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ВСТУП 

«Сімейне право України» є однією з важливих навчальних дисциплін, яка 

містить: загальні положення сімейного права; основні положення про шлюб; 

особисті немайнові права подружжя; майнові права й обов’язки подружжя; 

припинення шлюбу; визначення походження дитини; права й обов’язки батьків 

і дітей; влаштування дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування; права й обов’язки інших членів сім’ї та родичів.  

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами 

теоретичних знань і практичних навичок у сфері правового регулювання 

сімейних відносин, захисту прав і законних інтересів членів сім’ї. Опанування 

навчального  курсу «Сімейне право»  сприятиме формуванню загальних 

уявлень про основні засади сучасного сімейного права, розширення сфери 

договірного регулювання сімейних відносин, глибокий зв’язок норм сімейного 

та цивільного законодавства. 

Завдання навчальної дисципліни:  

– опанування студентами необхідними теоретичними положеннями 

курсу;  

– засвоєння нормативно-правового матеріалу, що рекомендується;  

– ознайомлення з судовою практикою застосування норм сімейного 

права. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Сімейне право» студенти 

повинні  

знати :  

– предмет, метод, функції та принципи сімейного права;  

– історію розвитку сімейного законодавства та загальну систему джерел 

сучасного сімейного права;  

– сутність сімейних правових категорій;  

– поняття, зміст і види сімейних відносин, підстави їх виникнення;  

– особливості правового регулювання окремих видів сімейних відносин;  

– способи захисту сімейних прав і законних інтересів;  
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уміти:  

– вільно орієнтуватися в системі сімейного законодавства та судовій 

практиці у сімейних справах;  

– правильно тлумачити та застосовувати норми сімейного права, 

використовувати дані науки сімейного права для вирішення сімейних спорів; 

– спираючись на вже одержанні теоретичні знання з сімейного права 

проконтролювати рівень опанування матеріалом та ефективність 

напрацьованих навичок із застосування положень законодавства на практиці;  

– окреслювати актуальні проблеми сімейного права;  

– аналізувати зміст текстів положень сімейного законодавства. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо 

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п Сем інд. с.р. л п сем. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 Загальні засади правового регулювання 

інформаційних відносин 

Тема 1  

Загальні 

положення 

сімейного 

права 

13 2 3 – – 8 13 1 – – – 12 

Тема 2  

Шлюб, 

умови та 

порядок 

його 

укладання. 

Розірвання 

шлюбу 

13 2 3 – – 8 13 – – – – 12 

Тема 3  

Особисті 

немайнові 

права 

подружжя 

12 2 1 – – 9 12 – – – – 12 

Тема 4  

Правовідно

сини 

батьків і 

дітей 

13 2 2 – – 9 13 1 – – – 12 

Змістовий модуль 2 Захист прав в інформаційних відносинах 

Тема 5  

Правовідно

сини 

батьків і 

дітей  

13 2 2 – – 9 13 2 1 – – 10 
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Тема 6  

Влаштуван

ня дітей-

сиріт і 

дітей, 

позбавле–

них 

піклування  

13 2 2 – – 9 13 2 1 – – 10 

Тема 7  

Правовід–

носини за 

участю 

інших 

членів сім’ї 

та родичів 

13 2 3 – – 8 13 1 – – – 12 

Усього 

годин: 
90 14 16 – – 60 90 6 2 – – 82 
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Семінарське заняття №1 

Тема Загальні положення сімейного права 

Мета: визначити предмет регулювання сімейного права; особливості 

методу сімейного права; чинники, які обумовлюють сутність методу сімейного 

права. 

Питання для обговорення 

1. Поняття сімейного права як підгалузі цивільного права. 

2. Предмет сімейного права.  

3. Методи сімейного права: диспозитивний та імперативний. 

4. Основні засади (принципи) сімейного права: державна охорона сім’ї, 

материнства, батьківства; недопустимість державного або будь-якого іншого 

втручання у сімейне життя; пріоритет сімейного виховання. 

5. Закони й інші нормативні акти у системі сімейного законодавства.  

6. Договір як джерело сімейного законодавства. 

