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. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи спадкового права та процесу. Спадкові 

правовідносини 

Семінарське заняття №1 -  2 години 
ПЛАН 

 

1. Поняття, предмет спадкового права і процесу. 

2. Принципи спадкового права. 

3. Законодавство, що регулює спадкові правовідносини. 

4. Поняття та види спадкових правовідносин 

5. Елементи спадкових правовідносин 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Спадкове право. Предмет спадкового права. Метод спадкового права. Система 

спадкового права. Джерела спадкового права. Міжнародні договори. Внутрішнє 

законодавство. Постанови пленуму Верховного Суду України. Договір. 

Аналогія права. Аналогія закону. Судова практика. Спадкування. Універсальне 

та сингулярне правонаступництво. Спадкові правовідносин. Спадковий процес. 

Принципи спадкового права. Спадкові правовідносин. Елементи спадкового 

правовідношення. Спадкодавець. Спадкоємець. Право на спадкування. Особи, 

які мають право спадкування за законом. Особи, які не мають права спадкувати. 

Особи, які можуть бути спадкодавцями. Обов‟язки спадкоємців. Спадщина. 

Відказоодержувач. Особи, які можуть бути відказоодержувачами. Виконавець 

заповіту. Повноваження виконавця заповіту. Права та обов‟язки виконавця 

заповіту. Кредитори. їх права і обов‟язки. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1., 1.2.3., 1.3.1.-1.3.4., 1.3.10. -

1.3.14., 1.4.7.-1.4.13., 1.5.1.-1.5.11., 2.1.-2.6., 3.1.-3.27., 4.5., 5.4., 5.15., 5.25., 5.28., 

5.34., 5.47., 5.50. 

 

ТЕМА 2. Відкриття спадщини. Склад спадщини 

Семінарське заняття №1 -  2 години 
ПЛАН 

 

1. Поняття відкриття спадщини та правове значення.  

2. Поняття та значення часу відкриття спадщини.  

3. Поняття та значення місця відкриття спадщини.  

4. Підстави та правові наслідки повороту відкриття спадщини.  

5.Повідомлення спадкоємців про відкритті спадщини, органи та їх 

повноваження. 

6. Склад спадщини 

7. Особливості спадкування окремих видів майна. 

8. Спадкування корпоративних прав. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Відкриття спадщини. Час відкриття спадщини. Коморієнти. Місце відкриття 

спадщини. Спадкування права на земельну ділянку. Спадкування частки у праві 

сумісної власності. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, 

аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві. Спадкування 

права на вклад у банку (фінансовій установі). Спадкування права на одержання 

страхових виплат (страхового відшкодування). Спадкування права на 

відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки. Спадкування 

обов‟язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була 

завдана спадкодавцем. Обов‟язок спадкоємців відшкодувати витрати на 

утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця. Спадкування прав та 

обов‟язків за договором оренди житла з викупом. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1., 1.2.3., 1.2.4., 1.3.1.-1.3.7., 

1.3.9., 1.3.10.-1.3.14., 1.4.7. -1.4.13., 1.5.1.-1.5.11., 2.1.-2.6., 3.1.-3.27., 4.1., 4.8., 

5.3., 5.10., 5.12., 5.21., 5.23., 5.37., 5.53., 5.63., 5.66. 

 

 

ТЕМА 7. Оформлення права на спадщину 

Семінарське заняття №1 -  2 години 
ПЛАН 

 

1. Загальні положення щодо оформлення права на спадщину. 

2. Процесуальні особливості видачі свідоцтва про право на спадщину. 

3. Спадкова справа. 

4. Державна реєстрація права на спадщину. 

5. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину. Скасування 

свідоцтва. 

6. Витрати в спадковому процесі. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Свідоцтва про право на спадщину. Строк видачі свідоцтва про право на 

спадщину. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини. Спадковий 

реєстр. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1., 1.2.3., 1.3.1.-1.3.4., 1.3.8., 

1.3.10. -1.3.14., 1.4.2., 1.4.7. -1.4.13., 1.5.1.-1.5.11., 2.1.-2.6., 3.1.-3.27., 4.6., 4.10., 

5.8., 5.51., 5.53., 5.57. 
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6. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 3. Спадкування за заповітом 

Практичне заняття №1 – 2 год. 

Завдання 1 

Подружжя похилого віку Борисенко та Никодименко, їх 28-річний син 

(інвалід II групи) з невісткою і двоє їхніх повнолітніх дітей Костик та Олег 

проживали однією сім‟єю у приватизованій ними квартирі. 

20 квітня 2004 р. Борисенко помер, залишивши заповіт за, яким належний 

йому автомобіль мав перейти до внука Олега. 

