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Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке заповіт? 

2. Які Ви знаєте основні вимоги до заповіту? 

3. Визначте поняття «спадковий договір» 

4. Визначити відмінність спадкового договору від заповіту 

Зміст роботи 

Завдання №1. Вирішення ситуацій. 

Ситуація 1 

Як розподілити спадкове майно (в частках) у слідуючих випадках: 

а) спадкодавець мав дружину, трьох дітей, один з яких помер раніше спадкодавця, але в нього 

було 2-є дітей і дружина; 

б) спадкодавець мав дружину, двох дітей, один з яких помер після відкриття спадщини, не 

встигнувши її прийняти, залишивши після себе спадкоємців - дружину та доньку. 

Ситуація 2 

Після смерті 10.05.2018 громадянина О. відкрилась спадщина. Спадкове майно складалося з 

квартири, що була особистою власністю громадянина О. та житлового будинку, який було набуто 

спадкодавцем у період шлюбу з громадянкою Д. 

На час смерті спадкодавця спадкоємцями були дружина Д., син І. та донька К., яка померла 

20.10.2018, не встигнувши прийняти спадщину. За життя громадянка К. склала заповіт, яким все 

належне їй майно заповідала своєму сину від першого шлюбу Н., однак на час її смерті спадкоємцями 

були також чоловік С., інвалід ІІ групи, та малолітня донька У. 

Заяву про прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному 

майні подружжя дружина Д. подала нотаріусу 28.09.2018, син І. заяву про прийняття спадщини подав 

11.10.2018. 

Заяви про прийняття спадщини після смерті громадянина О. подано також громадянином Н. - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%25%d0%a00%25%d0%922%25%d0%a0_1_%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15


15.11.2018, та громадянином С. від свого імені і від імені малолітньої доньки У. 12.12.2018. 

Хто, з яких підстав і в яких частках отримає свідоцтво про право на спадщину. 

Ситуація 3 

Спадкодавець Григор’єв М.А. помер 17.01.2014. На день його смерті залишилось спадкове 

майно, що належало йому на праві особистої власності: житловий будинок, в якому зі спадкодавцем 

проживала його рідна сестра. Спадкоємці за законом першої черги - троє дітей спадкодавця. 

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 закликання до спадщини та включити до своєї 

черги рідну сестру спадкодавця. 

Чи можлива така зміна черговості у праві на спадкування? Дати своє пояснення та визначити 

частки спадкоємців у спадковому майні у разі такої зміни. 

Ситуація 4 

В липні 2018 року до нотаріальної контори звернулися гр. А. і гр. Б., із заявою про прийняття 

спадщини до майна померлої в квітні 2018 року громадянки В., яка була дружиною гр. А. і матір’ю 

гр.Б. 

Після вивчення документів нотаріусом було встановлено, що спадкове майно складається з 

п’ятикімнатної квартири, що була приватизована громадянкою В. і громадянином Б. в рівних частках 

кожним та заміського будинку, який був набутий гр. В. за договором купівлі-продажу під час 

перебування у зареєстрованому шлюбі з гр. А. 

Яке майно і в яких частинах будуть спадкувати гр. А. і гр. Б. 

Ситуація 5 

Спадкодавець згідно заповіту залишив усе своє майно дочці (гр. Б.). Після його смерті 

залишились дружина пенсійного віку (гр. В.) та два сини (гр. Л., Д.), один із яких інвалід. Дружина в 

заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину зазначила, що їх з чоловіком майно належало їм на 

праві спільної сумісної власності. 

Хто і з яких підстав і яку частку від спадщини отримає? 

Ситуація 6 

В автомобільній катастрофі 25 листопада 2017 року загинуло подружжя Ф. На день їх смерті 

залишилось майно, що складається з спільно набутого майна: будинку, що належить кожному з них 

по / частці та грошового вкладу в сумі 20 000 грн., з яких 10000 є спільно набутими, а 10000 грн. - 

набуті чоловіком до шлюбу. 

Подружжя заповіт не залишило. Спадкоємцями після смерті чоловіка та дружини є їх спільна 

дочка Ж. У чоловіка залишився син О. від першого шлюбу, у дружини - мати. Всі спадкоємці 

претендують на спадщину. 

Які дії нотаріуса та які частки у спадщині отримає кожний із спадкоємців? 

Ситуація 7 

У квітні 2018 року помирає гр. А. Із заявами про прийняття спадщини до нотаріальної контори 

звернулися рідний брат гр. Б. та племінник гр. В., який був сином рідної сестри гр. А., яка померла 

раніше за спадкодавця. Спадкове майно складається з будинку, земельної ділянки та грошового вкладу 

на суму 10000 грн. Заповідальне розпорядження на вклад складено на користь гр. Д. 

Кому, з яких підстав та в яких частках нотаріус має видати свідоцтво про право на спадщину за 

законом? 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи. 
Щоб виконати це завдання скористайтеся теоретичним матеріалом та Цивільний кодекс України 

, який передбачає низку нових інститутів, які раніше не були відомі нашому цивільному 

законодавству. Таким є інститут спадкового договору. 

Спадковий договір з такою назвою був відомий і застосовувався на території України задовго до 

його законодавчого врегулювання в сучасному розумінні. З поширенням у 1811 році дії положень 

Цивільного кодексу Австрії на території західноукраїнських земель, які перебували у складі 

Австрійської монархії, аж до 1933 року, коли почав діяти Польський кодекс зобов’язань. Згідно з 

чинним на той час законодавством, спадковий договір був однією з підстав спадкування, поряд із 

заповітом та законом, і вважався чинним лише за умови укладення його між подружжям. Сучасне 

правове регулювання інституту спадкового договору в Україні кардинально відрізняється від його 



правового регулювання за часів перебування західноукраїнських земель у складі Австрійської 

монархії. 

На сьогодні небагато українців знають, що крім спадкування за заповітом або за законом, майно 

може перейти до іншої особи після смерті власника на підставі спадкового договору.  

Законодавством України включено спадковий договір до Книги шостої Цивільного кодексу 

України, що в свою чергу, зумовлює необхідність визначення правової природи спадкового договору, 

встановлення його специфічних ознак. 

Так, статтею 1302 Цивільного кодексу України визначено, що за спадковим договором одна 

сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі 

його смерті набуває право власності на майно відчужувача. 

Слід зазначити, що до спадкового договору не застосовуються норми спадкового пр 

 