Короткі теоретичні відомості 

Термінологічно поняття «Сімейне право» можна використовувати у 4 

значеннях: 

1) як навчальна дисципліна – те, що вивчається в рамках лекційних і 

семінарських занять; 

2) як наука – тобто, це система знань про об’єктивні властивості 

Сімейного права, його понятійно-термінологічний апарат, закономірності 

розвитку Сімейного права й інші сімейно-правові явища; 

3) як галузь законодавства – це сукупність ієрархічно існуючих 

нормативно-правових актів, що регулюють сімейні правовідносини; 

4) як галузь права – сукупність сімейно-правових норм, які регулюють 

однорідні відносини, які складають предмет навчальної дисципліни «Сімейного 

права». 

Правове регулювання відбувається в межах, підконтрольних державі. 



9 
 

Під «Сімейним правом» слід розуміти сукупність правових норм, які 

регулюють у межах, підконтрольних державі, особисті немайнові та пов’язані з 

ними майнові відносини, які випливають зі шлюбу, споріднення, усиновлення 

та взяття дітей на виховання. 

Словами «у межах, підконтрольних державі», підкреслюється, що сімейні 

стосунки між людьми, які мають особистий немайновий характер, не можуть 

бути повністю врегульовані нормами Сімейного права (напр., уклад життя 

сім’ї, виховання дітей, особисті стосунки подружжя тощо). 

Місце Сімейного права у правовій системі визначається науковцями 

неоднозначно. Існує 3 основних підходи: 

1) Сімейне право розглядається як самостійна галузь права; 

2) Сімейне право як підгалузь Цивільного права; 

3) Сімейне право можна розглядати як самостійну галузь публічного 

права (з радянських часів; такий підхід не в повною мірою відповідає 

сучасному стану речей). 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте методи сімейного права. 

2. Нормативно-правові акти які регулюють відносини у сімейному 

законодавстві. 

3. Основні ознаки суб’єктів сімейного права.  

4. Види строків у сімейному праві. 

5. Які принципи сімейного законодавства.  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття та види сімейних правовідносин . 

2. Сім’я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення. 

3. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин 

(юридичні факти та їх види). 

4. Суб’єкти й об’єкти сімейних правовідносин.  

5. Строки у сімейному праві: їх види та значення.  
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Теми рефератів 

1.  Звичаї як джерело сімейного законодавства. 

2. Норми сімейного права іноземних держав у системі сімейного 

законодавства. 

3. Міжнародні договори України у системі сімейного законодавства 

України.  

Семінарське заняття № 2 

Тема Шлюб, умови та порядок його укладання. Розірвання шлюбу 

Мета: ознайомити студентів з умовами укладання шлюбу та порядком 

укладання шлюбу. 

Питання для обговорення 

1. Поняття шлюбу та його правова природа. 

2. Умови та порядок укладення шлюбу. 

3. Порядок укладення шлюбу. Заручини. 

4. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення. 

5. Поняття та підстави припинення шлюбу. 

6. Правові наслідки розірвання шлюбу. 

Короткі теоретичні відомості 

Відповідно до ст. 21 СК України, яка вперше дає поняття шлюбу, шлюб – 

це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі 

реєстрації актів цивільного стану (далі - РАЦС). Виходячи з того, що будь-яке 

правове поняття повинне містити достатню сукупність ознак, наявність яких 

давала б змогу розкрити його правову сутність, наведене поняття має суто 

формальний характер. Аналіз його дає змогу дійти висновку, що існують 

наступні ознаки шлюбу: 

а) це союз жінки та чоловіка. Це – фізіологічна ознака, тому що СК 

дозволяє укладати шлюб тільки між особами різної статі, а звідси створення 

союзу двома жінками або двома чоловіками не тягне за собою виникнення у 

них прав та обов’язків подружжя;  
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б) це не просто союз жінки та чоловіка, а саме сімейний союз, що 

припускає спільне проживання та не тільки в фізичному сенсі, а і моральному, 

тобто спільний побут, взаємні права й обов’язки (ч. 2 ст. 3 СК); 