Визначте вартість майна, яке упадкує кожен із членів сім‟ї, якщо до його 

складу входять: приватний будинок (60 тис. грн.), автомобіль ВАЗ-2103 (8 тис. 

грн.), вклад у банку (800 грн.) і речі звичної домашньої обстановки та вжитку (2 

тис. грн.). 

У Борисенка та Никодименко є ще двоє неповнолітніх дітей, які 

проживають окремо. Визначте коло спадкоємців. Який порядок відмови від 

спадщини?  

 

Завдання 2 

Громадянин Соломонов склав заповіт, за яким усе своє майно заповів у 

рівних частинах внукам Кості, Петру, Тетяні та Олегу. 20 листопада 2004 року 

Соломонов помер. 

Після його смерті залишилось майно: будинок (140 тис. грн.), автомобіль 

(15 тис. грн.), телевізор, холодильник, імпортні меблі та інші предмети 

домашньої обстановки (30 тис. грн.), вклад у банку (12 тис. грн.). 

Тетяна і Петро подали заяву у нотаріальну контору про прийняття 

спадщини, Костя відмовився від належної йому частини спадщини на користь 

сестри Тетяни, з якою проживав спадкодавець, Олег не вчинив жодних дій, що 

свідчать про прийняття спадщини. 

Із заявами про прийняття спадщини звернулися також Гліб (брат 

померлого) та Жанна (дочка померлого). 

Визначте коло спадкоємців і вартість майна, яке кожен з них успадкує. 

Який порядок прийняття спадщини? Яким чином можна опротестувати 

заповіт? 

 

Завдання 3. 

Після смерті Маленка до його дочки Івасюк звернулась організація з 

позовом до суду, в якому просила визнати право на спадщину за заповітом, 

який був складений Маленком у формі листа до друзів. В цьому листі Маленко 

вказував, що своє майно залишає побудованій на його гроші бібліотеці в селі, 

де він народився. Цей лист, на думку позивача, є заповітом померлого, якому 

повинна бути надана юридична сила. Івасюк позову не визнала і вказала, що, 

оскільки нотаріально посвідченого заповіту немає, лист його замінити не може. 

 

Завдання 4. 
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Михайлов, Іванова і Сизова звернулись до суду з позовом до Захарова про 

визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину, яке було 

видане відповідно до заповіту Сіренка на ім'я відповідача. Одночасно позивачі 

прохали визнати за кожним з них право власності в порядку спадкоємства на 

1/4 частину дому. Позивачі посилались на те, що в заповіті спадкодавець 

розпорядився на випадок смерті тільки відносно грошового вкладу, але 

нотаріальна контора помилково видала Захарову свідоцтво про право 

спадкоємства на все майно, в тому числі і на дім.  

В судовому засіданні нотаріус Айматова пояснила, що вона складала 

текст двох заповітів і згідно з першим спадкодавець нібито залишив будинок, 

який належав йому, в рівних частинах Захарову, Івановій та Сизовій. На 

прохання спадкодавця був складений ще один заповіт про залишення 

грошового внеску Захарову. Але текст цього заповіту був викладений не зовсім 

зрозуміло, тому вона після смерті спадкодавця зробила напис на першому 

заповіті, що він не скасований і не змінений. Однак, як видно із другого 

заповіту, все майно і грошовий внесок були залишені тільки Захарову. 

Як треба вирішити справу? Яким чином відбувається складання та зміна 

заповіту? Чи можна оспорювати заповіт показаннями свідків? 

 

Завдання 5 

Гр. Ш. видала своєму чоловікові розписку про те, що під час складання 

заповіту вона вчинить пряму вказівку про усунення від спадщини її сина гр. Л.  

Після смерті гр. Ш. з‟ясувалося, що у заповіті її син вказаний 

спадкоємцем. Більш того, гр. Ш. передала йому за заповітом належне їй цінне 

майно (квартиру, гараж). Чоловік померлої гр. Ш. звернувся до нотаріуса з 

питанням оформлення спадщини на його користь.  

Чи може нотаріус видати свідоцтво про право на спадщину чоловікові гр. 

Ш., усунувши гр. Л. від спадщини, згідно поданих документів, чи навпаки 

свідоцтво про право на спадщину буде видане за заповітом на ім‟я гр. Л.? 

 

 

Завдання 6 

У січні 2004 року подружжя П. склало спільний заповіт щодо майна, яке 

належало їм на праві спільної сумісної власності, на користь громадянина У. В 

лютому 2004 року один з подружжя П. помер. Спадкоємець У. за заповітом 

звернувся до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини, та видачу 

йому свідоцтва про право на спадщину за заповітом. Нотаріусом у видачі 

свідоцтва було відмовлено. Чи правомірні дії нотаріуса? 

