
Спадкове право України 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: Формування у здобувачів 

вищої освіти системи поглядів та спеціальних знань в галузі цивільного 

права та спадкового законодавства України, набуття практичних навичок 

щодо тлумачення та застосування норм спадкового законодавства України.  

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння студентами 

основних категорій цивільного та спадкового права, змісту спадкових 

правовідносин та закономірностей їх розвитку; знати та вміти аналізувати 

норми цивільного законодавства, їх вплив на стратегічне планування; 

застосовувати норми цивільного права у практичних ситуаціях.  

Компетентності: 

загальні: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 6. Навички використання інформаційних комунікаційних 

технологій. 

фахові: 

ФК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

ФК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

ФК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Програмні результати навчання: 

ПР 5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю.  

ПР 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему.   
ПР 7. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати 

матеріали за визначеними джерелами. 
ПР 9. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій. 
ПР 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 
 ПР 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних 
ПР 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 
ПР 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 



ПР 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. 
ПР 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 
правові висновки. 

ПР 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

Програма навчальної дисципліни  

Тема 1. Загальні положення про спадкування.  

Тема 2. Спадкування за заповітом. 

Тема 3. Спадкування за законом. 

Тема 4. Здійснення права на спадкування. Виконання заповіту.  

Тема 5. Оформлення права на спадщину. Спадковий договір. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 годин. 

Кількість кредитів 4,0. 

Форма семестрового контролю залік. 

 

 

 

 

 


