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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Сімейне право як 

галузь приватного 

права України. 

Предмет, метод і 

джерела сімейного 

права 

3 1 - - - 2 4 - - - - 4 

Історія сімейного 

права 
2 - - - - 2 4 - - - - 4 

Сім’я. Сімейні 

правовідносини 
3 1 - - - 2 4 - - - - 4 

Здійснення 

сімейних прав та 

виконання сімейних 

обов’язків. Захист 

сімейних прав та 

інтересів. Шлюб як 

інститут сімейного 

права 

5 2 1 - - 2 6 1 1 - - 4 

Недійсність шлюбу 5 2 1 - - 2 6 1 1 - - 4 

Припинення шлюбу 5 2 1 - - 2 4 - - - - 4 

Особисті немайнові 

права та обов’язки 

подружжя 

4 2 - - - 2 4 - - - - 4 

Майнові права та 

обов’язки 

подружжя 

5 2 1 - - 2 3 1 - - - 2 

Права та обов’язки 

подружжя по 

утриманню  

4 1 1 - - 2 2 - 1 - - 2 

Сімейне договірне 

право 
4 1 1 - - 2 4 2 - - - 2 

Визначення 

походження дитини 

від батьків 

2 - 1 - - 2 3 1 - - - 2 

Особисті немайнові 

права та обов’язки 

батьків і дітей 

4 1 1 - - 2 4 2 - - - 2 

Права батьків і 

дітей на майно. 

Правовідносини 

батьків і дітей по 

утриманню 

4 1 1 - - 2 3 - 1 - - 2 
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Влаштування дітей-

сиріт і дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

5 2 1 - - 2 4 2 - - - 2 

Права та обов’язки 

інших членів сім’ї 

та родичів 

3 1 - - - 2 2 - - - - 2 

Особливості 

регулювання 

сімейних відносин 

зіноземених 

елементом. Сімейне 

право зарубіжних 

країн. 

2 1 - - - 1 2 - - - - 2 

Усього годин 60 20 10 – – 30 60 10 4 – – 46 

 

1.2. Лекції 

 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. Сімейне право як галузь приватного права. Предмет, метод і 

джерела сімейного права 

2  

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Місце сімейного права в системі права України. 

Предмет, метод та принципи сімейного права України. 

Система та функції сімейного права. 

  

2. Сім’я. Сімейні правовідносини 4  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4 

2.5 

 

2.6 

2.7 

Поняття сім’ї. Право особи на сім’ю.  

Державна охорона сім’ї.  

Поняття і види сімейних правовідносин. 

Зміст сімейних правовідносин. 

Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних 

правовідносин. 

Сім’я, родинність, свояцтво, їх юридичне значення. 

Акти цивільного стану. 

  

3. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. 

Захист сімейних прав та інтересів. Шлюб як інститут 

сімейного права 

2 1 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6 

Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. 

Захист сімейних прав та інтересів. 

Поняття шлюбу. Умови вступу в шлюб. Право на шлюб. 

Перешкоди для державної реєстрації шлюбу. 

Порядок реєстрації шлюбу. 

Правовий статус наречених. 

  

4. Недійсність шлюбу 2 1 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Підстави недійсності шлюбу. 

Правові наслідки визнання шлюбу недійсним.  

Визнання шлюбу неукладеним. 

  

5. Припинення  шлюбу 2 - 

5.1. Поняття та підстави припинення шлюбу   
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5.2. 

 

5.3. 

 

5.4. 

5.5. 

Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів 

цивільного стану. 

Розірвання шлюбу в судовому порядку. Юридичні наслідки 

розірвання шлюбу. 

Визнання розірвання шлюбу фіктивним. 

Встановлення режиму окремого проживання подружжя (інститут 

сепарації). 

6. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя 2 - 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Поняття особистих немайнових прав подружжя. 

Поняття особистих немайнових обов’язків подружжя 

Види особистих немайнових прав і обов’язків подружжя. 

  

7. Майнові права та обов’язки подружжя 4 1 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

Поняття майнових прав та обов’язків подружжя 

Право особистої приватної власності подружжя. 

Право спільної сумісної власності подружжя. 

Поділ майна подружжя. 

  

8. Права та обов’язки подружжя по утриманню 2 - 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

 

Аліментні зобов’язання подружжя. 

Позбавлення одного з подружжя права на утримання. 

Припинення права на утримання. Припинення права на 

утримання за домовленістю подружжя. 

  

9. Сімейне договірне право 4 2 

9.1. 

9.2. 

 

9.3. 

 

9.4. 

 

Поняття та значення шлюбного договору. 

Зміст та форма шлюбного договору. Строк дії шлюбного 

договору. 

Зміна умов шлюбного договору. Право на відмову від шлюбного 

договору. 

Розірвання шлюбного договору. Визнання шлюбного договору 

недійсним. 

  

10. Визначення походження дитини від батьків 2 1 

10.1. 

 

10.2. 

 

10.3. 

 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

 

10.7. 

Походження як підстава виникнення правового зв’язку між 

батьками і дітьми. 

Визначення походження дитини від матері та батька, які 

перебувають у шлюбі між собою. 

Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у 

шлюбі. 

Визнання батьківства, материнства за рішенням суду. 

Встановлення факту батьківства, материнства за рішенням суду. 

Оспорювання батьківства, материнства. Суб’єкт права на 

оспорювання батьківства (материнства). 

Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не 

встановлено. 

  

11. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей 2 2 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

Поняття особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей 

Порядок визначення прізвища, імені, по батькові. 

Права та обов’язки батьків по вихованню та розвитку дитини. 

Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення 

в батьківських правах. 

  

12. Права батьків і дітей на майно.  

Правовідносини  батьків і дітей по утриманню 

4 - 
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12.1. 

12.2. 

 

12.3. 

12.4. 

12.5 

Права батьків і дітей на майно. 

Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину. 

Розмір оплати аліментів на дітей. 

Участь батьків у додаткових витратах на дитину. 

Припинення права на аліменти. 

Визначення заборгованості і порядок її стягнення. 

  

13. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

4 2 

13.1. 

13.2. 

13.3. 

13.4. 

13.5. 

13.6. 

13.7. 

 

13.8. 

13.9. 

 

13.10 

 

Поняття усиновлення. 

Особи, які можуть бути усиновлені. 

Усиновлювачі. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. 

Умови і порядок усиновлення. 

Таємниця усиновлення. 

Недійсність усиновлення. Скасування усиновлення. 

Поняття і значення інституту опіки та піклування в сімейному 

праві. 

Патронат як правовий інститут. 

Прийомна сім’я як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

ДБСТ як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

  

14. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів 2  

14.1. 

 

14.2. 

 

14.3. 

Особисті немайнові права і обов’язки інших членів сім’ї та 

родичів. 

Майнові права і обов’язки діда, баби, брата, сестри, вітчима, 

мачухи, пасинка, падчерки. 

Аліментні обов’язки фактичних вихователів і вихованців. 

  

15. Особливості регулювання сімейних відносин за участю 

іноземного елемента. Сімейне право зарубіжних країн 

2  

15.1 

 

15.2 

 

15.3 

Правове регулювання сімейних відносин в Україні за участю 

іноземного елемента. 

Застосування законів іноземних держав та міжнародних 

договорів. 

