
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Юридичний факультет 

Кафедра цивільно-правових дисциплін 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

полковник міліції 

О.В.Ведмідський 

 

_______________ 2016 р. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

з навчальної дисципліни 

 

СПАДКОВЕ ПРАВО 

 

 

спеціальність 081 «Право» 

для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 2 

 

Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спадкове право» 

для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету, спеціальність 081 

«Право» / Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2016. – 60 с.  

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін  

_______ року, протокол № 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

«____»___________________ 2016 року, протокол № __ 

 

 

 

 

 

Т.в. о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін  

_______________________ (Куракін О. М.) 

  

«_____»___________________ 2016 року  

 

 

 

 

 

 

 ДДУВС, 2016 рік 

 Лежнєва Т.М., 2016 рік 



 3 

                

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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Завдання для самостійної роботи  

 

ТЕМА №1. Теоретичні основи спадкового права та процесу. Спадкові 

правовідносини 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Розвиток спадкового права в Україні: історичний аспект. 

2. Проблеми застосування норм спадкового права. 

3. Методологічні проблеми спадкового права. 

4. Дія норм спадкового права у часі, просторі, за колом осіб.  

5. Особливості спадкових правовідносин у контексті цивільних 

правовідносин. 

6. Розвиток спадкових правовідносин: історичний аспект. 

 

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 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Підстави відкриття спадщини. 

2. Час і місце відкриття спадщини. 

3. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини. 

4. Особливості спадкування окремих видів майна. 

5. Спадкування корпоративних прав. 

 

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 3. Спадкування за заповітом 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Правові наслідки визнання заповіту недійсним. 

2. Право на заповіт та його реалізація в сучасних умовах. 

3. Принцип свободи заповіту, його реалізація в сучасних умовах. 

4. Проблеми спадкового договору. 

5. Посвідчення спадкового договору та договору довічного утримання. 

6. Договір довічного утримання як вид правочину. 

 

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. 
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ТЕМА 4. Спадкування за законом 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Юридичний склад спадкування за законом. 

2. Відмінність спадкування за законом від спадкування за заповітом.  

3. Черги спадкоємців за законом та їх склад. 

4. Зміна черговості при спадкуванні за законом. 

 

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 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Порядок прийняття спадщини. 

2. Відмова від прийняття спадщини. 

3. Правові наслідки прийняття  та відмови від прийняття спадщини. 

4. Усунення від права на спадкування. 

5. Порядок визнання спадщини відумерлою. 

 

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 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Підстави для вжиття заходів з охорони спадкового майна. 

2. Заходи по охороні і управлінню спадковим майном. 

3. Управління спадковим майном. 

4. Поділ спадкового майна. 

5. Відповідальність спадкоємців по боргах спадкодавця. 

 

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. 

 

ТЕМА 7. Оформлення права на спадщину 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Оформлення права на спадщину: проблемні питання нотаріального процесу. 

2. Особливості видачі свідоцтва про право на спадщину у разі заборони на 

відчуження майна та арешту майна. 

3. Зміна свідоцтва про право на спадщину шляхом видачі нового свідоцтва. 

4. Види спадкових спорів. 



 6 

 

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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7. Завдання для індивідуальної роботи 

 

Завдання до всіх тем 

 

1. Підготовка тестових завдань з певної теми – до 5 балів. Допускається 

підготовка двох комплектів на модуль. 

2. Складання ситуаційної задачі з певної теми (з рішенням) – до 5 балів. 

Допускається підготовка двох задач на модуль. 

3. Вирішення запропонованої задачі з теми – до 1 балу. 

4. Есе з певної тематики на основі аналізу не менше п’яти наукових 

статей статті – до 10 балів. 

5. Аналіз судового рішення – до 5 балів. Допускається підготовка одного 

аналізу на модуль. 

6. Підготовка наукових тез доповідей, статей, наукових конкурсних робіт 

– до 15 балів. 

7. Участь у засіданні наукового гуртка – до 3 балів. 

8. Доповідь на засіданні наукового гуртка – до 5 балів. 
 

