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Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих 
юридичних наук. Кременчук, 2019.

Магістерська робота присвячена комплексному науковому 
дослідженню особливостям охорони спадкових прав в судовому та 
нотаріальному порядку.

Висвітлено історичну ґенезу становлення законодавства про 
спадкування в Україні, розкрито правову природу спадкових правовідносин 
та охорони спадкових прав, проаналізовано нормативно – правове 
регулювання захисту спадкових прав в судовому та нотаріальному порядку, 
здійснено розмежування судову та нотаріальну юрисдикції щодо захисту 
спадкових прав у правовому сенсі, досліджено порядок захисту спадкових 
прав у судовому порядку, висвітлено особливості захисту спадкових прав у 
нотаріальному порядку, охарактеризовано міжнародний досвід охорони 
спадкових прав судами та нотаріальними органами, визначені проблеми 
практичного застосування деяких норм законодавства щодо захисту 
спадкових прав, окреслені   перспективи удосконалення нормативно – 
правового регулювання захисту спадкових прав в Україні.

Ключові слова: спадкові права, захист, нотаріат, судовий порядок,
механізм захисту, охорона прав.
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notarial order. – Mаnusсrірt.

Grаduаtіng mаstеr’s wоrk іn thе sресіаltу 081 «Lаw». – Krеmеnсhuk
Mуkhаіlо Оstrоgrаdskуі Nаtіоnаl Unіvеrsіtу. Fасultу оf Lаw, Humаnіtу аnd 
Sосіаl sсіеnсеs. Dераrtmеnt оf Jurіsрrudеnсе Sсіеnсеs. Krеmеnсhuk, 2019.

Grаduаtіng mаstеr’s wоrk is devoted to complex scientific research of
peculiarities of protection of hereditary rights in court and notarial order. 
Historical genesis of inheritance legislation formation in Ukraine is revealed, 
legal nature of hereditary relations and protection of inheritance rights is 
revealed, legal and legal regulation of protection of inheritance rights in court 
and notary is analyzed, judicial and notarial jurisdictions are delineated in 
protection of hereditary rights protection of inheritance rights in court, features 
of protection of inheritance rights in notary are highlighted, international 
doctrine is characterized ID Protection inheritance rights courts and notaries 
identified some problems of practical application of the legislation
to protect the inheritance rights outlined prospects for improvement of normative 
- legal regulation of inheritance rights in Ukraine.

Keywords: hereditary rights, protection, notary, court order, mechanism of
protection, protection of right