Регулювання сімейних відносин у зарубіжних країнах. 

  

 Усього 20 10 
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 1.3. Семінарські заняття 

Семінарське заняття 1 

Теми 3, 4, 5. Шлюб як інститут сімейного права. Недійсність шлюбу. Припинення 

шлюбу. 
1. Поняття шлюбу та його правова характеристика.  

2. Умови вступу у шлюб. Перешкоди для державної реєстрації шлюбу.  

3. Правові наслідки шлюбу. Правозгідність шлюбу. 

4. Державна реєстрація шлюбу та її юридичне значення.  

5. Види недійсних шлюбів (ст. 39, 40, 41 СК України). 

6. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним.  

7. Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його 

померлим та припинення шлюбу внаслідок його розірвання.  

8. Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану.  

9. Розірвання шлюбу в судовому порядку.   

 

 

Додаткові запитання: 

1. Реєстрація шлюбу з іноземцем. 

2. Правовий статус наречених у сімейному праві.  

3. Співвідношення понять «неукладений шлюб» та «недійсний шлюб», а також 

«припинення шлюбу» та «розірвання шлюбу». 

4. Визнання шлюбу неукладеним та його відмінність від недійсного шлюбу. 

5. Встановлення режиму окремого проживання подружжя (інститут сепарації). 

 

 

Аудиторна робота 

Вирішення студентами завдань з питань теми заняття 

Завдання 1. 

Визначити співвідношення понять:  

«сім’я», «родина», «шлюб»;  

«припинення шлюбу», «розірвання шлюбу»;  

«припинення шлюбу», «режим окремого проживання». 

Завдання 2.  

Розкрийте моральні засади суспільства, яким не повинні суперечити підстави створення сім’ї. 

 

Задача 1 

19-річна Юліанова та 16-річний Андріїв подали до суду заяву про надання їм права на 

шлюб у зв’язку з вагітністю Юліанової. Батьки Андріїва надіслали суду свої заперечення щодо 

цього.  

Проаналізуйте ситуацію. 

Задача 2 

До відділу державної реєстрації актів цивільного стану зверулись громадянин Іванов і 

громадянка Петрова із заявою про реєстрацію шлюбу. У заяві було вказано про необхідність 

реєстрації шлюбу на наступний день після її подання, так як Іванов є курсантом Академії 

прикордонних військ і через два дні після подачі заяви він буде направлений до віддаленого 

місця своєї служби на заставу. Туди ж разом із ним має намір переїхати громадянка Петрова, 

після реєстрації шлюбу. Вказана обставина була підтверджена відповідною довідкою з 

Академії, яка була подана разом із заявою. 

Як має вичинити орган реєстрації актів цивільного стану і якими правовими нормами він 

має керуватись? 

Які причини можуть бути визнані поважними для скорочення строку реєстрації шлюбу? 

Чи є в законі перелік таких причин? 
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Задача 3 

25 грудня Шевчук з батьками і родичами відвідав батьків Іванової з метою 

домовленостей про одруження і проведення весілля. Тут же було вирішено, що шлюб буде 

зареєстровано 20 травня наступного року та визначено, які витрати буде нести кожна сторона.  

Батьки Іванової  почали підготовку до весілля і вже у лютому придбали плаття для 

нареченої та сплатили передоплату за 30 к/г свинини, яку мало поставити фермерське 

господарство “Світанок” 15 травня. 

У квітні місяці, за тиждень до подання заяви до органів реєстрації актів цивільного 

стану, Шевчук повідомив Івановій, що одружуватися не збирається. Остання, відповіла, що 

заручини відбулись і якщо Шевчук не одружиться, то вона звернеться до суду з позовною 

заявою про порушення умов заручин і відшкодування матеріальної і моральної шкоди. 

Чи задовольнить суд позов Іванової? 

Задача 4 
Відповідно до рішення суду шлюб подружжя Коваленко визнано недійсним. Дружина 

після визнання шлюбу недійсним бажає залишити собі прізвище чоловіка - Коваленко.  

Ваші рекомендації. 

Задача 5 

Громадянин Іванчук звернувся до Хмельницького місцевого суду із позовною заяво про 

розірвання шлюбу з громадянкою Гнатюк, вказуючи, що після вступу у шлюб їх подружні 

відносини фактично припинилися, спільного господарства разом із дружиною вони не ведуть. 

Внаслідок шлюбу у нас народилась дитина, якій на день подання заяви виповнилось 6 місяців. 

Додатком до позовної заяви Іванчук подав копію рішення суду. Яким його притягнуто до 

кримінальної відповідальності за умисне легке тілесне ушкодження, яке він під час чергової 

сварки наніс своїй дружині. Громадянка Гнатюк була проти розірвання шлюбу. 

Суд відмовив позивачу у прийняття позовної заяви, посилаючись на ст. 110 СК України, 

відповідно до якої позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності 

дружини та протягом одного року після народження дружини. 

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір. 

1. Чи правомірні дії судді? 

2. Чи має значення для розв’язання спору факт судимості Іванчука. 

Задача 6 

Подружжя Іванових вирішило розірвати шлюб. З цією метою вони звернулися у відділ 

реєстрації актів громадянського стану. В бесіді з ними виявилося, що спільно нажитим майном 

вони поділились добровільно. 

У них є донька, 17 років. Начальник відділу реєстрації відмовив їм в прийнятті заяви про 

розірвання шлюбу, порадивши їм звернутися з цим питанням у суд. 

Чи правильні дії відділу реєстрації актів цивільного стану? 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: шлюб, шлюбний вік, наречені, недійсний шлюб, неукладений шлюб, 

фіктивний шлюб, фіктивне розірвання шлюбу, актовий запис про шлюб, заходи суду щодо 

примирення подружжя, сепарація. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Законодавець дає юридичне визначення шлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка, 

зареєстрованого у державному органі реєстрації актів цивільного стану.  Умови вступу в шлюб 

є тими законодавчими критеріями, яким мають відповідати наречені для того, що 

зареєструвати шлюб і створити сім’ю. Перешкоди для реєстрації шлюбу є законодавчими 

застереженнями, які встановлюються державою задля уникнення визнання шлюбу недійсним і 

порушення прав особи в такому шлюбі.  

Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між 

жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах 



 8 

держави та суспільства. Її значення полягає в тому, що держава засвідчує волевиявлення 

наречених і наділяє їх правовим статусом подружжя, тобто надає їм особисті немайнові та 

майнові права та покладає на них відповідні юридичні обов’язки. Нареченими є жінка і чоловік, 

які подали до державного органу реєстрації актів цивільного стану заяву про реєстрацію 

шлюбу. 

Недійсність шлюбу є особливим сімейно-правовим інститутом, який регламентує правові 

наслідки недодержання особами умов вступу в шлюб та реєстрації шлюбу за наявності 

відповідних законодавчих перешкод для цього. За своєю юридичною природою укладення 

недійсного шлюбу є порушенням сімейно-правових норм (правопорушенням), а юридичні 

наслідки визнання шлюбу недійсним відповідають терміну негативної санкції, яка 

застосовується компетентними органами.  