 

Завдання 7 

Р. Р. Муравйов заповів усе своє майно інститутові, в якому працював. 

Заповіт був оскаржений обома його синами. Старший посилався на те, що він, 

будучи шахтарем, пішов на пенсію у 55 років і тому на день відкриття 

спадщини (йому до цього часу виповнилося 58 років) був вже 3 роки 

непрацездатним і просив визнати за ним право на обов'язкову частку. 
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Аналогічну вимогу заявив і молодший син Р. Р. Муравйова, оскільки він, хоча і 

продовжував працювати, був інвалідом II гр. Представник інституту визнав у 

суді позов старшого з братів і просив відмовити другому позивачеві, 

посилаючись на те, що при заробітку в 500 грн. та пенсії за інвалідністю 

останній не може бути визнаний таким, що має право на обов'язкову частку у 

спадщині. 

 

Завдання 8 

Стародумів склав заповіт на все належне йому майно на користь 

Гревцова. Через два місяці після написання заповіту Стародумів впав і отримав 

серйозну травму ноги та руки, через що був поміщений до лікарні. За весь час 

перебування Стародумова у лікарні Гревцов жодного разу не провідав його. 

Образившись на друга, Стародумов склав новий заповіт, у якому, вклади і 

автомобіль передавав своєму брату, який проживав з ним протягом декількох 

років. Бібліотеку ще за життя він передав інституту. У якому пропрацював 

багато років. 

Після смерті Стародумова між його братами і Гревцовим виник спір 

відносно того, кому повинні бути передані речі Стародумова, які знаходились у 

будинку. Брат Стародумова вважав, що він, як спадкоємець, який проживав 

спільно із спадкодавцем, повинен отримати предмети домашнього вжитку і 

побуту окрім своєї частини спадщини згідно із заповіту, який охопив все майно 

Стародумова. 

Яким чином повинен бути вирішений спір? 

 

Завдання 9 

Попов склав заповіт, згідно якого все своє майно, включаючи і 

приватизовану квартиру, він передавав Гудковій, але при цьому зобов‟язував її 

надати Єфімову право по життєвого користування кімнатою площею 20 кв. м у 

цій квартирі. 

Через рік він склав новий заповіт, згідно якого квартира приватизована 

передавалась Самощинко. Обидва заповіти були посвідчені нотаріусом. 

Згодом після цього Попов купив будинок. В якому поселилась його дочка 

із сім‟єю. 

Тяжко захворівши, Попов, перебуваючи у лікарні, попросив лікуючого 

лікаря посвідчити заповіт, у якому все належні йому вклади, нараховані 

гонорари і ті, які будуть підлягати виплаті після його смерті, він заповідає 

лікарні для оплати робіт по догляду за онкохворими. Лікуючий лікар. Який 

виконував у той час обов‟язки завідуючого відділенням, посвідчив заповіт, 

складений Поповим. 

Після смерті Попова виник спір. Самощенко відмовився від надання у 

користування Єфімову 20-метрової кімнати, посилаючись на те, що у заповіті, 

складеному Поповим на його користь, нема такої умови. Єфімов ж вважав, що 

другий заповіт тільки частково змінює перший і оскільки у другому заповіті 

нема скасування умови про легат, виконати її повинен спадкоємець, який 

отримав квартиру. 
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Самощенко вимагала передання їй іншого (крім квартири) майна Попова, 

у тому числі і будинку, придбаного Поповим незадовго до смерті. Дочка 

Попова, яка проживала у даному будинку, вважала, що вона має право  

отримати будинок у спадок, так-як є спадкоємицею за законом, і що умови 

заповіту Попова на будинку не розповсюджуються, оскільки він був складений 

ще до купівлі будинку її батьком. 

Вирішіть спір. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: орієнтуватися в чинному спадковому 

законодавстві щодо регулювання спадкових правовідносин; аналізувати 

юридичні факти, які є підставами зміни та припинення спадкових 

правовідносин; правильно застосовувати норми спадкового права до 

конкретних життєвих ситуацій. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1., 1.2.1., 1.2.3., 1.3.1.-1.3.4., 

1.3.10. -1.3.14., 1.4.7. -1.4.13., 1.5.1.-1.5.11., 2.1.-2.6., 3.1.-3.27., 5.2., 5.11., 5.13., 

5.18., 5.22., 5.30-5.32. 

 

ТЕМА 4. Спадкування за законом 

 

Практичне заняття №1– 2 год. 

Завдання 1 

Громадянка Назарова звернулася з позовом до громадянина Карпенка і 

Тертишного про поділ спадкового майна. 

Позивачка зазначала, що у травні 2004 р. помер її та відповідачів батько. 

