
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Основи спадкового права України; 

3.Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Гришко В.І., к.п.н, доцент 

кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: поняття і предмет 

спадкового права; джерела правового регулювання спадкових правовідносин; елементи спадкових 

правовідносин; поняття, види спадкування; особливості спадкування окремих видів майна; поняття, 

види та форму заповіту; особливості спадкування за законом; способи прийняття спадщини; 

особливості оформлення права на спадщину; поняття, способи та строки охорони спадкових прав; 

поняття та правову природу спадкового договору; особливості спадкування з іноземним елементом. 

Вміти: правильно застосовувати законодавство та норми міжнародних договорів, що регулюють 

спадкові правовідносини; складати проекти заповітів та спадкового договору, а також окремих 

процесуальних документів; аналізувати практичні казуси. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи…; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і прави», 

«Конституційне право України»; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Цивільне право», «Цивільний процес»;  

12. Зміст курсу: теоретичні основи спадкового права та процессу, спадкові правовідносини, 

відкриття спадщини, спадкування за заповітом, спадкування за законом, оформлення права на 

спадщину, реалізація спадкових прав.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Кухарєв О. Є. Спадкове право України : навч.-практ. посіб. К.: Правова єдність: Алерта, 2013. 328 с. 

2. Конституція України від 28.06.1996 року № 30. Відомості Верховної Ради України. 141 с.  

3. Цивільний кодекс України від 03.10.2003, 2003 р., № 40. Відомості Верховної Ради України, стаття 356.  

4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ № 21–22. Відомості Верховної Ради України. 135 

с.  

5. Шишка Р.Б. Спадкове право в Україні: навч. посібник за заг. ред. проф. Шишки Р.Б. К.: Видавництво Ліра-

К, 2014. 216 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
   Підсумковий контроль: залік в кінці 3-8  семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування…... 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                   к.пед.н., доцент Гришко В.І. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code:  
2. Title: Fundamentals of the inheritance law of Ukraine; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: I (Bachelor's); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2-4; 

6. Semester when the discipline is studied: 3-8; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Grishko V.I. Head of the 

department Doctor of pedagogical  
9. Results of studies: after studying the student should know: the concept and subject of inheritance law; 

sources of legal regulation of hereditary relations; elements of hereditary relationships; concepts, types of 

inheritance; features of inheritance of certain types of property; the concept, types and form of the will; 

features of inheritance by law; ways of inheritance; features of registration of the right of inheritance; 

concepts, methods and terms of protection of hereditary rights; the concept and legal nature of the hereditary 

contract; inheritance features with a foreign element. Be able to: correctly apply the laws and norms of 

international treaties governing hereditary legal relations; draw up drafts of wills and inheritance agreement, 

as well as separate procedural documents; analyze practical cases. 

10. Forms of organizing classes: educational employment, independent work, practical training, control 

measures…; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Theory of State and Law", "Constitutional 

Law of Ukraine", "Civil Law", "Civil Process"; 
12. Course contents: theoretical foundations of inheritance law and process, inheritance, inheritance, 

inheritance by will, inheritance by law, registration of inheritance rights, realization of inheritance rights. 

13. Recommended educational editions:  
1. Kukharev AE Hereditary law of Ukraine: study-practice. tool. K .: Legal Unity: Allerta, 2013. 328 p. 

2. The Constitution of Ukraine of June 28, 1996 No. 30. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 141 

p. 

3. Civil Code of Ukraine of 03.10.2003, 2003, No. 40. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 

Article 356. 

4. Family Code of Ukraine of January 10, 2002 № 2947-III № 21-22. Information of the Verkhovna Rada of 

Ukraine. 135 p. 

5. Shishka RB Inheritance law in Ukraine: teaching. guide to the total. ed. prof. Shishki RB K .: Lira-K 

Publishing House, 2014. 216 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
14 years lectures, 16 hours laboratory work, 60 hours. independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business and 

role-playing games, individual and group research tasks, use of multimedia tools…. 

15. Forms and assessment criteria: 
The rating is based on a 100-point scale. 

   Final control: credit at the end of 3-8 semester. 

  Current Control (100 points): Testing, Surveying ...    

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
 

Head of the department 

Doctor of pedagogical                         Hryshko V    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