 

ТЕМА №1. Теоретичні основи спадкового права та процесу. Спадкові 

правовідносини 

 

Задачі: 

1). Громадянин України М. загинув, перебуваючи на заробітках в 

Російській Федерації. Заповіту він не залишив. За законодавством якої країни 

здійснюватиметься спадкування, якщо частина майна залишилась в Росії, а сам 

гр. М. постійно проживав в Україні. 

 

2) Громадянин Німеччини К., який досяг 17-річного віку, постійно 

проживав у Німеччині і працював в одній з будівельних фірм, склав у 

Німеччині заповіт на користь свого діда - громадянина України. Через кілька 

місяців гр. К. загинув в автокатастрофі. 

Батьки К. звернулися з позовом про визнання заповіту недійсним, 

оскільки К. не набув повноліття як за законодавством України, так і за 

законодавством Німеччині. Дайте правовий аналіз ситуації. 

 

3) Громадянин України Л, який постійно проживав у Росії, помер, не 

склавши заповіту. На частку в спадщині претендували його дружина, діти, які 

проживали в Росії, а також сестра і неповнолітній племінник - інвалід II групи з 

дитинства - жителі м. Дніпропетровська, яким Л. надавав систематично 

матеріальну допомогу протягом останніх двох років. Хто з перелічених осіб 

буде спадкоємцем за законом? 
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ТЕМА 2. Відкриття спадщини. Склад спадщини 

 

Задачі: 

1) 2 січня 2014 року помер Клоп Л.О. не отримавши на заводі заробітну 

плату за останні три місяці. Він був одиноким, проживав сам у приватизованій 

квартирі. 

До нотаріальної контори звернувся двоюрідний брат померлого з заявою 

про видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру та вищевказану 

заробітну плату. Прокоментуйте. 

 

2) До держнотконтори звернулися спадкоємці гр. К.: син із заявою про 

прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру; 

дружина із заявою про відмову від належної їй частки спадкового майна на 

користь сина спадкодавця. Протягом шестимісячного строку дружина 

звернулась знову з вимогою скасувати свою заяву, враховуючи, що їй не було 

відомо про наявність іншого спадкового майна. 

Які дії повинен вчинити нотаріус? Яким чином будуть видаватись 

свідоцтва про право на спадщину? 

 

ТЕМА 3. Спадкування за заповітом 

 

Задачі: 

 

1) 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.? 

 

2)Громадянин С. помер 20.11.2003 року, а в 2002 році від його імені було 

складено заповіт, на все майно на користь жінки, з якою перебував у фактичних 

шлюбних відносинах 3 роки. Також на ім’я матері в 2000 році було складено 

заповідальне розпорядження на грошові внески у банківській установі. 

Спадкоємицею на обов’язкову частку є його мати, яка в грудні 2003 року 

подала заяву про прийняття спадщини та видачу їй свідоцтва про право на 

спадщину на обов’язкову частку в спадщині. Кому, в яких частках та які 

свідоцтва необхідно видати? 

 

3) 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 
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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? 

 

4) За спадковим договором, укладеним між гр. О. та гр. М. і посвідченим 

нотаріально, відповідно до якого до гр. М. переходив житловий будинок, 

належний гр. О., а гр. М. зобов’язувався утримувати гр. О. до його смерті, 

поховати його, спорудити надмогильний пам’ятник та доглядати могилу. 

Гр. О. помер 20.04.2007р.  

Згідно з умовами договору гр. М. здійснив поховання. У нотаріальну 

контору звернулася сестра гр. О. за оформленням права на спадщину. 

Одночасно вона звернулася до суду з позовом до гр. М. про усунення перешкод 

у користуванні житловим будинком.  

Сестра гр. О. заявила, гр. М. не спорудив пам’ятника, в будинку не 

проживає і не доглядає за ним, права власності на житловий будинок не 

оформив. 

Дайте правову оцінку ситуації. Що таке спадковий договір? Які спільні та 

відмінні риси спадкового договору, договору ренти та договору довічного 

утримання? Чи входить будинок до складу спадщини? Чи правомірні вимоги 

сестри померлого. 