Припинення шлюбу – це інститут сімейного права, який являє собою сукупність правових 

норм, що регулюють підстави, порядок та юридичні наслідки наслідки припинення в дружини і 

чоловіка їх прав та обов’язків як подружжя. Припинення шлюбу як інститут сімейного права слід 

відмежовувати від припинення шлюбу як однієї із підстав припинення шлюбних відносин – 

юридичного факту смерті чи набрання законної сили рішенням суду про оголошення фізичної 

особи померлою. Фактично в цій ситуації припинення шлюбу внаслідок смерті фізичної особи є 

однією із підстав припинення шлюбу. 

Особливим видом припинення шлюбу є його розірвання. Розірвання шлюбу – це вид 

припинення шлюбу, шляхом волевиявлення подружжя чи одного з них, що оформлене в порядку та 

у спосіб визначений законом, наслідком якого є припинення в дружини і чоловіка їх прав та 

обов’язків як подружжя. 

Юридичні наслідки розірвання шлюбу полягають у тому, що після винесення постанови 

ДРАЦСу чи набрання рішенням суду законної сили у осіб припиняються права та обов’язки їх 

як подружжя, тобто шлюбне правовідношення припиняється. З цього моменту дружина і 

чоловік припиняють бути членами сім’ї. Окремі їх права та обов’язки, що виникли в шлюбі 

можуть продовжуватись (право на утримання та права і обов’язки щодо дітей). Причому особа, 

яка змінила своє прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу 

надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.  

Інститут сепарації відомий у багатьох країнах. Сепарація може бути фактичною і 

юридичною. При фактичній сепарації подружжя просто припиняє шлюбні відносини, однак 

шлюб не призупиняє. Юридична сепарація полягає у зверненні до суду із заявою чи позовом, 

наслідком чого є рішення суду. Відповідно до ст.  119 СК України  За заявою подружжя або 

позовом одного з них суд може постановити рішення про встановлення для подружжя режиму 

окремого проживання у разі неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати 

спільно. Режим окремого проживання припиняється у разі поновлення сімейних відносин або за 

рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 8,12 Правовідносини щодо утримання членів сім’ї та родичів 

1. Поняття та особливості зобов’язань щодо утримання. 

2. Види зобов’язань щодо утримання та підстави їх виникнення. 

3. Добровільний порядок надання утримання. 

4. Примусовий порядок сплати аліментів. 

5. Стягнення аліментів за минулий час. 

6. Припинення права на утримання. 

Аудиторна робота 

Вирішення студентами задач з питань теми заняття 

Задача 1 

У подружжя Макарових є син Макаров Сергій. До 17 грудня 2017 року вони спільно 

жили і виховували сина. Після чого, не розірвавши шлюбу, Макарова з сином переїхали до 

м.Волочиська і стали проживати біля батьків Макарової. З тих пір Макаров ніякої матеріальної 

допомоги не надає дружині на утримання сина. 
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Куди повинна звернутись Макарова з заявою? 

Як вирішується ця ситуація? 

Задача 2 
Орлов звернувся з позовом до своєї повнолітньої дочки Ольховик про стягнення 

аліментів в розмірі 1000 гривень щомісяця. В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на 

те, що є пенсіонером, інвалідом 3-ї групи, розмір його пенсії складає 1500 гривень, з яких 

щомісяця стягують 300 гривень на утримання колишньої дружини, частина грошей 

витрачається на ліки, тому коштів недостатньо, донька не допомагає.  

Ольховик пояснила, що її заробіток становить 2700 гривень, на утриманні має малолітню 

дочку, допомагає матері, а батько хоче стягнути з неї аліменти, щоб компенсувати витрати на 

утримання колишньої дружини.  

Вирішіть спір. 

Задача 3 
Довженко звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка про збільшення розміру 

аліментів на утримання двох дітей до 1/2 його заробітку. Вона пояснила, що аліменти в розмірі 

1/3 заробітку є недостатніми, оскільки діти хворіють, необхідно купити їм ліки, додаткове 

харчування, забезпечити їм санаторно-курортне лікування.  

Батьки Довженка теж звернулись до сина з позовом про стягнення аліментів, оскільки 

теж хотіли б поїхати до санаторію.  

Вирішіть спір. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: дитина, малолітній, неповнолітній, батько, матір,  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи 

виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За 

домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати 

участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. Таким чином, обов’язок по 

утриманню може виконуватися як добровільно, так і примусово за рішенням суду (кошти на 

утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у 

твердій грошовій сумі). 

Право на утримання (аліменти) має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує 

матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу. 

Утримання одному з подружжя надається другим із подружжя у натуральній або грошовій 

формі за їхньою згодою. За рішенням суду аліменти присуджуються одному з подружжя, як 

правило, у грошовій формі. Аліменти сплачуються щомісячно. За взаємною згодою аліменти 

можуть бути сплачені наперед. 

Особливістю майнових правовідносин, що виникають між такими суб’єктами сімейного 

права як інші члени сім’ї та родичі є те, що вони не можуть вписуватись у загальний 

теоретичний поділ сімейних правовідносин, оскільки речові відносини, що виникають між 

такою категорією осіб регулюються цивільним законодавством України і знаходяться поза 

межами регулювання СК України, на відміну від речових правовідносин подружжя. Тому 

сімейне законодавство піддає правовій регламентації лише зобов’язально-правові сімейні 

правовідносини. Такими є відносини, що виникають між іншими  членами сім’ї та родичами на 

основі укладення сімейного договору (див. коментар до ст. 9 СК України) та відносини, що 

виникають з приводу утримання вказаних категорій осіб (глава 22 СК України). 

 

 

1.4. Самостійна робота студентів  
 

Тема 1. Сімейне право як галузь приватного права України. Предмет, метод і 

джерела сімейного права 

Завдання 1.Зобразити у вигляді схеми місце сімейного права в системі права України. 
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Питання для самоконтролю: 

1. Що таке сімейне право?  

2. Який предмет сімейного права? 

3. Який метод сімейного права? 

4. Які принципи сімейного права?  

5. Які функції сімейного права? 

6. Система сімейного права. 

7. Місце сімейного права в системі права України. 

8. Ієрархія джерел сімейного права. 

 

Тема 2. Історія сімейного права 

Завдання 1. Підготувати таблицю основних етапів становлення сімейного законодавства. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яка періодизація розвитку сімейного права?  

2. Які Особливості регулювання сімейних відносин у країнах Стародавнього Світу 

(Вавилон, Єгипет, Індія, Древня Греція)? 

3. Сімейне право Стародавнього Риму. 

4. Сімейне право у Київській Русі та її правових пам’ятках. 

5. Сімейне право у Литовських статутах. 

6. Особливості регулювання сімейних відносин за законодавством Російської 

Імперії. 

7. Історія радянського сімейного права. 

 

Тема 3. Сім’я. Сімейні правовідносини 

Завдання 1. Письмово підготувати наукові підходи до розуміння поняття «сім’я». 

Завдання 2. Підготувати таблицю «Види сімейних правовідносин» (вказати на критерії 

поділу). 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття сім’ї.  

2. Підстави створення сім’ї. 

3. Функції сім’ї. 

4. Право особи на сім’ю. 

5. Державна охорона сім’ї, дитинства та материнства.  

6. Поняття сімейних правовідносин. 

7. Ознаки сімейних правовідносин. 