в) це союз, який зареєстрований у державному органі РАЦС. Ця ознака 

конститутивна, тому що передбачає обов’язковість державної реєстрації такого 

союзу, необхідність утілення його у встановлену форму, яка може мати тільки 

громадянський (світський), а не релігійний характер. Звідси випливає, що коли 

жінка та чоловік проживають однією сім’єю без державної реєстрації шлюбу, у 

них не виникає прав та обов’язків подружжя, хоча сімейний союз існує. Не 

змінює цього положення навіть і той факт, що вони укладають певний 

шлюбний обряд за звичаями тієї чи іншої народності, або шлюбний релігійний 

обряд (вінчання). Хоча у випадках, передбачених законом, шлюбу, що 

укладений за релігійним обрядом, надається юридичне значення. Це стосується 

шлюбів, що укладені за релігійними обрядами до створення або відновлення 

державних органів РАЦС (ч. 2 і ч. 3 ст. 21 СК України). 

Контрольні питання 

1. Алгоритм укладення шлюбу. 

2. Розкрийте поняття, ознаки шлюбу. 

3. Який орган здійснює державну реєстрацію шлюбу? 

4. Види та характеристика недійсності шлюбу. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. 

2. Недійсність шлюбу та його види. 

3. Підстави недійсності шлюбу. 

4. Правові наслідки недійсності шлюбу. 

5. Визначення шлюбу неукладним. 

Теми рефератів 

1. Шлюб, який визначається недійсним за рішенням суду. 

2. Режим окремого проживання подружжя.  
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Семінарське заняття № 3 

Тема Особисті немайнові права подружжя 

Мета: ознайомити студентів з особистими немайновими правами 

подружжя 

Питання для обговорення 

1. Поняття та зміст особистих немайнових правовідносин подружжя, їх 

особливості. 

2. Право на материнство та батьківство. 

3. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності. 

4. Право на зміну прізвища.  

Короткі теоретичні відомості 

Особисті немайнові правовідносини подружжя – це урегульовані 

нормами сімейного права відносини стосовно особистих немайнових благ та 

інтересів осіб, які перебувають у шлюбі. 

Особисті немайнові права подружжя мають певні особливості: 

По-перше, особисті немайнові права подружжя виникають не від 

народження, а в зв’язку із взяттям шлюбу, зареєстрованого в установленому 

порядку. Отже, вони діють лише в сімейних відносинах. 

По-друге, особисті немайнові права подружжя не є абсолютними, тому 

що  вони можуть бути порушені не будь-ким, а лише одним з подружжя. Тому 

особистим правам одного із подружжя протистоїть обов’язок іншого з 

подружжя не перешкоджати їх здійсненню, не порушувати їх. 

По-третє, особисті немайнові права подружжя є визначальними в 

сімейних правовідносинах. Саме з них як похідні виникають усі інші права 

подружжя. 

По-четверте, здійснення особистих немайнових прав одним із подружжя 

можливе не тільки за умови погодження своїх дій з іншим із подружжя, а й з 

урахуванням інтересів сім’ї в цілому. 
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По-п’яте, немайнові особисті права подружжя можуть припинятися з волі 

учасників шлюбних відносин – шляхом розірвання шлюбу, оскільки їх 

припинення відбувається разом із припиненням шлюбу. 

Контрольні питання 

1. Основна характеристика прав подружжя. 

2. Які обов’язки має кожен з подружжя? 

3. Правила розпорядження спільним майном подружжя. 

Питання для самостійного  опрацювання 

1. Право на розподіл обов’язків і спільне вирішення питань життя сім’ї. 

2. Право на свободу й особисту недоторканість, на вибір місця 

проживання.  

3. Права подружжя спільно опікуватися побудовою сімейних відносин. 

4. Спільно піклуватися про матеріальне забезпечення родини.  

Теми рефератів 

1. Особисті немайнові права подружжя: види та повна характеристика.  

Семінарське заняття № 4 

Тема Майнові правовідносини подружжя  

Мета: ознайомити студентів з особливостями та видами майнових 

правовідносин подружжя.  

Питання для обговорення 

1.  Майнові правовідносини подружжя: поняття, зміст, особливості, види. 

2. Правовідносини подружжя з приводу майна. 

3. Правовий режим роздільного майна подружжя. 

4. Правовий режим спільного майна подружжя. 

5. Поділ спільного майна подружжя. 