Після його смерті залишився будинок та автомобіль. Карпенко і Тертишний 

отримали свідоцтво про право на спадщину і в березні-квітні 2005 р. продали 

житловий будинок та автомобіль. 

Позивачка зазначала, що вона разом з відповідачами вживала заходів до 

збереження будинку, наглядала за будинком та обробляла присадибну ділянку і 

тому її слід вважати такою, що прийняла спадщину. 

Які дії свідчать про прийняття спадщини? Яким чином провадиться 

оформлення документів на вступ до прийняття спадщині? 

Вирішіть справу. 

 

Завдання 2 

Подружжя Надія та Пилип мали доньку, неповнолітнього сина, тітку і, 

крім цього, на їх утриманні з 30 червня 2006 р. знаходився родич Паньков віком 

68 років, який теж проживав спільно з ними. 

У травні 2012 р. Пилип помер. Після його смерті відкрилася спадщина 

загальною вартістю 72 тис. грн., включаючи предмети домашньої обстановки та 

вжитку вартістю 18 тис. грн. 

Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них 

успадковує. Хто має право на обов‟язкову частку у спадку? 
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Завдання 3 

Після смерті Будякова залишилось майно, що складалось із автомобіля, 

носильних речей, предметів домашньої обстановки та грошового внеску в сумі 

2000 доларів, що знаходився в банку. Дружина віком 50 років та повнолітня 

дочка проживали в одній сім'ї з Будяковим, а дорослий син з сім'єю - окремо. 

Дружина та дочка померлого гадали, що сину, який проживає окремо, нічого із 

спадкового майна не належить. 

Чи обґрунтований такий погляд? Як повинно бути розділене спадкове 

майно? 

 

Завдання 4. 

Сім'я Грушина складалась із його дружини віком 60 років, дочки з 

чоловіком та двох дітей. Грушин помер, не залишивши заповіту. За рік до 

смерті Грушина померла його дочка. 

 Як повинно бути розподілене спадкове майно? Як його належало б 

розподілити, якщо б дочка Грушина померла через місяць після смерті свого 

батька, не встигнувши прийняти майно? 

 

Завдання 5 

Кленова проживала з 2007 р., з Бутовим однією сім'єю, не перебуваючи з 

ним в шлюбі. За час спільного життя у них народилось двоє дітей, відносно 

яких Бутов визнавав своє батьківство з оформленням в органах РАЦСу. 

Кленова була протягом останніх 6 років на утриманні Бутова, здійснюючи 

догляд за малолітніми дітьми віком 4 та 6 років та ведучи домашнє 

господарство. В 2013 р. Бутов помер , не залишивши заповіту. Інших родичів та 

утриманців він не мав . 

Чи можуть Кленова та її діти отримати спадщину після смерті Бутова? 

 

Завдання 6 

Д'яченко пред'явив позов до Борисенка про відшкодування шкоди. 

Позивач зазначив, що з вини відповідача сталася автодорожня подія, внаслідок 

якої йому заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, що стали причиною повної 

втрати професійної працездатності. Посилаючись на те, що відповідач в 

добровільному порядку відшкодував лише частину втраченого у зв'язку з 

каліцтвом заробітку, позивач просив стягнути з нього одноразово 7 тис. грн. і 

щомісячно по 500 грн. Оскільки під час розгляду справи відповідач помер, до 

участі в ній він просить притягнути дружину Борисенка, яка прийняла 

спадщину. Суд задовольнив позов.  

У апеляційній скарзі відповідачка просила скасувати рішення суду і 

звільнити її від відповідальності, посилаючись на те, що вона не повинна нести 

відповідальність за заподіяну чоловіком шкоду. 

Проаналізуйте обставини справи і вкажіть, за які борги спадкодавця 

відповідає спадкоємець. 

Завдання 7 
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Після смерті М. Соколова про свої претензії на спадщину заявили: його 

син від першого шлюбу - Сергій і дружина від другого шлюбу - Надія. Сергій 

заперечував проти вимог Надії, зазначаючи, що другий шлюб батька був 

розірваний 5 років тому за рішенням суду, яке вступило в законну силу. Надія 

посилалася на те, що ні вона, ні М. Соколов в органах РАЦСу розірвання 

шлюбу не реєстрували. Одночасно вона стверджувала, що Сергій не може бути 

визнаний спадкоємцем, оскільки шлюб М. Соколова з матір'ю Сергія свого часу 

був визнаний судом недійсним.  

Чиї претензії на спадщину обґрунтовані? 

 

Завдання 8 

У автомобільній катастрофі помер Архипов. Його мати, яка проживала у 

іншому місті, приїжджала на похорони сина і заплатила його борг, пов‟язаний 

із купівлею автомобіля. Потім вона повернулась до себе додому. 