8. Види сімейних правовідносин. 

9. Суб’єкти сімейних правовідносин.  

10. Об’єкти сімейних правовідносин. 

11. Зміст сімейних правовідносин.  

12. Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин.  

13. Поняття родинності.  

14. Види родинності. 

15. Поняття свояцтва.  

16. Значення відносин родинності і свояцтва у сімейному праві.  

 

Тема 4. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних 

прав та інтересів. Шлюб як інститут сімейного права 

Завдання 1. Відобразити етапи становлення інституту наречених в сімейному 

законодавстві. 

Питання для самоконтролю: 

1. Шлюб як основна підстава виникнення сімейних прав та обов’язків. 

2. Поняття шлюбу.  

3. Ознаки шлюбу.  
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4. Юридична природа шлюбу. 

5. Відмінність шлюбу від фактичних шлюбних відносин. 

6. Шлюбний вік та його юридичне значення. 

7. Право на шлюб. 

8. Умови вступу у шлюб. 

9. Перешкоди для державної реєстрації шлюбу. 

10. Правові наслідки шлюбу. 

11. Правозгідність шлюбу. 

12. Державна реєстрація шлюбу та її юридичне значення. 

13. Час реєстрації шлюбу. 

14. Місце реєстрації шлюбу. 

15. Особливості реєстрації шлюбу із особами, які відбувають покарання у вигляді 

позбавлення волі. 

16. Особливості реєстрації шлюбу з іноземними громадянами та особами без 

громадянства.  

17. Правовий статус наречених. 

18. Ознайомлення наречених з їхніми правами та обов’язками. 

19. Взаємна обізнаність наречених про їх стан здоров’я. 

20. Зобов’язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб.  

 

Тема 5. Недійсність шлюбу 
Завдання 1. Підготувати схему «Види недійсних шлюбів». 

Завдання 2. Підготувати проект рішення суду про визнання шлюбу недійсним. 

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття та значення інституту недійсності шлюбу. 

2. Шлюб, який є недійсним.  

3. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду.  

4. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду. 

5. Загальні правові наслідки недійсності шлюбу. 

6. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу. 

7. Права та обов’язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі. 

8. Особливості провадження у справі про визнання шлюбу недійсним. 

9. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу 

недійсним. 

10. Визнання шлюбу недійсним після його припинення. 

11. Час з якого шлюб є недійсним.  

12. Визнання шлюбу неукладеним.  

13. Відмінність недійсного шлюбу від неукладеного. 

 

Тема 6. Припинення шлюбу 

Завдання 1. Підготувати проект рішення суду про розірвання шлюбу. 

Завдання 2. Скласти позовну заяву до суду про розірвання шлюбу. 

Завдання 3. Підготувати проект спільної заяви подружжя до суду про розірвання шлюбу. 

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття та підстави припинення шлюбу. 

2. Співвідношення понять «припинення шлюбу» та «розірвання шлюбу». 

3. Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його 

померлим. 

4. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання. 

5. Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану.  

6. Розірвання шлюбу в судовому порядку. 

7. Особливості розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя.  

8. Особливості розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя.  

9. Заходи суду щодо примирення подружжя. 
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10. Юридичні наслідки розірвання шлюбу.  

11. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання. 

12. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. 

13. Поняття та сутність поновлення шлюбу.  

14. Встановлення режиму окремого проживання подружжя (інститут сепарації).  

15. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя. 

 

Тема 7. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя 

Завдання 1. Складіть таблицю на тему «Види особистих немайнових прав подружжя». 

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття особистих немайнових прав та обов’язків подружжя. 

2. Види особистих немайнових прав і обов’язків подружжя. 

3. Право на сім’ю. 

4. Право на шлюб.  

5. Право на материнство. 

6. Право на батьківство. 

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

8. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток. 

9. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища. 

10. Право дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань 

життя сім’ї. 

11. Право дружини та чоловіка на свободу та особисту недоторканість. 

12.  Обов’язок подружжя турбуватися про сім’ю. 

 

Тема 8. Майнові права та обов’язки подружжя 

Завдання 1. Скласти позовну заяву про поділ спільного сумісного майна подружжя.  

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття майнових прав та обов’язків подружжя. 

2. Види майнових прав та обов’язків подружжя. 

3. Право особистої приватної власності подружжя. 

4. Майно, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка.  

5. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності подружжя. 

6. Право спільної сумісної власності подружжя. 

7. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя.  

8. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало 

дружині, чоловікові. 

9. Об’єкти права спільної сумісної власності подружжя. 

10. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності.  

11. Право подружжя на поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності 

подружжя. 

12. Особливості поділу майна подружжя, що є їх спільною сумісною власністю. 

13. Застосування позовної давності до вимог про поділ майна, що є об’єктом права 

спільної сумісної власності подружжя. 

14. Накладення стягнення на майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності 

подружжя. 

15. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не 

перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі. 

 

Тема 9. Права та обов’язки подружжя по утриманню 

Завдання 1. Підготувати позовну заяву про стягнення аліментів на користь одного з 

подружжя. 

Завдання 2. Скласти схему умов стягнення утримання (аліментів) на користь дружини 

(чоловіка).  

Питання для самоконтролю: 
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1. Поняття та сутність прав і обов’язків подружжя по утриманню. 

2. Право на утримання одного з подружжя під час шлюбу. 

3. Право на утримання після розірвання шлюбу. 

4. Способи надання утримання. 

5. Договір подружжя про надання утримання. 

6. Поняття аліментів та порядок їх стягнення.  

7. Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з подружжя.  

8. Визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду. 

9. Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів. 

10. Припинення права на утримання. 

11. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя. 

12. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком.  

13. Право дружини на утримання під час вагітності та у разі проживання з нею дитини. 

14. Право чоловіка на утримання у разі проживання з ним дитини. 

15. Право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід.  

16. Взаємна участь дружини та чоловіка у витратах на лікування. 

17. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.   

 

Тема 10. Сімейне договірне право 

Завдання 1. Підготувати таблицю «Види договорів в сімейному праві». 

Завдання 2. Скласти шлюбний договір. 

Завдання 3. Скласти аліментний договір. 

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття та види сімейних договорів. 

2. Поняття та значення шлюбного договору. 

3. Право на укладення шлюбного договору. 

4. Зміст шлюбного договору. 

5. Форма шлюбного договору. 

6. Початок дії та строк шлюбного договору. 

7. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна. 

8. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом.  

9. Визначення у шлюбному договорі права на утримання. 

10. Зміна умов шлюбного договору. 

11. Право на відмову від шлюбного договору. 

12. Розірвання шлюбного договору. 

13. Визнання шлюбного договору недійсним.  

14. Договір про розподіл майна подружжя. 

15. Аліментний договір. 

16. Договір про визначення способів участі у вихованні дитини. 

 

Тема 11. Визначення походження дитини від батьків 

Завдання 1. Обгрунтувати доречність існування в сімейному праві та законодавстві 

інституту сурогатного материнства. 

Питання для самоконтролю: 

1. Походження як підстава виникнення правового зв’язку між батьками і дітьми. 

2. Визначення походження  дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі 

між собою. 

3. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування 

допоміжних репродуктивних технологій. 

4. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її 

матір’ю. 

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

6. Визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком 

дитини.  
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7. Визнання батьківства за рішенням суду. 

8. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе 

батьком дитини. 

9. Встановлення факту батьківства за рішенням суду. 

10. Визнання материнства за рішенням суду. 

11. Встановлення факту материнства за рішенням суду. 

12. Запис подружжя батьками дитини. 

13. Реєстрація визнання батьківства, материнства.  

14. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене. 

15. Оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини. 

16. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини. 

 

Тема 12. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей 

Завдання 1. Підготувати позовну заяву до суду про позбавлення батьківських прав. 

Завдання 2. Скласти рішення суду про усунення перешкод в спілкуванні з дитиною 

(одного із батьків). 

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття та сутність особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.  

2. Принцип рівності суб’єктів батьківського правовідношення.  

3. Порядок визначення прізвища, імені, по батькові дитини.  

4. Зміна прізвища дитини її батьками. 

5. Зміна по батькові дитини.  

6. Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу 

охорони здоров’я. 

7. Обов’язок батьків зареєструвати народження дитини в державному органі 

реєстрації актів цивільного стану. 

8. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини. 

9. Права батьків щодо виховання дитини. 

10. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання.  

11. Права батьків та дитини на спілкування. 

12. Права батьків по захисту дитини. 

13. Особливості здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов’язків.  

14. Права та обов’язки неповнолітніх батьків. 

15. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини.  

16. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя. 

17. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні дитини 

того з батьків, хто проживає окремо від неї. 

18. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто 

проживає окремо від неї. 

19. Право батьків на визначення місця проживання дитини. 

20. Спір між матір’ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини. 

21. Правові наслідки протиправної поведінки одного з батьків або іншої особи при 

визначенні місця проживання малолітньої дитини.  

22. Право батьків на відібрання малолітньої дитини від інших осіб. 

23. Поняття та сутність інституту позбавлення батьківських прав. 

24. Підстави позбавлення батьківських прав. 

25. Суб’єкти звернення з позовом про позбавлення батьківських прав. 

26. Правові наслідки позбавлення батьківських прав. 

27. Особливості правового статусу осіб, які позбавлені батьківських прав. 

28. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. 

29. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав. 

30. Поновлення батьківських прав.  

31. Інститут відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав та його 

правові наслідки.  
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32. Обов’язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків. 

 

Тема 13. Права батьків і дітей на майно. Правовідносини батьків і дітей по 

утриманню 

Завдання 1. Визначити в вигляді таблиці особливості управління майном дитини. 

Завдання 2. Підготувати позовну заяву про стягнення заборгованості за аліментами (на 

користь дитини). 

Питання для самоконтролю: 

1. Право власності дитини на майно, що призначене для її розвитку, навчання та виховання. 

Право спільної сумісної власності батьків та дітей. 

2. Особливості управління майном дитини. 

3. Використання доходу від майна дитини. 

4. Право власності на аліменти, одержані на дитину. 

5. Поняття та сутність обов’язків матері, батька утримувати дитину. 

6. Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину. 

7. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів.  

8. Особливості визначення розміру аліментів.  

9. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини. 

10.Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі. 

11.Порядок стягнення аліментів. 

12.Час, з якого присуджуються аліменти на дитину. 

13.Зміна розміру аліментів.  

14.Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров’я, 

навчальному або іншому закладі. 

15.Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами. 

16.Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу). 

17.Встановлення строку сплати заборгованості. 

18.Звільнення від сплати заборгованості за аліментами. 

19.Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів.  

20.Відповідальність за прострочення сплати аліментів. 

21.Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника. 

22.Договір між батьками про сплату аліментів на дитину.  

23.Участь батьків у додаткових витратах на дитину.  

24.Підстави припинення аліментних зобов’язань. 

25.Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину. 

26.Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме 

майно. 

27.Особливості обов’язків батьків утримувати повнолітніх дочку, сина та його виконання.  

28.Поняття та сутність обов’язку повнолітніх дітей утримувати батьків. 

 

Тема 14. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

Завдання 1. Порівняти правові статуси таких суб’єктів: усиновлювача, опікуна, 

піклувальника та патронатного вихователя (у вигляді таблиціза класифікаційними критеріями). 

Питання для самоконтролю 

1.Поняття та сутність інституту усиновлення.  

2.Особи, які можуть бути усиновлені.  

3.Вимоги до осіб, які можуть бути усиновлювачами. 

4.Особливості обліку дітей, які можуть бути усиновлені. 

5.Особи, які не можуть бути усиновлювачами. 

6.Порядок здійснення усиновлення.  

7.Правові наслідки усиновлення.  

8.Право на таємницю усиновлення. 

9.Забезпечення таємниці усиновлення. 

10.Недійсність усиновлення. 
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11. Скасування усиновлення. 

12. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.  

13. Встановлення опіки та піклування. 

14. Правовий статус опікуна та піклувальника. 

15. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у закладі охорони здоров’я, 

навчальному або іншому дитячому закладі. 

16. Права дитини, над якою встановлено опіку та піклування. 

17. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у 

закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім’ї. 

18. Права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо дитини. 

19. Припинення опіки і піклування.  

20. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків. 

21. Патронат як новий правовий інститут.  

22. Правовий статус патронатного вихователя. 

23. Поняття та сутність договору про патронат. 

24. Істотні умови договору про патронат. 

25. Особливості укладення, зміни і припинення договору про патронат.  

26. Влаштування дитини у прийомну сім’ю як форма влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

27. Поняття прийомної сім’ї. 

28. Правовий статус прийомних батьків. 

29. Правовий статус прийомних дітей.  

30. Порядок створення прийомної сім’ї.  

31. Влаштування дітей до прийомної сім’ї.  

32. Матеріальне забезпечення прийомної сім’ї.  

33. Влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу як форма влаштування дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

34. Поняття дитячого будинку сімейного типу.  

35. Правовий статус батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу. Правовий статус 

вихованців дитячого будинку сімейного типу.  

36. Створення та ліквідація дитячого будинку сімейного типу. 

37. Влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу.  

Тема 15. Права  та обов’язки інших членів сім’ї та родичів 

Завдання 1. Визначити чи можуть усиновити дід, баба свого (ю) онука (онукчу)? 

Обгрунтувати їх правовий статус у разі такого усиновлення (викласти матеріал письмово). 

Завдання 2. Визначити особливості виникненнята припинення прав та обов’язків вітчима 

та мачухи (викласти матеріал письмово). 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Право баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків.  

2. Право баби і діда щодо захисту внуків. 

3. Права братів та сестер на спілкування.  

4. Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки. 

5. Права та обов’язки особи, яка взяла у свою сім’ю дитину на виховання (фактичного 

вихователя).  

6. Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів сім’ї на захист дітей.  

7. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, 

вітчима у вихованні дитини. 

8. Обов’язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким 

вона проживала однією сім’єю. 

9. Обов’язок баби, діда утримувати внуків.  

10. Обов’язок внуків, правників утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда. 

11. Обов’язок по утриманню братів і сестер. 

12. Обов’язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка. Обов’язок інших осіб 
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утримувати дитину.  

13. Обов’язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима.  