 

ТЕМА 4. Спадкування за законом 

 

Задачі: 

 

1)В державній нотаріальній конторі 10 січня 2006 року заведено спадкову 

справу до майна померлої 15 серпня 2003 року громадянки за заявою її чоловіка 

та двох малолітніх дітей. Судовим рішенням визнано чоловіка винним у смерті 

його дружини, але звільнено від відбування покарання у зв’язку із 

застосуванням амністії. Чоловік звернувся до державної нотаріальної контори 

за одержанням свідоцтва про право на спадщину на частину у спадщині, що 

залишилась після смерті померлої дружини.  

Необхідно встановити коло спадкоємців та їх частки у спадщині. 

 

2)Спадкодавець Григор’єв М.А. помер 17.01.2004року. На день його 

смерті залишилось спадкове майно, що належало йому на праві особистої 

власності: житловий будинок, в якому з спадкодавцем проживала його рідна 

сестра. Спадкоємці за законом першої черги – троє дітей: один з них проживає 

в іншому місці, а останні в цьому ж місці, де знаходиться будинок. 

У зв’язку з тим, що житловий будинок був колись спадщиною батьків 

спадкодавця та його рідної сестри, та враховуючи, що тривалий час рідна 

сестра надавала необхідну допомогу спадкодавцеві, який через тяжку хворобу 

був в безпорадному стані, двоє із спадкоємців за власним бажанням та 

взаємною згодою вирішили змінити існуючий порядок спадкового чергування 

та включити до своєї черги рідну сестру спадкодавця. 
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Чи можлива така зміна черговості спадкування? Дати своє пояснення. 

 

 

ТЕМА 5. Реалізація спадкових прав 

 

Задачі: 

 

1) Після смерті гр. Т. на його спадщину претендували дві його дочки – гр. 

А. та гр. І. Маючи намір отримати все майно, гр. І. стала вимагати, щоб сестра 

відмовилась від своєї частини на її користь, погрожуючи в іншому разі 

розголосити сімейну таємницю  останньої. Гр. А., підкорившись вимогам 

сестри, подала заяву до нотаріуса про відмову  від спадщини на користь гр. І. 

Незабаром, після видачі нотаріусом на ім’я гр. І. свідоцтва про право на 

спадщину, гр. А. змінила своє рішення і звернулась до нотаріуса з заявою, в 

якій ставила питання про визнання її відмови від спадщини недійсним. Як 

повинен відреагувати нотаріус на дану заяву? Які роз’яснення повинен дати 

нотаріус  в  даному  випадку? 

 

2) Спадкодавець помер 05 січня 2006 року. До нотаріуса 03 липня 2006 

року звернулася рідна сестра спадкодавця з вимогою прийняття від неї заяву 

про прийняття спадщини, так як за її поясненням, спадкоємці за законом 

першої черги, діти спадкодавця, до дня звернення її до нотаріуса не подали 

заяву до нотаріальної контори про прийняття спадщини або про відмову від неї, 

та виїхали до держави Ізраїль. Батьки спадкодавця померли до відкриття 

спадщини. 

За відомостями житлового органу з спадкодавцем дійсно були прописані 

його діти та виписались до відкриття спадщини. 

Дії нотаріуса. Пояснити. 

 

ТЕМА 6. Охорона та поділ спадкового майна 

 

Задачі: 

 

1) Спадкоємцями за законом померлого Ковальчука В.С. є його дружина, 

мати і донька від першого шлюбу. Заповіт відсутній. Спадковим майном є ½ 

частина квартири та ½ частина автомобіля. До нотаріальної контори звернулись 

мати та донька померлого, які не в змозі надати правовстановлювальні 

документи на майно, оскільки ті знаходяться у дружини померлого.  Які дії 

нотаріуса? 

 

2) До нотконтори звернулися спадкоємці гр.М.: син із заявою про 

прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру; 

дружина із заявою про відмову від належної їй частки спадкового майна на 

користь сина спадкодавця. На протязі шестимісячного строку дружина 
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звернулась знов з вимогою скасувати свою заяву, враховуючи, що їй не було 

відомо про наявність іншого спадкового майна. 

Дії нотаріуса. Яким чином будуть видаватися свідоцтва про право на 

спадщину? 