Через півтори року після смерті сина мати звернулась до жінки Архипова 

з пропозицією про розподіл спадщини. У листі до дружини сина мати 

повідомила, що окрім неї у розподілі спадщини повинна враховуватися 10-

тирічна  Олена, яку Архипов за життя визнавав своєю дочкою і щомісяця 

висилав гроші на її утримання. 

Дружина Архипова послалась на те, що мат Архипова пропустила термін 

на прийняття спадщини і тому не може отримати нічого із його майна. Що ж 

стосується Олени, то хоча її мати і подала вчасно заяву про визнання Олени 

спадкоємницею померлого, вона народилась поза шлюбом, і Архипов не 

записаний у свідоцтві про народження Олени її батьком. 

Мати Архипова звернулась за юридичною консультацією з питанням, чи 

можуть вона та Олена, яку вона вважає своєю внучкою, розраховувати на 

отримання спадщини, і які дії для цього їй слід прийняти.  

 

Завдання 9 

Богатько пред‟явив позов до Клочева про вилучення майна Григор‟єва, 

яке увійшло у склад спадщини. Свій позов Богатько назвав віндикаційним.  

Клочев заперечував проти позову і серед іншого вказав, що предявлений позов 

не може вважатись віндикаційним, так-як Богатько не набув ще права власності 

на спірне майно. Будучи неповнокровним братом Григор‟єва по лінії батька, 

Богатько не надав доказів, які б підтверджували його походження від батька 

Григор‟єва. Крім того, на думку Клочева, неповнокровне споріднення виключає 

можливість спадкування частини майна брата. Він ж, Клочев, має з 

Григор‟євим спільних батька та мати. Спадкоємців першої черги Григор‟єв не 

має, тому Клочев вважає себе єдиним спадкоємцем у майні Григор‟єва. 

Розберіть докази сторін. 

Чи порадите Ви Богатько змінити підстави своїх позовних вимог? Якщо 

так, то який позов повинен бути пред‟явлений Богатько? Чим рекомендований 

Вами позов буде відрізнятись від віндикаційного? 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: орієнтуватися в чинному спадковому 

законодавстві щодо регулювання спадкових правовідносин; аналізувати 

юридичні факти, які є підставами зміни та припинення спадкових 

правовідносин; правильно застосовувати норми спадкового права до 

конкретних життєвих ситуацій. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1., 1.2.3., 1.3.1.-1.3.4., 1.3.10. -

1.3.14., 1.4.7. -1.4.13., 1.5.1.-1.5.11., 2.1.-2.6., 3.1.-3.27., 5.9., 5.26., 5.27., 5.57. 

 

ТЕМА 5. Реалізація спадкових прав 

 
Практичне заняття №1 – 2 год. 

Завдання 1 

10 серпня 2004 р. в автокатастрофі загинули батько, дід і прадід 

неповнолітньої Галини і відкрилася спадщина на житловий будинок та інше 

майно, власником якого був прадід Макаренко. 

У нотаріальну контору із заявами про прийняття спадщини звернулися 

Данило і Тетяна (брат і сестра спадкодавця), їм було видано свідоцтво про 

право спадкування. 

У серпні 2005 р. мати неповнолітньої пред‟явила в інтересах доньки 

(Галини) позов до Данила і Тетяни про визнання недійсним спадкування 

житлового будинку та анулювання свідоцтва, виданого Данилові й Тетяні. 

Позивачка зазначала, що Галина є спадкоємницею першої черги і саме їй 

повинно перейти спадкове майно. 

Розкрийте зміст понять: спадкова трансмісія, спадкування за правом 

представлення. Вирішіть справу. 

 

 Завдання 2 

Громадянин Максименко склав заповіт, за яким усе своє майно (приватний 

будинок, автомобіль та приватизовану квартиру) заповів своєму далекому 

родичеві Носенкові. 

20 березня 2004 р. Максименко помер. Дочки Тетяна і Раїса звернулися із 

заявою до суду про визнання заповіту недійсним, оскільки, на їх думку, в 

момент складання заповіту їх батько (Максименко) не розумів значення своїх 

дій. 

Яке рішення повинен постановити суд, якщо зазначений приватний 

будинок є спільною сумісною власністю подружжя (спадкодавця Максименка 

та його дружини Катерини)? В який строк спадкоємці повинні звернутися до 

нотаріальної контори?  

Вирішіть справу. 

 

Завдання 3 
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Катков, який постійно проживав у м. Дніпропетровську і мав там 

житловий будинок та інше майно, виїхав в довгострокове відрядження на 

Далекий Схід, де через декілька місяців помер. 

 Визначте місце відкриття спадщини Каткова. 