Короткі теоретичні відомості 

Майнові відносини подружжя – це складний комплекс взаємопов'язаних 

дій щодо володіння, користування та розпорядження майном. 
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Майнові відносини подружжя регулюються нормами сімейного та 

цивільного права України, а також договорами, які подружжя укладає між 

собою. 

Залежно від способу забезпечення інтересів уповноваженої особи майнові 

правовідносини подружжя поділяють на: 

1) речові правовідносини (відносини подружжя щодо права власності на 

майно та права на користування речами, які належать кожному з них); 

2) зобов’язальні правовідносини (відносини подружжя щодо взаємного 

утримання (аліментування) та договірні відносини подружжя). 

Контрольні питання 

1. Види майнових відносин у сімейному праві. 

2. Особливості шлюбного договору. 

3. Які підстави розірвання шлюбного договору. 

4. Підстави визначення шлюбного договору недійсним. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Договірний режим майна подружжя. 

2. Шлюбний договір: зміст, форма та час дії. 

3. Зміна умов шлюбного договору. 

4. Розірвання шлюбного договору та визнання його недійсним. 

Теми рефератів 

1. Правовідносини подружжя щодо утримання.  

2. Способи надання утримання.  

3. Договір подружжя про надання утримання. 

Семінарське заняття № 5 

Тема Правовідносини батьків і дітей 

Мета: розглянути та проаналізувати правовідносини батьків і дітей у 

сімейному праві. 

Питання для обговорення 

1. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей. 
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2. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у 

шлюбі між собою. 

3. Особисті немайнові права й обов’язки батьків і дітей. 

4. Види особистих немайнових прав. 

5. Рівність прав та обов’язків дітей щодо батьків. 

6. Здійснення батьківських прав і виконання батьківських обов’язків. 

7. Відповідальність батьків за неналежне здійснення батьківських прав та 

обов’язків. 

Короткі теоретичні відомості 

Права й обов’язки матері, батька та дитини ґрунтуються на походженні 

дитини від них, засвідченому державним органом реєстрації актів цивільного 

стану в порядку, встановленому ст. 122 та 125 Сімейного кодексу України. 

Підставою виникнення правовідносин між батьками та дітьми є 

походження останніх від даних батьків, засвідчене у встановленому законом 

порядку. Як випливає з тексту статті, що коментується, для виникнення 

взаємних прав та обов’язків батьків і дітей необхідно, щоб зазначене 

походження було засвідчене у встановленому законом порядку, тобто органом 

РАЦСу. 

Для встановлення походження дитини від матері (материнства) 

передбачений єдиний реєстраційний порядок. Походження дитини від даної 

матері, як і від батька, засвідчується свідоцтвом про її народження. Цей 

документ видається на підставі заяви матері, поданої до органу РАЦСу. До 

заяви мати повинна додати документи, що підтверджують народження нею 

дитини. Одним з таких документів є довідка медичного закладу про 

народження дитини даною жінкою. Має також подаватись документ, що 

підтверджує особу матері. 

Факт народження дитини є підставою для виникнення комплексу 

майнових та особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей. Більшість 

цих прав та обов’язків пов’язують батьків і дитину, такий зв’язок має 

двосторонній характер. Правовідносини виникають між дитиною та кожним з 
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батьків, причому права батьків і права дітей не завжди кореспондують одне 

одному. Поняття прав дітей ширше за обсягом поняття батьківських прав. 

Частина прав дітей, передбачених СК (наприклад, право на ім’я), є 

абсолютними.  

Контрольні питання 

1. Види немайнових прав та обов’язків батьків і дітей. 

2. Відповідальність за прострочення сплати аліментів. 

3. Які обов’язки батьків перед дітьми? 

4. Підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Майнові права й обов’язки батьків і дітей. 

2. Правовідносини батьків і дітей з приводу майна. 

3. Обов’язок батьків утримувати дитину. 

4. Визначення розміру аліментів, зміна розміру аліментів. 

5. Відповідальність за прострочення сплати аліментів. 

Теми рефератів 

1. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей і його виконання. 

2. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину. 

3. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків і його 

виконання. 

Семінарське заняття № 6 

Тема Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлення батьківського 

піклування 

Мета: розкрити особливості влаштування дітей-сиріт. 

