
СПАДКОВЕ ПРАВО 

 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни Спадкове право є 

однойменна галузь права та законодавства, а також практика реалізації 

відповідних норм учасниками спадкових правовідносин. 

 Спадкове право регулює коло суспільних відносин, які виникають в 

процесі переходу прав та обов’язків від фізичної особи (спадкодавця) до інших 

осіб (спадкоємців), а також ряд дотичних відносин, що пов’язані із питаннями 

спадкування. 

 Застосування спадкового законодавства в умовах ринкової економіки є 

дуже складним завданням і одним з основних, відповідальних напрямків 

роботи органів нотаріату та всіх інституцій громадянського суспільства. 

Підготовка юристів – фахівців у сфері спадкового права повинна стати одним 

з пріоритетних напрямів  діяльності держави на сучасному етапі.  

 Метою вивчення навчальної дисципліни «Спадкове право» є 

формування у студентів мислення категоріями приватного права, закріплення 

необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань 

практичної діяльності щодо захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів 

у процесі спадкування.  

 

  Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

 

 здатність шукати, обробляти та аналізувати джерела cпадкового права 

України;  

 здатність використовувати іншомовну літературу у професійній сфері;  

знання та розуміння наукової правової термінології у сфері спадкування;  

 навички роботи в комп'ютерних мережах, збір, аналіз та управління 

інформацією, навички використання програмних засобів;  

 обізнаність щодо європейського права та проблем гармонізації 

спадкового законодавства України із законодавством ЄС;  

 уміння застосовувати у професійній діяльності положення 

національного, європейського та міжнародного законодавства у спадкових 

правовідносинах;  

 здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та 

критичного аналізу правових проблем, вміння обирати оптимальні методи 

дослідження, обробляти результати досліджень, аналізувати їх з урахуванням 

актуальних наукових і практичних джерел; 

 розвиток критичного мислення щодо основних юридичних проблем і 

доктринальних концептів спадкового права, формування власної 

обґрунтованої позиції щодо проблематичних та неоднозначних тверджень у 

юридичній науці спадкового права та практиці;  

 уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, 

здатність розробляти нормативно-правові акти, зокрема, локального 

характеру;  



 здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних 

сферах юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми спадкового права в 

професійній діяльності;  

 здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти;  

 здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності, що пов’язані із спадкуванням.  

 

 Програмні результати навчання  

 

знати : 

✓ проблемні питання теорії, практики та законотворчості в сфері 

спадкових відносин; 

✓ діюче спадкове  законодавство; 

✓ основні поняття та елементи правового механізму регулювання 

спадкових правовідносин; 

✓ правовий режим об’єктів спадкування;  

✓ юридичні засоби захисту і забезпечення прав та інтересів учасників 

спадкових правовідносин; 

вміти : 

✓ порівнювати і аналізувати норми спадкового законодавства; 

✓ тлумачити і застосовувати чинне спадкове законодавство; 

✓ узагальнювати практику застосування спадкового законодавства та 

робити відповідні висновки; 

✓ давати юридичну кваліфікацію відносинам, що пов'язані зі спадковим 

правонаступництвом. 
 