 

Завдання 4 

Внаслідок автомобільної аварії загинуло подружжя Никифорових. 

Чоловік помер на місці аварії, а дружина через чотири години. У подружжя 

Никифорових залишилось двоє дітей: син та дочка, а крім них, мати 

Никифорова віком 72 роки, батько Никифорової віком 65 років та її дорослий 

брат. 

Визначте коло спадкоємців після смерті подружжя Никифорових. 

 

Завдання 5 

Після смерті Скорила залишилась спадщина, на отримання якої 

претендували син Петро, що проживав разом із спадкодавцем, син від першого 

шлюбу Василь, що проживав окремо від спадкодавця, та рідний брат Олексій - 

інвалід 3 групи, що проживав та працював в іншому місті. Петро в суді просив 

усунути від одержання спадщини свого брата Василя на тій підставі, що 

останній злісно ухилявся від подання матеріальної допомоги батькові, про що 

були пред'явлені відповідні докази. Брат померлого Олексій просив суд 

включити його в склад спадкоємців як непрацездатного, хоча він і не отримував 

матеріальної допомоги від спадкодавця. 

Як повинен бути вирішений такий спір? 

 

Завдання 6  

Після довгої розлуки з батьком, від якого останній лист одержав ще 2002 р., в 

січні 2006 р. Олександр Молчанов приїхав до місця його попереднього 

проживання (у віддалене село) і дізнався, що в будинку його батька вже давно 

ніхто не проживає. При цьому було очевидно, що батько нікуди не виїжджав, 

оскільки вдома залишилися усі документи. Сусіди батька О. Молчанова більше 

3-х років його не бачили і не одержували про нього жодних відомостей. 

О. Молчанов разом із сестрою Іриною звернувся до суду із заявою про 

оголошення батька померлим. Рішення було винесено судом 15 травня 2006 р. 

Проте 20 травня О. Молчанов загинув. Між його сестрою та вдовою виник спір 

про те, хто з них і на яку частину спадщини О. Молчанова має право.  

Вирішить справу. 

 

Завдання 7 

Від випадкового вибуху на залізничній дорозі постраждало декілька 

пасажирів. Серед них виявилось і подружжя Несторенко, які доставлені у 

тяжкому стані до лікарні. Не витримавши операції, у ночі помер чоловік 

Несторенко, а через 9-ть годин після нього померла жінка. У подружжя не було 

спільних дітей, у чоловіка не було і батьків. Дочка жінки від першого шлюбу 
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звернулась до нотаріальної контори із заявою про передання їй за свідоцтвом 

про право на спадщину як майна матері, так  і майна  вітчима. Вона заявила, що 

оскільки у вітчима спадкоємців за законом нема, його майно повинна була 

отримати у порядку спадкування її мати, яка померла пізніше ніж вітчим. Але її 

мати не мала можливості прийняти спадщину, у зв'язку із чим за правилами 

спадкової трансмісії робить це вона, дочка Несторенко. 

Нотаріус роз‟яснив дочці  Несторенко, що вона може отримати свідоцтво 

про право на спадщину матері, але права на майно вітчима не має. 

Чи відповідає закону роз‟яснення нотаріуса? Яке роз‟яснення повинен 

був дати нотаріус, якщо б було встановлено, що смерть матері Несторенко 

настала в наступну добу після смерті її чоловіка? Чи зміниться склад спадщини, 

яка передається дочці Несторенко, якщо вона доведе, що квартира, у якій 

проживало подружжя Несторенко, була приватизована за згоди чоловіка тільки 

матір‟ю Несторенко. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: орієнтуватися в чинному спадковому 

законодавстві щодо регулювання спадкових правовідносин; аналізувати 

юридичні факти, які є підставами зміни та припинення спадкових 

правовідносин; правильно застосовувати норми спадкового права до 

конкретних життєвих ситуацій. 

 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1., 1.2.3., 1.3.1.-1.3.4., 1.3.8., 

1.3.10. -1.3.14., 1.4.2., 1.4.7. -1.4.13., 1.5.1.-1.5.11., 2.1.-2.6., 3.1.-3.27., 4.4., 4.6., 

4.10., 5.1., 5.6., 5.7., 5.17., 5.62., 5.64. 

 

ТЕМА 6. Охорона та поділ спадкового майна 

Практичне заняття №1 – 2 год. 

 

Завдання 1 

Подружжя гр. Е та гр. Ш, шлюб яких був зареєстрований 30 грудня 2008 

року, проживали однією сім„єю протягом 12 років. 

12 січня 2009 року гр. Е та гр. Ш потрапили в дорожньо-транспортну 

пригоду біля м. Москва (Російська Федерація).   