Питання для обговорення 

1. Державна охорона дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

2. Поняття та сутність усиновлення. 

3. Суб’єкти відносин щодо усиновлення, вимоги, встановлені законом для 

усиновлювачів. 
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4. Умови, порядок і правові наслідки усиновлення. 

5. Скасування усиновлення та його правові наслідки. 

6. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства. 

Короткі теоретичні відомості 

Однією з найвищих соціальних цінностей держави є соціальний захист 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Конституцією України на державу покладається обов’язок утримання та 

виховання таких дітей. Держава заохочує та підтримує благодійницьку 

діяльність щодо дітей. 

Так, дитина-сирота це дитина, у якої померли чи загинули батьки; діти, 

позбавлені батьківського піклування; діти, які залишилися без піклування 

батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без 

позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або 

недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях 

позбавлення волі та перебуванням їх під вартою під час слідства, розшуком їх 

органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів і 

відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, 

яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті 

діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні 

діти. 

Допомога та утримання таких дітей не можуть бути нижчими за 

встановлені мінімальні стандарти, що забезпечують кожній дитині рівень 

життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та 

соціального розвитку на рівні, не нижчому за встановлений прожитковий 

мінімум для таких осіб. 

Контрольні питання 

1. Порядок здійснення державної охорони дітей-сиріт. 

2. Охарактеризуйте поняття «усиновлення». 

3. Дайте визначення поняттям «опіка» та «піклування». 

4. Права й обов’язки опікуна та піклувальника. 
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5. Умови припинення опіки. 

6. Форми влаштування дітей позбавлених батьківського піклування.  

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Поняття та значення опіки та піклування над дітьми. 

2. Порядок установлення опіки та піклування над дітьми. 

3. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. 

4. Права й обов’язки опікунів і піклувальників. 

5. Підстави та порядок припинення опіки та піклування над дітьми. 

6. Звільнення опікуна та піклувальника від їх обов’язків. 

Теми рефератів 

1. Поняття патронату над дітьми: підстави виникнення патронату над 

дітьми. 

2. Поняття прийомної сім’ї, порядок її створення. 

3. Створення дитячого будинку сімейного типу. 

4. Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. 

Семінарське заняття № 7 

Тема Правовідносини за участю інших членів сім’ї та родичів 

Мета: розглянути особливості правовідносин за участю інших членів 

сім’ї . 

Питання для обговорення 

1. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів, їх 

характеристика.  

2. Види особистих немайнових прав та обов’язків інших членів сім’ї та 

родичів. 

3. Право на виховання.  

4. Право на захист дітей. Право на спілкування.  

5. Обов’язки щодо піклування.  

Короткі теоретичні відомості 
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Наявність прав та обов’язків кожного із членів сім’ї щодо інших 

вважається однією із найсуттєвіших її ознак. Норми сімейного законодавства 

визначають основні права й обов’язки не тільки кожного із подружжя та 

суб’єктів сімейних відносин найближчого ступеня спорідненості, зокрема 

батьків і дітей, а й інших членів сім’ї та родичів. До них законодавством 

віднесені баба, дід, прабаба, прадід, брати, сестри, мачуха, вітчим, падчерка, 

пасинок, брати, сестри й інші родичі. Вони мають законодавчо визначену 

можливість набуття та здійснення як особистих немайнових, так і майнових 

прав, маючи також і відповідні обов’язки.  

Перелік особистих немайнових прав та обов’язків інших членів сім’ї та 

родичів містить гл. 21 СК України. Це, зокрема, право баби, діда, прабаби, 

прадіда на виховання онуків, правнуків (ст. 257 СК України), права братів і 

сестер на спілкування (ст. 259 СК України), право мачухи, вітчима брати участь 

у вихованні пасинка, падчерки (ст. 260 СК України), обов’язок особи 

піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона 

проживала однією сім’єю (ст. 264 СК України), права родичів на захист дітей 

(статті 258, 262 СК України) та деякі інші права. 

Контрольні питання 

1. Які види прав та обов’язків мають інші члени сім’ї та родичів. 

2. Які обов’язки щодо утримання інших членів сім’ї. 

