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роботи  

__________ Алла ДИКАНЬ      

 

«_____»______________ 2021р.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Сімейне право» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 081 Право.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність шлюбно- 

сімейних відносин, які складаються у сім'ї між чоловіком та дружиною, батьками 

і дітьми, іншими особами, які пов'язані між собою відносинами родинності або 

відносинами щодо виховання дітей.  

Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення дисципліни «Сімейне право» базується на знаннях, отриманих 

при вивченні навчальних дисциплін «Цивільне право України», «Цивільне 

процесуальне право України».  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Сімейне право» є 

оволодіння знаннями і уміннями з питань формування правовідносин між 

подружжям, дітьми та родичами тощо.  

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Сімейне 

право» є засвоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою актів 

вітчизняного сімейного законодавства, міжнародних договорів, актів вищих 

судових інстанцій; формування навичок прийняття рішень та опанування 

логікою розв’язання ситуативних завдань з аргументацією висновків у сімейних 

справах а також складання процесуальних документів.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми у здобувачів вищої 

освіти має бути сформовані наступні елементи компетентності:  

знання:  

– системи сімейного права, його основних інститутів та джерел;  

– з міст цивільного та сімейного законодавства а також нормативно- 

правових актів;  

– основні категорії, поняття сімейного права; 

– системи доктринальних, загальновизнаних суджень про закони. 

вміння: 

– оцінювати сімейні спори тільки позиції сімейного законодавства та діяти 

згідно чинного законодавства; 

– правильно застосовувати норми цивільного та сімейного законодавства;  

– формування системи теоретичних знань та оволодіння практичними 

навичками і вміннями у сфері сімейних відносин між подружжям, батьками та 

дітьми, іншими членами сім’ї та родичами для застосування сімейно-правових 

норм у майбутній професійній діяльності; 

– вирішувати правові задачі; 



– застосовувати метод правового аналізу, оперувати юридичнимипоняттями 

та категоріями; 

– аналізувати і вирішувати юридичні проблеми у сфері сімейних 

правовідносин; 

– логічно грамотно висловлювати точку зору з питань застосування 

законодавства, що регулює сімейні правовідносини.  

способи мислення:  

– формування суджень – форми мислиннєвого відображення об’єктивної 

дійсності, яка полягає у ствердженнях наявності або відсутності ознак, 

властивостей або відносин у сфері сімейного права;  

– пропонування міркувань – низки пов’язаних суджень, спрямованих на те, 

щоб з’ясувати істинність якої-небудь думки у сфері сімейного права;  

– створення умовиводів – виведення з одного або декількох суджень у сфері 

сімейного права нового;  

– генерування понять – пізнання сутності предметів і явищ у межах 

юридичної науки в їх істотних зв’язках та відносинах, узагальнення їх істотних 

ознак.  

професійні, світоглядні і громадянські якості:  

– високий рівень оперування професійною юридичною термінологією;  

– здатність використовувати правові знання, вміння та навички в 

професійній діяльності;  

– готовність до правового самовиховання впродовж життя;  

– спроможність концентрувати та ефективно використовувати для 

вирішення нестандартних задач професійної діяльності знання і вміння у сфері 

права;  

– здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між 

правовими явищами;  

– глибока переконаність у необхідності правомірної поведінки, 

усвідомлення цінності права та іншої людини;  

– сформованість поваги до права як цінності громадянського суспільства, 

високого рівня правової культури і правосвідомості.  

морально-етичні цінності:  

– сформувати уявлення про моральні цінності людини;  

– здатність висловлювати своє судження про роль і значущість моральних 

цінностей у житті людини;  

– формувати вміння аналізувати мотиви та вчинки людей, моделювати та 

розв’язувати ситуації, пов’язані з виконанням обов’язків у колективі;  

– розвивати почуття відповідальності за свій вибір та наслідки вчинків; 

– виховувати самостійність, волю, моральність.  



Основні  загальні та фахові компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у професійній діяльності у стандартних 

та не стандартний ситуаціях. 

ЗК 5. Уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, 

належним чином їх обґрунтовувати. 

ЗК 7. Здатність адаптуватися до нових ситуацій і умов  

ЗК. 9. Уміння працювати як самостійно, так і в команді. 

ЗК 10. Здатність приймати неупереджені, вмотивовані рішення та 

спроможність забезпечувати їх правомірність.  

ЗК 12. Навички використання інформаційних технологій, баз даних та збору 

інформації із різних джерел.  