Гр. Е загинув на місці ДТП, гр. Ш була госпіталізована до приватної 

клініки в м. Київ (Україна), де і померла через 12 годин після ДТП. 

В цей період, гр. Ш, усвідомлюючи значення своїх дій, склала заповіт (на 

все майно, яке буде належати їй на день смерті і на яке вона буде мати право за 

законом в користь брата - гр. Д), який був посвідчений черговим лікарем, а 

також запросила нотаріуса, якому передала на зберігання заповіт – таємний 

заповіт (на приватне підприємство «Обрій», валютний рахунок (545 тис. у.о.), 

що зберігається в Ощадному банку Російської Федерації в користь гр. Ф). 
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Гр. Е та гр. Ш проживали в м. Львові (Україна), перебували на 

реєстраційному обліку: гр. Е - м. Умань (Україна), гр. Ш в- м. Санкт-Петербург 

(Російська Федерація) 

На день смерті подружжя гр. Е та гр. Ш залишилось майно: 

- незавершений будівництвом житловий будинок, що знаходиться в м. 

Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) (вартість 12 млн. у.о.) будівництво 

якого було розпочато в 1999 році, зареєстрований за гр. Е; 

- валютний рахунок (545 тис. у.о.), що зберігається в Ощадному банку 

Російської Федерації, належний гр. Ш; 

- приватне підприємство «Обрій», юридична адреса якого: м. Москва 

(Російська Федерація), власниками якого було гр. Е та гр. Ш (статутний 

капітал визначений в розмірі 300 млн. руб.); 

- 6 таунхаузів в Конча-Заспі (Україна) (вартість одного - 8 млн. у.о.), 

куплених гр. Ш; 

- житловий будинок в м. Львові (Україна) (вартість 400 тис. грн.), 

успадкований гр. Е. 

До державної нотаріальної контори в м. Києві із заявами про прийняття 

спадщини звернулися: 

- пасинок гр. Е – гр. Т, який представив нотаріусу заповіт, складений в 

його користь на все майно, посвідчений 28.12.2008р. нотаріусом 

Російської Федерації; 

- дочка гр. Е від першого шлюбу – гр. Я, неповнолітня, перебувала в 

зареєстрованому шлюбі  на день смерті гр. Е; 

- мати гр. Ш – гр. Г, пенсіонерка за вислугою років; 

- гр. Ф; 

- брат гр. Ш – гр. Д,, неповнолітній. 

Дайте правовий аналіз ситуації, визначивши місце відкриття спадщини. 

Визначте об‟єкти спадкування та розмір частки кожного із спадкоємців у 

спадковому майні. 

 

Завдання 2 

 

Неповнолітня гр. Е перебувала на утриманні протягом 9 років у гр. З., з 

якою спільно і проживали. 

Гр. З помер 23 травня 2007 року, не склавши заповіт. 

Із заявами про прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право на 

спадщину за законом до державної нотаріальної контори за місцем відкриття 

спадщини звернулись: 

- тітка гр. З; 

- гр. Р., з якою гр. З проживав однією сім„єю до квітня 2007 року; 

- гр. Л, яка заявляє, що є матір„ю ще ненародженої дитини гр. З; 

- гр. Ц, відносно якого гр. З був позбавлений батьківських прав; 

- гр. Щ, який є зведеним братом гр. З; 

- гр. У, яка є двоюрідною бабцею; 



 15 

- гр. Ж, яка після розірвання шлюбу (червень 2005 року) із гр. З стала 

непрацездатною в квітні 2006 року; 

- гр. І, яка перебувала в зареєстрованому шлюбі із батьком гр. З.; 

- гр. Е. 

Дайте правовий аналіз ситуації. 

Визначте об‟єкти спадкування та розмір частки кожного із спадкоємців у 

спадковому майні. 

 

Завдання 3 

 

25 жовтня 2006 року помер громадянин гр. К. – власник приватного 

підприємства. 

Після його смерті залишилося приватне підприємство, вартість  майна 

становить 63 тис. грн., рахунки приватного підприємства в банках загальною 

сумою 3 460 тис. грн., кодований рахунок гр. К. в банку “Імперіал”, 

приватизована квартира (на всіх членів сім„ї), автомобіль “Volvo” 2008 року 

випуску. 

На спадщину претендують: мати, дружина, двоє неповнолітніх дітей, брат-

інвалід. 

Гр. К склав таємний заповіт на гр. Д (позашлюбної дитина гр. К., якій 

виповнилось на день смерті гр. К 2 роки).  

Дайте правовий аналіз дій нотаріуса, у якого перебуває на зберіганні даний 

заповіт. 

Визначте об‟єкти спадкування та розмір частки кожного із спадкоємців у 

спадковому майні. 

