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АНОТАЦІЇ

Стрельцова К. М. Охорона спадкового майна за цивільним
законодавством України. - Рукопис.

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
спадкових правовідносин та охороні спадкового майна. Велику увагу приділено
з`ясуванню та висвітленню заходів які здійснюються з охорони та по
управлінню спадковим майном. Також задля охорони спадкового майна і більш
чіткого відображення послідовності дій висвітлено особливості обєктів
спадкування та актуальні питання спадкування окремими категоріями осіб.
У магістерській роботі розглядається питання які стосуються механізму
реалізації спадкового права, відповідальності за порушення законодавства щодо
охорони спадкового майна. Робиться акцент на прогалинах в законодавстві та
пропозиції по їх усуненню.

Ключові слова: спадкове право, спадкові правовідносини, охорона
спадкового майна, механізм реалізації спадкового права



Streltsova K. M. Protection of hereditary property under the civil law of
Ukraine. – Manuscript.

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.

The master's thesis is devoted to complex scientific research of hereditary legal
relations and protection of hereditary property. Much attention is paid to clarifying
and highlighting measures taken to protect and manage hereditary property. Also, in
order to protect the hereditary property and to more clearly reflect the sequence of
actions, the features of the objects of inheritance and actual issues of inheritance by
individual categories of persons are covered.

The master's thesis deals with issues related to the mechanism of
implementation of inheritance law, responsibility for violation of legislation on the
protection of hereditary property. Emphasis is placed on legislative loopholes and
proposals for their elimination.

Keywords: hereditary law, hereditary legal relations, protection of hereditary
property, mechanism of realization of hereditary right.