14. Обов’язок особи утримувати тих, з ким вона проживала однією сім’єю до досягнення 

повноліття.  

15. Визначення розміру аліментів, що стягуються з інших членів сім’ї та родичів і порядок 

їх стягнення. 

16. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати.  

17. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім’ї та 

родичів.  

18. Повне або часткове звільнення від заборгованості за аліментами. 

 

Тема 16. Особливості регулювання сімейних відносин за участю іноземного елемента. 

Сімейне право зарубіжних країн. 

Завдання 1. Особа 1 (громадянка України) бажає зареєструвати шлюб з Особою 2 

(громадянином іноземної держави) на території України. Визначити особливості реєстрації 

такого шлюбу. 

Питання для самоконтролю: 

1. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства у сімейних правовідносинах в 

Україні.  

2. Особливості регулювання шлюбних відносин за участю іноземного елемента. 

3. Колізійні питання визнання батьківства в Україні та за межами України.  

4. Правовідносини усиновлення за участю іноземного елемента.  

5. Колізійні питання опіки і піклування.  

6. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів. 

7. Визнання в Україні актів цивільного стану, зареєстрованих за законами іноземних 

держав.  

8. Особливості регулювання сімейних відносин у країнах романо-германської системи 

права. 

9. Особливості регулювання сімейних відносин у країнах прецедентної системи права. 

10. Особливості регулювання сімейних відносин у мусульманському праві. Особливості 

регулювання сімейних відносин у звичаєвих правових системах. 

 

1.5. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання передбачаються у формі написання філософських есе та науково-

дослідної роботи. Написання есе є обовязковим, завдання обираються студентом на початку 

семестру і виконуються за усталеними вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання есе 

Написання есе (твір-роздум) за вказаною тематикою виконується з метою демонстрації 

студентом інтелектуальних можливостей і сформованих навичок висловлювати у письмовій 

формі думки, що базуються на використанні отриманих теоретичних знань. Есе – це авторський 

огляд проблеми з використанням літературних джерел. Формулюється і розглядається 

проблема, наводяться аргументи з посиланням на конкретні приклади та з обов’язковим 

використанням першоджерел.  

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що есе  - це (фр. essai 

— «спроба», «начерк») — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і 

висловлює індивідуальні думки та враження автора з конкретного приводу чи питання і не 

претендує на вичерпне і визначальне трактування теми. З іншого боку, есе створюється на 

основі декількох джерел і зіставляє різні точки зору з досліджуваного питання. 

Безпосередньому написанню роботи передує тривале вибіркове і критичне читання. Під 

останнім мається на увазі оцінка, сумнів і розуміння прочитаного матеріалу. Посиленню 

висунутих студентом аргументів сприяють наукові посилання на праці інших авторів. Зібрані в 
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процесі опрацювання матеріалу цитати, інформація та дані стають значними тільки в тому 

випадку, коли вони послідовно і логічно інтегровані в аргумент. 

Формальними вимогами, що складають структуру есе є його поділ на 4 частини: вступ (де 

сформульовано проблему/завдання, основні питання даної роботи, методи їхнього теоретичного 

розгляду, теоретичні підстави (роботи, теоретики, напрямки); основна частина з викладом 

заявленої проблематики (структурується на розсуд автора); висновок (містить основні 

підсумки, висновки виконаної праці), список літератури, складений відповідно до вимог 

бібліографічного опису й відповідає посиланням у тексті есе не менше 5-ти джерел). 

• змістовними вимогами: логіка й адекватність викладу даній проблемі, відповідний 

підбір літератури, відсутність плагіату, науковий стиль. 

 Тема есе може бути як обраною із запропонованого списку тем, так і сформульована 

самим  автором відповідно до проблематики курсу й власних наукових інтересів. У такому 

випадку  тема повинна бути узгоджена з викладачем. 

• у змісті есе обов’язково потрібне посилання на класиків філософської думки або 

відомих філософів сучасності, які розробляли проблему, що обрана для опису в есе. 

 Обсяг есе до  – 0,15 д.а., тобто 6 тис. знаків із пробілами, з висотою кегля 14, через 

один інтервал. До об’єму есе не зараховуються титульна сторінка і сторінка зі списком 

літератури. Шрифт: Times New Roman.  

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні есе. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за яким 

воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата), 

наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. Загальний 

обсяг ece –  до 5 сторінок формату А4. 

 

1.5.2.Теми есе 

1. Регулятори сімейних відносин (закон, договір, звичаї, мораль, релігійні канони).  

2. Особливості договірного регулювання сімейних відносин, а також застосування звичаїв.  

3. Втілення моральних засад суспільства у нормах Сімейного кодексу України.  

4. Співвідношення понять “сімейні відносини” та “сімейні правовідносини”.  

5. Особливості сімейної право- та дієздатності.  

6. Відносини родинності та свояцтва та їх правове значення. 

7. Історичні форми розвитку сім’ї та реалії сьогодення.  

8. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права.  

9. Сім’я в соціологічному і юридичному значенні (порівняльна характеристика).  

10. Строки і позовна давність у сімейному праві України.  

11. Пояснити співвідношення понять «укладення шлюбу» та «державна реєстрація шлюбу».  

12. Визначити поняття та значення шлюбного віку в Україні. 

13. Здійснення прав та виконанняобов’язків неповнолітніми батьками. 

14. Особливості реєстрації шлюбу із особами, які відбувають покарання у вигляді позбавлення 

волі. 

15. Особливості реєстрації шлюбу з іноземними громадянами та особами без громадянства. 

16. Поняття фіктивного шлюбу. 

17. Розкрити зміст поняття «припинення шлюбу». 

18. Поновлення шлюбу після його розірвання. 

19. Порівняти зміст понять “речі для професійних занять подружжя” і “речі індивідуального 

користування” і їх правовий режим. 

20. Випадки перетворення особистої власності на майно у спільну сумісну власність 

подружжя. 

21. Особливості поділу об’єктів нерухомості між подружжям. 

22. Види боргів подружжя і порядок їх погашення 

23. Недоліки законодавчої регламентації шлюбного договору 

24. Розвиток договору в сімейному праві як регулятор сімейних відносин.  
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25. Позбавлення батьківських прав як санкція у сімейному праві.  

26. Співвідношення понять „аліменти” та „утримання” 

27. Добровільний та примусовий порядок надання утримання. 

28. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання.  

29. Підстави стягнення неустойки (пені) за несплату аліментів.  

30. Презумпції батьківства та материнства. 

31. Правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій. 

32. Сурогатне материнство в україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект. 

33. Сурогатне материнство: морально-правовий аспект. 

34. Правові аспекти сурогатного материнства 

35. Роздільне та спільне сумісне майно батьків та дітей. 

36. Особливості управління майном дітей. 

37. Визначити загальні правила, за якими батьки здійснюють управління майном малолітніх 

дітей.  

38. Історія становлення законодавства про усиновлення в Україні. Засади рецепції римського 

права. 

39. Суб’єкти надання згоди на усиновлення. 

40. Особливості усиновлення повнолітніх осіб. 

41. Таємниця усиновлення. 

42. Історія становлення інституту опіки та піклування. 

43. Поняття та специфіка договору патронату як сімейно-правового. 