3. Які види майнових обов’язків щодо інших членів сім’ї. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Обов’язок щодо утримання інших членів сім’ї та родичів.  

2. Розмір аліментів, які стягуються з інших членів сім’ї та родичів, строки 

їх стягнення.  

3. Зміна розміру аліментів і звільнення від їх сплати. 

4. Зобов’язання інших членів сім’ї та родичів з утримання. 

Теми рефератів 

1. Майнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів. 

2. Права й обов’язки інших членів сім’ї та родичів. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Поняття сімейного права як підгалузі цивільного права. 

2. Сучасне сімейне право та його місце у системі права. 

3. Предмет сімейного права. 

4. Методи сімейного права: диспозитивний та імперативний. 

5. Основні засади (принципи) сімейного права. 

6. Загальні положення про сімейне законодавство. 

7. Поняття, види, підстави виникнення, зміни та припинення, склад 

сімейних правовідносин. 

8. Сім’я, родинність, свояцтво: поняття й юридичне значення. 

9. Здійснення сімейних прав і виконання обов’язків, захист сімейних прав 

та інтересів судом, органами опіки та піклування, нотаріусом. 

10. Строки у сімейному праві: їх види та значення. Строки позовної 

давності. 

11. Поняття шлюбу та його правова природа. 

12. Умови укладання шлюбу. Порядок укладання шлюбу. 

13. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення. 

14. Особи, які не можуть перебувати між собою у шлюбі. 

15. Недійсність шлюбу та його види. Правові наслідки недійсності 

шлюбу. 

16. Визнання шлюбу неукладеним. 

17. Поняття, види, зміст особистих немайнових правовідносин подружжя, 

їх особливості. 

18. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя та їх 

види. 

19. Правовий режим роздільного майна подружжя. 

20. Правовий режим спільного майна подружжя. 

21. Поділ спільного майна подружжя. 

22. Договірний режим майна подружжя. 
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23. Права й обов’язки подружжя з утримання. Право одного з подружжя 

на утримання та способи його надання. 

24. Договір подружжя про надання утримання. 

25. Право на утримання після розірвання шлюбу. 

26. Визначення розміру аліментів за рішенням суду. 

27. Припинення права на утримання. 

28. Позбавлення права на утримання чи обмеження його строком. 

29. Право кожного з подружжя на утримання у разі проживання з ним 

дитини та підстави припинення такого утримання. 

30. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі 

між собою або у будь-якому іншому шлюбі. 

31. Поняття шлюбного договору та право на його укладення. 

32. Зміст, форма, предмет, суб’єкти та строк дії шлюбного договору. 

33. Зміна умов, розірвання шлюбного договору та визнання його 

недійсним. 

34. Майнові правовідносини осіб, які проживають однією сім’єю без 

реєстрації шлюбу. 

35. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Порядок розірвання 

шлюбу органом РАЦС. 

36. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. 

37. Розірвання шлюбу в судовому порядку. 

38. Поновлення шлюбу після його розірвання. 

39. Режим окремого проживання подружжя. 

40. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей. 

41. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають 

між собою у шлюбі. 

42. Визначення походження дитини, народженої у результаті 

застосування допоміжних репродуктивних технологій. 

43. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі 

між собою. 
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44. Встановлення факту батьківства (материнства) за рішенням суду. 

45. Оспорювання батьківства та материнства. 

46. Особисті немайнові права й обов’язки батьків і дітей. 

47. Види особистих немайнових прав. 

48. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини. Рівність прав та 

обов’язків дітей щодо батьків. 

49. Права батьків щодо захисту прав дитини. 

50. Права й обов’язки неповнолітніх батьків. 

51. Здійснення батьківських прав і виконання батьківських обов’язків. 

52. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини. 

53. Відповідальність батьків за неналежне здійснення батьківських прав 

та обов’язків. 

54. Позбавлення батьківських прав. 

55. Поновлення батьківських прав. 

56. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав. 

57. Майнові права й обов’язки батьків і дітей. 

58. Роздільність майна батьків і дітей. 

59. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, 

навчання та виховання. 

60. Умови, за яких може виникнути спільна сумісна власність батьків і 

дітей. Управління майном дитини. 

61. Право власності на аліменти, отримані на дитину. 

