тема №6. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ.  
 

      Поняття та загальна характеристика інституту відкриття спадщини. 

Підстави закликання до спадкування. Порядок повідомлення спадкоємців 

про відкриття спадщини. Поняття і значення часу відкриття спадщини. 

Правове регулювання місця відкриття спадщини. Правові наслідки 

з’явлення особи, оголошеної померлою. 

 

 

ТЕМА № 7. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ. 

ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ. 

 

      Поняття та значення інституту прийняття спадщини. Строки для 

прийняття спадщини. Способи прийняття спадщини. Подання заяви про 

прийняття спадщини. Відмова від спадщини та її правові наслідки. 

Особливості поділу, виділу спадщини. Поняття, значення та порядок видачі 

свідоцтва про право на спадщину. Строки видачі свідоцтва про право на 

спадщину. Визнання недійсним свідоцтва на спадщину. Державна 

реєстрація права на спадщину.  

 

 
 

 

Тема № 8.  СПАДКОВИЙ ДОГОВІР 



 

       Поняття та предмет спадкового договору. Суб’єкти (сторони та інші 

особи) спадкового договору, їх права та обов’язки. Форма спадкового 

договору та процедура його посвідчення нотаріусом. Спадковий договір за 

участю подружжя. Накладення та зняття заборони відчуження майна, яке є 

об’єктом спадкового договору. Здійснення контролю за виконанням умов 

спадкового договору. Припинення, розірвання спадкового договору та 

визнання його недійсним. Порівняльно-правова характеристика спадкового 

договору та договору довічного утримання.  

 

 

Тема № 9. ОХОРОНА СПАДКОВОГО МАЙНА 

 

      Нотаріальне провадження щодо вжиття заходів до охорони спадкового 

майна. Опис спадкового майна. Вжиття заходів щодо охорони спеціальних 

видів майна, які потребують спеціального зберігання. Передача спадкового 

майна спадкоємців. Правові наслідки невжиття заходів до охорони 

спадкового майна  

 

 

 

 

 

 

     Керівник курсу                                                                          /Зозуляк О.І./ 
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