44. Колізійні питання усиновлення  

45. Усиновлення дітей-громадян України іноземцями  

46. Порівняти можливі способи (форми) влаштування дітей за законодавством, яке діяло до 

введення в дію Сімейного кодексу України 2002 р.  

47. Порівняти інститут патронату з прийомною сім’єю та дитячим будинком сімейного типу.  
48. Визначити порядок укладення шлюбу громадян України з іноземними громадянами чи 

особами без громадянства (іноземцями) на території України. 
49. Визначити особливості укладення шлюбів іноземних громадян між собою на території 

України. 

 

1.5.3. Основні вимоги до написання науково-дослідної  роботи  

Метою виконання творчих науково-дослідних робіт є закріплення і систематизація 

студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи. 

Для виконання науково-дослідних робіт студенти повинні використовувати  першоджерела, 

наукові статті, монографічну  літературу. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання виконується у 

межах годин, відведених для самостійної роботи студента.  Тема наково-дослідної роботи 

обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем на початку 

семестру. 

  Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на 

папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних 

берегів : лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати 14-16 

сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з міжрядковим інтервалом 

1.5. 

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з 

титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється. 

Титульний аркуш науково-досділної роботи оформлюється за зразком 1.  

 

http://medicallaw.org.ua/uploads/media/02_314.pdf
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Зразок 1 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра цивільного права та процесу 

     

     

   Навчальна дисципліна: 

   Сімейне право 

   

     

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

  на тему:   

 „ ... назва теми ... „  

     

     

   Виконала:  

   ПІБ, 

    

   студентка 2 курсу 

   юридичного факультету  

    

   Перевірив:  

   ПІБ, 

    

   кандидат юридичних наук, 

   доцент 

    

 Хмельницький  

 2019  

 

 

Творча наукова робота повинна бути структурованою, тобто після титульного аркуша 

містити: план, вступ, три (два) розділи, висновки, список використаних джерел. Складові 

частини творчої наукової роботи не обов’язково починати з нового аркуша. Розділи плану 

роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття її теми. 

Виклад роботи подається за наведеним нижче порядком. 

ПЛАН                                                                                                   

    Стор. 

 Вступ - 2 

1. (назва першого розділу) - 3 

2. (назва другого розділу) - 6 

3. (назва третього розділу) - 9 

 Висновки - 12 

 Список використаних джерел - 14 

Вступ 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту вступу) 

. . . . . . . . .  

1. ( назва першого розділу) 

. . . . . . . . .  
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( Виклад змісту першого розділу)  

. . . . . . . . .  

2. ( назва другого розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту другого розділу)  

. . . . . . . . .  

3. ( назва третього розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту третього розділу)  

. . . . . . . . .  

Висновки 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту висновків) 

. . . . . . . . .  

Список використаних джерел 

1. . . . ( реквізити джерела) …… 

2. . . . ( реквізити джерела) …… 

3. . . . ( реквізити джерела) …… ( і т.д. відповідно до вимог  

                                                         оформлення списку джерел). 

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання 

творчої наукової роботи  і особистий підпис студента. 

 

1.5.3.1. Теми науково-дослідних робіт 

50. Регулятори сімейних відносин (закон, договір, звичаї, мораль, релігійні канони).  

51. Особливості договірного регулювання сімейних відносин, а також застосування звичаїв.  

52. Втілення моральних засад суспільства у нормах Сімейного кодексу України.  

53. Співвідношення понять “сімейні відносини” та “сімейні правовідносини”.  

54. Особливості сімейної право- та дієздатності.  

55. Відносини родинності та свояцтва та їх правове значення. 

56. Історичні форми розвитку сім’ї та реалії сьогодення.  

57. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права.  

58. Сім’я в соціологічному і юридичному значенні (порівняльна характеристика).  

59. Строки і позовна давність у сімейному праві України.  

60. Пояснити співвідношення понять «укладення шлюбу» та «державна реєстрація шлюбу».  

61. Визначити поняття та значення шлюбного віку в Україні. 

62. Особливості реєстрації шлюбу із особами, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. 

63. Особливості реєстрації шлюбу з іноземними громадянами та особами без громадянства. 

64. Поняття фіктивного шлюбу. 

65. Розкрити зміст поняття «припинення шлюбу». 

66. Поновлення шлюбу після його розірвання. 

67. Порівняти зміст понять “речі для професійних занять подружжя” і “речі індивідуального 

користування” і їх правовий режим. 

68. Випадки перетворення особистої власності на майно у спільну сумісну власність 

подружжя. 

69. Особливості поділу об’єктів нерухомості між подружжям. 

70. Види боргів подружжя і порядок їх погашення 

71. Недоліки законодавчої регламентації шлюбного договору 

72. Розвиток договору в сімейному праві як регулятор сімейних відносин.  

73. Позбавлення батьківських прав як санкція у сімейному праві.  

74. Співвідношення понять „аліменти” та „утримання” 

75. Добровільний та примусовий порядок надання утримання. 

76. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання.  
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77. Підстави стягнення неустойки (пені) за несплату аліментів.  

78. Презумпції батьківства та материнства. 

79. Роздільне та спільне сумісне майно батьків та дітей. 

80. Особливості управління майном дітей. 

81. Визначити загальні правила, за якими батьки здійснюють управління майном малолітніх 

дітей.  

82. Історія становлення законодавства про усиновлення в Україні. Засади рецепції римського 

права. 

83. Суб’єкти надання згоди на усиновлення. 

84. Особливості усиновлення повнолітніх осіб. 

85. Таємниця усиновлення. 

86. Історія становлення інституту опіки та піклування. 

87. Поняття та специфіка договору патронату як сімейно-правового. 

88. Колізійні питання усиновлення  

89. Усиновлення дітей-громадян України іноземцями  

90. Порівняти можливі способи (форми) влаштування дітей за законодавством, яке діяло до 

введення в дію Сімейного кодексу України 2002 р.  

91. Порівняти інститут патронату з прийомною сім’єю та дитячим будинком сімейного типу.  
92. Визначити порядок укладення шлюбу громадян України з іноземними громадянами чи 

особами без громадянства (іноземцями) на території України. 
93. Визначити особливості укладення шлюбів іноземних громадян між собою на території 

України. 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  
1. Поняття сімейного права.  

2. Предмет сімейного права.Метод сімейного права. 

3. Принципи сімейного права.  

4. Функції сімейного права. Система сімейного права. 

5. Місце сімейного права в системі права України. 

6. Сімейне право як навчальна дисципліна. Сімейне право як наука. 

7. Поняття та види джерел сімейного права. 

8. Поняття сім’ї. Підстави створення сім’ї. 

9. Функції сім’ї. 

10.Право особи на сім’ю. 

11. Поняття та ознаки сімейних правовідносин. 

12. Види сімейних правовідносин. 

13. Суб’єкти, об’єкти та зміст сімейних правовідносин.  

14. Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин.  

15. Поняття та види родинності. Поняття свояцтва. Їх у сімейному праві.  

16. Здійснення сімейних прав. Виконання сімейних обов’язків.  

17. Захист сімейних прав та інтересів.  

18. Участь органів опіки і піклування у захисті сімейних прав та інтересів.  

19.Судовий захист сімейних прав. 