62. Аліментні правовідносини батьків і дітей. 

63. Обов’язки батьків утримувати дитину. 

64. Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину. 

65. Визначення розміру аліментів, зміна розміру аліментів. 

66. Порядок стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за 

аліментами. 

67. Невиконання батьками аліментного обов’язку. Відповідальність за 

прострочення сплати аліментів. 
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68. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину. 

69. Припинення обов’язку батьків утримувати дитину. 

70. Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права 

власності на нерухоме майно. 

71. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей. 

72. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків і його виконання. 

73. Форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

74. Поняття та сутність усиновлення. Суб’єкти відносин щодо 

усиновлення, вимоги, встановлені законом для усиновлювачів. 

75. Умови, порядок і правові наслідки усиновлення. 

76. Визнання усиновлення недійсним і його правові наслідки. 

77. Скасування усиновлення та його правові наслідки. 

78. Позбавлення усиновлювача батьківських прав. 

79. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без 

громадянства. 

80. Поняття та значення опіки та піклування над дітьми. 

81. Порядок установлення опіки та піклування над дітьми. 

82. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Права й 

обов’язки опікунів і піклувальників. 

83. Підстави та порядок припинення опіки та піклування над дітьми. 

84. Звільнення опікуна та піклувальника від їх обов’язків. 

85. Поняття патронату над дітьми. Підстави виникнення патронату над 

дітьми. Договір про патронат. 

86. Припинення патронату над дітьми. 

87. Інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

88. Поняття прийомної сім’ї, порядок її створення. 
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89. Поняття дитячого будинку сімейного типу. Створення дитячого 

будинку сімейного типу. Договір про організацію діяльності дитячого будинку 

сімейного типу. 

90. Особисті немайнові права й обов’язки інших членів сім’ї та родичів, їх 

характеристика. 

91. Види особистих немайнових прав та обов’язків інших членів сім’ї та 

родичів: право на виховання, право на захист дітей, право на спілкування, 

обов’язки щодо піклування. 

92. Зобов’язання інших членів сім’ї та родичів щодо утримання. 

Обов’язок з утримання інших членів сім’ї та родичів. 

93. Розмір аліментів, які стягуються з інших членів сім’ї та родичів, 

строки їх стягнення. Зміна розміру аліментів і звільнення від їх сплати. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Шкала оцінювання : національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту для заліку 

90 – 100 A відмінно відмінно 

82 – 89 B 
добре добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

           Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, 

із яких : 

         10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

         20 балів – за індивідуальну роботу;  

    30 балів – (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті);  
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       10 балів  – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

       20 балів – підсумковий модульний контроль;  

        Індивідуальна робота студентів передбачає : участь у роботі студентського 

наукового гуртка (проблемної групи), студентських конференціях, конкурсах, 

олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної 

додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. Вибір виду 

індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, попередньо 

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів.  

        Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або 

письмових відповідей на 3 – 4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на 

семінарських заняттях.  

        Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15 – 20 сторінок.  

        Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі, зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

         У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача 

відпрацювати ці завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради 

України. – Київ: 1996.  

 2. Сімейний кодекс України (зі змінами) станом на 2017 р. Відомості 

Верховної Ради України. – Київ: 2017. 

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної 

Ради України . – 2003.  

4. Гузь Л. Є., Гузь А. В. Судово-практичний коментар до Сімейного 

кодексу України: навчальний посібник. Харків: Видавничий будинок 

«ФАКТОР», 2011. 576 c. 

5. Дякович М. М. Сімейне право України: навчальний посібник.  2-ге 

вид., виправл. і доп. Київ: Правова єдність, 2012. 551 с. 

6. Жилінкова І. В., Антошкіна В. К., Д’ячкова Н. А., Москалюк В. Ю. та 

ін. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. 

Жилінкової І. В. Харків, 2008. 855 c. 

7. Кирилових А. А. Семейное право. Курс лекцій: учеб. пособие.  Москва: 

Книжный мир, 2010. 128 с. 

8. Лепех С. М. Сімейне право України: навч. посібник. Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 318 с. 

9. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний 

коментар. Київ: Правова єдність. 2009. 428 с. 

10. Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник (для студ. вищ. 

