
 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«СПАДКОВЕ ПРАВО» 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний) Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Правові норми, що встановлюють порядок переходу прав та 

обов’язків померлої особи (спадкодавця) за правом спадкування до 

однієї або кількох осіб (спадкоємців). 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на повноцінне оволодіння студентами 

теоретичними знаннями застосування норм спадкового права, 

принципів й методів правового регулювання спадкових 

правовідносин та практичних навичок по підготовці проектів 

документів для реалізації та захисту законних прав та інтересів в 

галузі спадкового права. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

● Застосовувати загальні та спеціальні норми цивільного та 

цивільно-процесуального права України при вирішенні 

практичних завдань; 

● правильно складати проекти документів щодо реалізації та 

захисту прав в галузі спадкового права; 

● розробляти пропозицій з удосконалення цивільного 

законодавства у сфері регулювання спадкових правовідносин; 

● надавати юридичні консультації у розв’язанні реальних 

проблем , що виникають в галузі спадкового права; 

● застосовувати отримані знання щодо процесуального 

порядку відкриття спадкових справ; 

обґрунтовано та доречно використовувати юридичну 

термінологію під час висловлювання власної позиції щодо 

конкретної життєвої ситуації. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання принципів та норм спадкового права дозволяє грамотно 

здійснювати захист та охорону прав відповідних суб’єктів, 

орієнтуватись у сучасному стані правового регулювання спадкових 

відносин, вирішувати проблемні ситуації, оформляти 

кваліфікаційні документи, надавати кваліфіковану допомогу 
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суб’єктам спадкових відносин, вирішувати актуальні проблеми 

регламентації таких правовідносин, визначати напрями 

удосконалення законодавства у сфері спадкового права, 

досліджувати особливості процедур здійснення права на 

спадкування (прийняття та відмова від спадщини; особливості 

відмови від спадщини та неприйняття спадщини), тощо. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Спадкове право як інститут цивільного права. 

Загальні положення про спадкування. Спадкування за заповітом. 

Спадкування за законом. Здійснення права на спадкування. 

Охорона спадкових прав та управління спадщиною. Спадкові 

відносини з іноземним елементом. Захист спадкових прав. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання приватних галузей права, загальні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання основ спадкового  права України можуть бути використані 

під час вивчення Договірного права, Корпоративного права, 

Цивільного судочинства, та ін. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Грін О. О. Спадкове право України: Навчальний посібник: Альб. 

Схем. Ужгород: 2012. 208 с. 

2. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: 

Монографія. 2-е вид. К.: КНТ, 2007. 288 с.  

3. Кухарєв О. Є. Спадкове право України : навч.-практ. посіб. К.: 

Правова єдність : Алерта, 2013. 328 с.  

4. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Спадкове право. 

Академічний курс : підручник. 2-ге вид., допов. К. : Дакор, 2013. 

304 с. 

5. Спадкове право: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / кол. 

авт. ; кер.авт. кол, канд. юрид. наук, доц. Нестерцова Собакарь 

О.В. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр.справ. 2017. 164 с. 

6. Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисова, І. В. 

Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький. Х. : Право, 2011–2012. Т. 1–2. 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, тестування 

Кафедра Цивільного права і процесу 

Факультет Юридичний факультет 



 

Викладач(і) ПІБ викладача: Слободська Ірина Андріївна 

Посада: старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача: http://www.law.nau.edu.ua 

/uk/caphedras/chair3/1833-slobodska-iryna-

andriivna- 

Тел.:  406 77 72 

E-mail: Slobodska_iryna@nau.edu.ua 

Робоче місце: 1.456 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну 
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