20.Нотаріальний захист сімейних прав.  

21.Самозахист сімейних прав. 

22. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України. 

23. Застосування аналогії права та аналогії закону у сімейному праві. 

24.Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів. 

25.Акти цивільного стану.  

26. Строки та терміни у сімейному праві. 

27.Особливості застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних 
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правовідносин. 

28.Шлюб як основна підстава виникнення сімейних прав та обов’язків. 

29.Поняття та ознаки шлюбу.  

30.Концепції шлюбу у юридичній науці. 

31.Відмінність шлюбу від фактичних шлюбних відносин. 

32.Шлюбний вік та його юридичне значення. Право на шлюб. 

33.Умови вступу у шлюб. 

34.Перешкоди для державної реєстрації шлюбу. 

35.Правові наслідки шлюбу. 

36.Правозгідність шлюбу. 

37.Державна реєстрація шлюбу та її юридичне значення. 

38. Час реєстрації шлюбу. Місце реєстрації шлюбу. 

39. Особливості реєстрації шлюбу із особами, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. 

40. Особливості реєстрації шлюбу з іноземними громадянами та особами без громадянства.  

41.Правовий статус наречених. 

42. Поняття та значення інституту недійсності шлюбу. 

43. Види недійних шлюбів.  

44.Правові наслідки недійсності шлюбу. 

45.Визнання шлюбу недійсним після його припинення. Час з якого шлюб є недійсним.  

46.Співвідношення понять «визнання шлюбу неукладеним» та «визнання шлюбу недійсним».  

47.Поняття та підстави припинення шлюбу. 

48.Співвідношення понять «припинення шлюбу» та «розірвання шлюбу». 

49.Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим. 

50.Припинення шлюбу внаслідок його розірвання. 

51.Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану.  

52.Розірвання шлюбу в судовому порядку. 

53.Особливості розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя.  

54.Особливості розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя.  

55.Заходи суду щодо примирення подружжя. 

56. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. 

57. Поняття та сутність поновлення шлюбу.  

58.Встановлення режиму окремого проживання подружжя (інститут сепарації).  

59.Поняття та види особистих немайнових прав та обов’язків подружжя. 

60.Поняття та види майнових прав та обов’язків подружжя. 

61.Право особистої приватної власності подружжя. 

62.Право спільної сумісної власності подружжя. 

63.Особливості поділу майна подружжя, що є їх спільною сумісною власністю.  

64.Застосування позовної давності до вимог про поділ майна, що є об’єктом права 

спільної сумісної власності подружжя.  

65.Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають 

у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі. 

66.Поняття та сутність прав і обов’язків подружжя по утриманню. 

67.Договір подружжя про надання утримання. 

68.Поняття аліментів та порядок їх стягнення.  

69.Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів.  

70.Припинення права на утримання одного з подружжя. 

71.Право дружини на утримання під час вагітності та у разі проживання з нею дитини.  

72.Право чоловіка на утримання у разі проживання з ним дитини. 

73.Право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід.  

74.Взаємна участь дружини та чоловіка у витратах на лікування. 

75.Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.  

76.Поняття та види сімейних договорів.  

77.Поняття та значення шлюбного договору. 

78.Зміст шлюбного договору. Форма шлюбного договору.  
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79.Право на відмову від шлюбного договору. Розірвання шлюбного договору. 

80.Визнання шлюбного договору недійсним.  

81.Визначення походження  дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між 

собою. 

82.Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних 

репродуктивних технологій. 

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

84.Визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини.  

85.Визнання батьківства (материнства) за рішенням суду. 

86.Встановлення факту батьківства (материнства) за рішенням суду.  

87.Оспорювання батьківства. 

88.Оспорювання материнства. 

89.Поняття та сутність особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.  

90.Порядок визначення прізвища, імені, по батькові дитини. Зміна прізвища дитини її батьками.  

91.Права та обов’язки неповнолітніх батьків. 

92.Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя. 

93.Право батьків на визначення місця проживання дитини.  

94.Поняття та сутність інституту позбавлення батьківських прав. 

95.Підстави та правові наслідки позбавлення батьківських прав. 

96.Поновлення батьківських прав. 

97.Інститут відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав та його правові 

наслідки.  

98.Поняття та сутність майнових прав та обов’язків батьків і дітей.  

99.Особливості управління майном дитини.  

100.Поняття та сутність обов’язків матері, батька утримувати дитину.  

101.Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину. 

102.Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами.  

103.Участь батьків у додаткових витратах на дитину.  

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

нерухоме майно. 

105.Особливості обов’язків батьків утримувати повнолітніх дочку, сина та його виконання.  

106.Поняття та сутність обов’язку повнолітніх дітей утримувати батьків.  

107.Поняття та сутність інституту усиновлення. 

108.Правові наслідки усиновлення.  

109.Право на таємницю усиновлення. 

110.Недійсність усиновлення. Скасування усиновлення. 

111.Поняття і значення інституту опіки та піклування в сімейному праві.  

112.Патронат як правовий інститут.  

113.Влаштування дитини у прийомну сім’ю як форма влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

114.Влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу як форма влаштування дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

115.Поняття та сутність особистих немайнових прав і обов’язків інших членів сім’ї та 

родичів. 

116.Поняття та сутність майнових прав і обов’язків інших членів сім’ї та родичів.  

117.Поняття та сутність сімейних правовідносин з іноземним елементом.  

 
1.6.2. Приклад залікового білету 

1. Поняття сімейного права. 

2. Підстави та правові наслідки позбавлення батьківських прав. 

 

2. Схема нарахування балів 
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2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої 

схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна)  

форма навчання 

 Заочна форма  

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських занять 

 До 25балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

      

 2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, обчислюється 

у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 лекційних занять за заочною 

формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих 

лекцій 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. заочна 5 
1 2 3 4 5 

 

2.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, обчислюється за сумою 

балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених навчальним планом, і визначається 

згідно з додатком 3 до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права. 

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 
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№ 

з/п 
тем 

Номер теми Усього 

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16  

1. 

Максимальна 

кількість 

балів за 

самостійну 

роботу 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2. 

Максимальна 

кількість 

балів за 

індивідуальне 

завдання 

24 24 

 Усього балів  46 
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3. Рекомендовані джерела 

Тема 1. Сімейне право як галузь приватного права. Предмет, метод і джерела сімейного 

права 

1. Антокольская М.В. Место семейного права в системе отраслей частного права (по трудам 

цивилистов России кон. XIX - нач. XX в.) / М.В. Антокольская // Государство и право. - 1995. - 

№6. - С.30-40.  

2. Дибовський Д. Деякі думки з приводу Сімейного кодексу України / Д. Дибовський // 

Право України. – 2002. - №6. – С. 139. 

3. Драгнєвіч Л. Сутність і ретроспектива становлення та розвитку шлюбно-сімейних 

відносин в Україні / Л. Драгнєвіч // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №1. – С. 40. 

4. Жилінкова І. Сімейне право: галузей суверенітет чи десуверенізація? / І. Жилінкова // 

Вісник Академії правових наук України. - № 26. – С. 146. 

5. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. // Права Людини: Міжнародні 

договори України, декларації, документи. — К.: Юрінформ, 1992. — С. 18 — 24. 
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