
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Право власності 

1. Кафедра Цивільно-правових дисциплін 

2.Інформація про 

викладачів 

Резніченко Семен Васильович - кандидат юридичних 

наук, професор, професор кафедри цивільно-правових 

дисциплін факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор більше 230 наукових 

праць, досвід роботи більше 50 років. 

Сфера наукових інтересів: 

Цивільне право, договірні правовідносини, деліктні 

зобов'язання. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 237, тел. (067) 790 74 48 Viber, 

Telegram, електронна адреса: srez@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у шостому семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

 

- загальна кількість 

годин:  

 

3 

 

 

 

90  

 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Спадкове право – один із найскладніших та 

найцікавіших із наукової точки зору інститутів 

цивільного права, в якому відбиваються не тільки 

політичні, економічні та соціальні аспекти життя 

суспільства, а й родинні та шлюбні відносини. На 

спадкові правовідносини суттєво впливає рівень життя 

населення, звичаї, традиції та такі цінності людства як 

гуманність, справедливість, добросовісність, розумність 

тощо. Спадкове право посідає особливе місце в системі 

цивільного права. Виникнення права власності і 

розвиток шлюбно-сімейних відносин у суспільстві 

зумовили потребу відповіді на питання щодо долі майна, 

яке залишається після смерті людини. Спадкування, як і 

будь-який інший соціальний феномен, виконує не лише 

покладені на нього суспільно корисні функції.  

Вивчення навчальної дисципліни має на меті 

допомогти здобувачам вищої освіти опанувати основні 

найважливіші теоретичні питання курсу, чинні 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, які 

регулюють питання. Проведення семінарських занять 

має на меті, сприяння глибшому засвоєнню основних 



теоретичних положень спадкового права, навчити 

майбутніх спеціалістів-юристів кваліфіковано і свідомо 

застосовувати здобуті знання та діючі правові норми при 

вирішенні конкретних справ, що виникають у процесі  

оформлення спадкових прав. Розв’язуючи ситуації, 

здобувач повинен навчитися знаходити необхідні 

правові норми, правильно застосовувати їх при 

вирішенні конкретних питань, а також вміти викласти 

результат виконаної роботи в належній формі — скласти 

проекти заповіту, договору спадкування та ін. 

Мета вивчення курсу — ознайомити здобувачів 

вищої освіти з основними положеннями спадкового 

права, навчити застосовувати здобуті теоретичні знання 

на практиці, а також аналізувати ситуації з цивільних 

питань, що виникають у сфері набуття спадкових  прав, і 

правильно їх вирішувати. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Теорія держави і права, Римське право, Цивільне 

право, Цивільний процес, Сімейне право, Спадкове 

право, Договірні зобов'язання. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Здобувачі мають змогу отримувати індивідуальні 

консультації. Навчальний курс включає самостійну 

роботу здобувачів. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

11. Форма контролю: Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 



ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: основні теоретичні положення спадкового права 

та основні правові категорії; особливості спадкування 

окремих видів майна і коло суб’єктів спадкових 

правовідносин;  порядок спадкування за законом та за 

заповітом;  правила оформлення права на спадщину;  

застосовувати теоретичні знання при вирішенні 

конкретних завдань у сфері спадкових правовідносин, в 

тому числі у випадку прогалин та протиріч між нормами; 

здійснювати аналіз нестандартних ситуацій, що 

виникають при оформленні спадкових прав і виробляти 

різні варіанти їх вирішення; 

вміти: давати вірну юридичну кваліфікацію 

означеним фактичним відносинам; тлумачити норми, що 

регулюють зобов’язання з набуття права власності на 

підставі спадкування; застосовувати на практиці діюче 

законодавство; розробляти проекти спадкового договору  

та іншої документації.  
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