 

 

Завдання 4 

 

В результаті зіткнення автомобілів ВАЗ – 2121 та Ауді-100 зазнав 

смертельних травм і через 7 днів помер у лікарні громадянин гр. О (власник 

автомобіля ВАЗ). 

Після його смерті залишилось майно: пошкоджений автомобіль вартістю 

15 тис. грн. та приватизована його сім‟єю квартира (він, дружина та двоє 

неповнолітніх дітей) вартістю 200 тис. грн.  

Напередодні автокатастрофи в користь померлого було присуджено 30 тис. 

грн. відшкодування шкоди і 800 грн. компенсації моральної шкоди. На день 

смерті підприємство на якому працював О заборгувало йому 7300 грн. 

заробітної плати. 

За фактом ДТП була порушена кримінальна справа. До гр. О було заявлено 

цивільний позов про відшкодування вартості пошкодженої автомашини Ауді-

100 на суму 70 тис. грн.  

Визначте склад спадщини та вартість майна, яке успадкує кожен із 

спадкоємців. 

Дайте правову оцінку ситуації. 
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Завдання 5 

Подружжя гр. Н. та гр. П. мали доньку, неповнолітнього сина, тітку і крім 

цього на їх утриманні з 30 червня 2003 року знаходився родич гр. П. віком 68 

років, який весь час проживав спільно з ними. 

У травні 2004 року гр. П. помер. Після його смерті відкрилася спадщина 

загальною вартістю 720 тис. грн., включаючи предмети домашньої обстановки 

та вжитку вартістю 150 тис. грн. 

Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них успадковує. 

 

Завдання 6 

Гр. С. склав заповіт, за яким усе своє майно заповів у рівних частинах 

внукам К., П., Т. та О.  

20 листопада 2004 року гр. С. помер. 

Після його смерті залишилось майно: житловий будинок (340 тис. грн.), 

автомобіль (85 тис.грн.), телевізор, холодильник, імпортні меблі та інші 

предмети домашньої обстановки (90 тис.грн) та вклад в банку (62 тис.грн.). 

Гр. Т. та гр. П. подали заяву у нотаріальну контору про прийняття 

спадщини, гр. К – відмовився від належної йому частини спадщини в користь 

гр. Т., з якою проживав спадкодавець, а гр. О. не вчинив жодних дій, що 

свідчить про прийняття спадщини. 

Із заявами про прийняття спадщини звернулися також гр. Г. (брат 

померлого) та гр.  Ж. (дочка померлого, на день смерті якій виповнилось 17 

років, проте вона перебуває в зареєстрованому шлюбі протягом 2-х років). 

Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них спадкує. 

 

Завдання 7 

Подружжя похилого віку (гр. Б. та гр. Н.), їх 28 – річний син (інвалід ІІ 

групи) з невісткою та двоє їх повнолітніх дітей (К. та О.) проживали однією 

сім‟єю у приватизованій ними квартирі. 

20 квітня 2004 року Б. помер, залишивши заповіт за яким належний йому 

автомобіль мав перейти до внука О. 

У Б. та Н. є ще двоє неповнолітніх дітей, які проживають окремо. 

Визначте вартість майна, яке спадкує кожен з членів сім‟ї, якщо до його 

складу входять: житловий будинок (60 тис. грн.), автомобіль ВАЗ-2103 (6 тис. 

грн.), вклад у банку (800 грн.) та речі звичної домашньої обстановки та вжитку 

2 тис. грн. 

 

Завдання 8 

Громадянка Р. залишила заповіт, яким ½ частину своєї квартири заповіла 

дочці М. До нотаріальної контори з питань прийняття спадщини та видачі 

свідоцтв звернулися дочка М та два сини один з яких має право на обов‟язкову 

частку у спадщині: 

Дочка М. на ½ частину квартири за заповітом та за законом на не заповідану 

частину квартири. 
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Син П. за законом на не заповідану частину квартири. 

Син Г. за законом на не заповідану частину квартири  та на обов‟язкову частку 

у спадщині. 

Які свідоцтва про право на спадщину будуть видані та в яких частках?  

 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: орієнтуватися в чинному спадковому 

законодавстві щодо регулювання спадкових правовідносин; аналізувати 

юридичні факти, які є підставами зміни та припинення спадкових 

правовідносин; правильно застосовувати норми спадкового права до 

конкретних життєвих ситуацій. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1.-1.3.4., 

1.3.8., 1.3.10. -1.3.14., 1.3.18., 1.4.2., 1.4.7. -1.4.13., 1.4.26., 1.5.1.-1.5.11., 2.1.-2.6., 

3.1.-3.27., 4.2., 4.4., 4.6., 5.33., 5.41., 5.51. 
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