навч. закл.). – Київ: Правова єдність: [Алерта]: [КНТ]: [Центр учбової 

літератури], 2009. 500 с. 

11. Семейное право: учебник для студентов вузов / под ред. П. В. 

Алексия, И. В. Петрова, А. Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: 

ЮНИТИ ДАНА: Закон и право. 2009. 335 с. 

12. Сімейне право України: Навч. посібник / Апопій І. В. – К.: ЦУЛ, 2010. 

– 360 с. 



28 
 

13. Сімейне право України: Підручник / За ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. 

Голубєвої. – Київ: Істина, 2010. 320 с. 

14. Сімейне право України: Підручник / За ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. 

Голубєвої. – Київ: Істина, 2010. 320 с. 

15. Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. 

В. Жилінкова та ін..; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. 4-те вид., 

перероб. І доп. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 320 с. 

16. Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Науково-практичний 

посібник: У 2 кн. / Драгнєва Л. Ю., Пульнєва О. С., Фурса Є. І., Фурса С. Я. та 

ін. / За заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Видавець Фурса С. М., 2005. 876 с. 

17. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах від 07.10.2002 р., ратифікована Україною 10 

лютого 1994 р.URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

18. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України 

від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ. URL:http://zakon4.rada.gov.ua. 

19. Положення про дитячий будинок сімейного типу: Затв. пост. Кабінету 

Міністрів У країни від 26.04.2002 р. № 564 URL:http://zakon4.rada.gov.ua. 

20. Положення про прийом у сім’ю: Затв. пост. Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2002 р. № 565 URL:http://zakon4.rada.gov.ua. 

21. Положення про Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти 

України, затверджене наказом Міносвіти України від 30.03.96 р. № 98 URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua. 

22. Порядок стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з 

батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладений 

договір про надання правової допомоги: Затв. пост. Кабінету Міністрів України 

від 19.08.2002 р. № 1203 URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

23. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у 

відділеннях судово-медичної імунології бюро судово-медичної експертизи: 

Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 р. № 6 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 



29 
 

24. Правила реєстрації актів громадянського стану в Україні: Затв. 

наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 р. № 52/5 URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua. 

25. Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує 

випадки народження і смерті (Форма № 103/о): Затв. наказом МОЗ України від 

08.08.2006 р. № 545 URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

26. Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального 

періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації 

живонароджених і мертвонароджених: Затв. наказом МОЗ України від 

29.03.2006 р. № 179 URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

27. Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних 

репродуктивних технологій: Затв. наказом МОЗ України від 23.12.2008 р. № 

771 URL: http://zakon4.rada.gov.ua.  

28. Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: Затв. пост. 

Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905 URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua. 

29. Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: Затв. Постановою 

КМУ від 08.10.2008 р. № 905 URL: http://zakon4.rada.gov.ua.  

30. Про затвердження Правил ведення закордонними дипломатичними 

установами України консульського обліку громадян України, які постійно 

проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей ― громадян 

України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно 

проживають за кордоном: Затв. наказом МЗС України від 17.11.2011 р. № 337 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

31. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон 

України від 22.09.2011 № 3773-VI URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

32. Кодекс про шлюб та сім’ю України від 20.06.1969 р. № 2006-VII URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua. 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/


30 
 

33. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р., ратифікована 

постановою Верховної Ради України 27 лютого 1991 р. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua.  

34. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua. 

35. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-III 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

36. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 р. 

№ 2789-III URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

37. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947–ІІІ URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua. — Зміни відбудуться 01.01.2014 р. 

38. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua. — Зміни відбудуться 01.01.2014 р. 

39. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

40. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 

1906 IV URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

41. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21.11.1992 

р. № 2811-XII URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/


31 
 

Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Сімейне право» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 081 – «Право» освітнього ступеня «Магістр» (у тому 

числі скорочений термін навчання) 

 

 

 

 

Укладач к. ю. н., доц. В. Л. Скрипник  

 

 

 

Відповідальний за випуск д. ю. н., проф. В. С. Цимбалюк 

 

 

Підп. до др._____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк..___. Наклад______прим. Зам. № ____________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20 м. Кременчук, 39600 
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