 

ТЕМА 7. Оформлення права на спадщину 

 

Задачі: 

 

1) Гр.Петров І.М. залишив заповіт, посвідчений 21.05.1997, яким заповів 

все належне йому майно дочці Сидоренко С.І. та сину Петрову В.І. в рівних 

частках кожному. Спадкодавець Петров І.М. помер 15.04.2004. Дружина 

спадкодавця та його сини Петров В.І. померли до відкриття спадщини. До 

нотаріальної контори своєчасно звернулася дочка гр.Сидоренко С.І. із заявою 

про прийняття спадщини та про видачу на її ім’я свідоцтва про право на 

спадщину за заповітом на спадкове майно, зазначене у заповіті.  

Дії нотаріуса. Які ще факти повинен перевірити нотаріус перед видачею 

свідоцтва? 

 

2) Гр-н Макаров П.І. громадянин України, котрий постійно проживає за 

кордоном у державі Ізраїль, видав своєму синові довіреність на право 

розпорядження належним йому на праві власності житловим будинком, котрий 

знаходиться на території України. Так як довіреність, посвідчена нотаріусом 

держави Ізраїль, не була легалізована, у вчиненні нотаріальної дії нотаріусом 

України було відмовлено. Тому, власник будинку гр. .Макаров П.І. для 

вирішення свого питання вирішив тимчасово виїхати на Україну, але   під час 

перебування на території України помер 17 червня 2005 року, не встигнув 

оформити договір купівлі-продажу будинку. Після закінчення встановленого 

законом строку на прийняття спадщини до нотаріальної контори звернувся син 

спадкодавця, котрий проживає та прописаний у спадковому будинку з 1999 

року, із заявою стосовно видачі йому свідоцтва про право на спадщину за 

законом. 

 

3) 12 листопада 2003 року підприємець Коцюба Г.Т. уклав авторський 

договір з винахідником Висоцьким П.М. щодо створення корисної моделі 

автомату з продажу кави. Після смерті 28 червня 2004 року Коцюби Г.Т. до 

нотаріальної контори звернувся син померлого Коцюба В.Г. з заявою про 

видачу свідоцтва про право на спадщину: 

 на користування корисної моделі; 

 на право присвоєння корисній моделі свого імені; 

 на право на перешкоджання неправомірному використанню об'єкта 

права інтелектуальної власності; 

 на право на перешкоджання будь-якому посяганню на право 

інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця 

об'єкта права інтелектуальної власності (корисної моделі). 
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Які документи для видачі свідоцтва про право на спадщину має витребувати 

нотаріус? На що може бути видано свідоцтво про право на спадщину. 

 

 

Есе науково-дослідного характеру за темою: 

 

1. Поняття, предмет спадкового права. 

2. Принципи спадкового права. 

3. Спадковий процес: поняття, зміст. Учасники спадкового процесу. 

4. Спадкування: поняття, зміст. Об’єкти спадкування. 

5. Спадщина. Склад спадщини. Права та обов’язки особи, які не входять до 

складу спадщини. 

6. Право на спадкування. Особи, які мають право на спадкування. 

7. Особи, які не мають права спадкувати. 

8. Види спадкування, їх характеристика. Юридичний склад спадкування за 

законом і заповітом. 

9. Спадкодавець. Охорона та захист його прав та інтересів. 

10. Право на заповіт. Поняття тестаментоздатності. 

11. Види заповітів, їх характеристика. 

12. Право заповідача на призначення спадкоємців. Підпризначення спадкоємця. 

13.  Заповіт подружжя. 

14. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за 

заповітом. 

15. Заповідальний відказ та інші форми зобов’язання спадкоємців. 

16. Право заповідача на скасування та зміну заповіту. 

17.  Недійсність заповіту. 

18. Посвідчення заповіту нотаріусом. 

19. Посвідчення нотаріусом секретного заповіту. Порядок оголошення 

секретного заповіту. 

20. Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою органу місцевого 

самоврядування, іншою посадовою, службовою особою. 

21. Таємниця заповіту. Тлумачення заповіту. 

22. Виконавець заповіту: його призначення, повноваження, обов’язки, права, 

припинення повноважень. 

23. Спадкування за заповітом і спадкування за законом: характерні риси, 

особливості, порівняльна характеристика. 

24. Відкриття спадщини. Момент відкриття, місце відкриття спадщини. 

25. Правовий статус спадкоємців. 

26. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. 

27. Черги спадкоємців за законом. Зміна черговості одержання права на 

спадкування.  

28. Усунення спадкоємця за законом від спадкування. 

29. Особливості  спадкування усиновленими та усиновлювачами. 

30. Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія. Їх 

порівняльний аналіз. 
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31. Особливості спадкування за правом на обов’язкову частку. 

32. Відмова від прийняття спадщини. Правові наслідки відмови від прийняття 

спадщини. 

33. Розмір частки у спадщині. Поділ спадщини між спадкоємцями. 

Перерозподіл спадщини. 

34.  Кредитори спадкодавця як суб’єкти спадкових правовідносин. 

Відповідальність спадкоємців по боргах спадкодавця. 

35. Охорона спадкового майна як інститут спадкового права. 

36. Нотаріальне провадження по вжиттю заходів щодо охорони спадкового 

майна. 

37.  Право спадкоємця на отримання свідоцтва про право на спадщину. Підстави 

виникнення обов’язку спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на 

спадщину. 

38. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. 

39. Процесуальні особливості видачі свідоцтва про право на спадщину: загальні 

положення. 

40. Видача свідоцтва про право на спадщину за законом. 

41. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом. 

42. Спадкова справа, Спадковий реєстр: відомості, що заносяться до них. 

43. Державна реєстрація права на спадщину. 

44. Внесення змін у свідоцтво про право на спадщину. Скасування свідоцтва. 

45. Видача свідоцтва про право на спадщину в разі смерті одного з подружжя. 

46. Відумерлість спадщини. Процесуальні особливості розгляду судом справ 

про визнання спадщини відумерлою.  

47. Договір довічного утримання як спосіб охорони прав власника майна, який 

потребує утримання. 

48. Спадковий договір як спосіб охорони прав громадянина на випадок його 

смерті. 
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. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 

Складання 20 тестових завдань з однієї теми змістовного модуля при 

дотриманні зазначених вимог може бути максимально оцінена у 5 балів, які 

поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5; 

5 балів – якщо немає варіантів на кшталт «все перераховане», «жодна 

відповідь не є правильною» тощо. Підготовка меншої кількості тестових 

завдань (але не менше 10) допускається із пропорційним зменшенням кількості 

балів. Допускається підготовка двох комплектів на модуль. 

Тестові завдання, складені не самостійно (у т.ч. запозичені з інших 

джерел), не оцінюються. 

 

Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 5 балів, які 

складаються з: 

2 бали – за складання багаторівневих умов задачі; 

3 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Здобувач вищої освіти може скласти 2 ситуаційні задачі з одного 

змістовного модуля. 

 

Вирішення практичної задачі оцінюється максимально у 1 балів, які 

складаються з: 

0,5 балів – за часткове обґрунтування вирішення задачі; 

1 бал – за повне обґрунтування вирішення задачі з посилання на 

нормативно-правові акти 

 

Есе оцінюється у 10 балів, які складаються з: 

7 бали – за зміст есе; 

2 бали – за виконання вимог щодо оформлення. 

 

Аналіз судового рішення оцінюється у 5 балів, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення з обов’язковим зазначенням посилання на сайт  

http://www.reyestr.court.gov.ua. 

4 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення оформлений 

власноруч.  

Текст рішення без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу на модуль. 

 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної 

науки наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне засідання. 

 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячного засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Наукові публікації, участь у наукових заходах конкурсні роботи 

здобувачів вищої освіти оцінюються до 15 балів. 

 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості 

оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків здобувача 

вищої освіти. 

 

Крім того викладач на свій розсуд може вибірково оцінювати підготовку 

та ведення конспекту лекцій, підготовку до семінарських та практичних 

занять у 5 балів, які складаються з: 

2 бали – наявність лекцій; 

3 бали – підготовка до кожного семінарського та практичного заняття з 

вирішенням задач, аналізом законних та підзаконних нормативно-правових 

актів. 
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