ФК 4. Знання засад і принципів національного права, а також змісту 

правових інститутів таких фундаментальних галузей права як: конституційне 

право, адміністративне право, цивільне та сімейне право, трудове право, 

кримінальне право, а також адміністративний процес, цивільний процес та 

кримінальний процес.  

ФК 6. Уміння визначати юридичну силу та межі чинності нормативно-

правових актів. 

ФК 8. Навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

ФК 10. Уміння самостійно розробляти проекти процесуальних документів у 

сфері цивільного, господарського, адміністративного та кримінального права.  

ФК 13. Знання структури та стандартів правничої професії, а також її ролі у 

суспільстві. 

ФК 14. Уміння діяти у дусі поваги до юридичної професії. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Формування компетенцій, знань пізнавального та світоглядного 

значення, вмінь і навичок самостійного мислення та викладу своїх думок у 

процесі спілкування, у ході вирішення професійних завдань. 

ПРН 5. Набуття необхідних навичок застосування на практиці актів 

національного та міжнародного права у сфері захисту прав людини. 

ПРН 20. Формування системи знань про основні види процесуальних рішень 

і документування у цивільному, адміністративному, господарському та 

кримінальному процесах; вироблення навичок самостійного вивчення матеріалів 

справи, прийняття рішень і грамотного складання процесуальних документів; 

опанування методологією застосування теоретичних знань процесуального 

законодавства до конкретних життєвих фактів і ситуацій.  

 

 



2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Сімейне право як галузь приватного права 

Поняття сім'ї. Право на сім'ю. Поняття, предмет та метод сімейного права 

як галузі приватного права. Принципи сімейного права. Державне регулювання 

сімейних правовідносин. Аналогія в сімейному праві. Сімейні правовідносин. 

Підстави їх виникнення, зміни та припинення. Захист сімейних прав та законних 

інтересів. 

 

Тема 2. Загальні положення про шлюб 

Поняття шлюбу та його правова природа. Державна реєстрація шлюбу. 

Умови та порядок укладення шлюбу. Необхідні документи для реєстрації шлюбу 

в органах ДРАЦС. Строки та місце реєстрації шлюбу. Шлюб за добу. 

Проживання однією сім’єю без укладення шлюбу. Укладення шлюбу з іноземцем 

(в т.ч. укладення шлюбу на території іншої країни та його подальша легалізація 

в Україні). Укладення шлюбу в лікарні, у місцях відбування покарання та СІЗО 

тощо. Режим окремого проживання подружжя (сепарація). 

 

Тема 3. Шлюбний договір 

Поняття шлюбного договору: його загальна характеристика. Право на 

укладення шлюбного договору. Зміст шлюбного договору . Форма шлюбного 

договору. Початок дії та строк дії шлюбного договору. Визначення у шлюбному 

договорі правового режиму майна. Зміна умов шлюбного договору. Право на 

відмову від шлюбного договору. Розірвання шлюбного договору.  

 

Тема 4. Недійсність шлюбу. Фіктивний шлюб 

Поняття недійсності шлюбу, його правові підстави. Порядок визнання 

шлюбу недійсним. Наслідки визнання шлюбу недійсним. Фіктивний шлюб: 

поняття та ознаки.  

 

Тема 5. Припинення шлюбу 

Поняття та підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу шляхом 

добровільного розірвання. Судовий порядок припинення шлюбу. Правові 

наслідки розірвання шлюбу (прізвища, проживання колишнього подружжя, 

визначення місця проживання дитини). Підстави поновлення розірваного 

шлюбу. 

 

Тема 6. Аліменти в сімейному праві 



Право власності на аліменти. Підстави стягнення аліментів на неповнолітніх 

та повнолітніх дітей. Порядки стягнення аліментів в Україні: переваги та 

недоліки. Добровільна сплата аліментів. Примусове стягнення аліментів: 

позовне та наказове провадження. Розмір аліментів та порядок його зміни. Право 

одного з подружжя на утримання. Право на утримання після розірвання шлюбу. 

Способи надання утримання одному з подружжя. Договір подружжя про надання 

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

Визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду. 

Припинення права одного з подружжя на утримання. Позбавлення права на 

утримання або обмеження його строком.  

 

Тема 7. Права і обов’язки батьків і дітей 

Права та обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини. Права 

батьків по захисту дитини. Права батьків і дітей на майно. Обов’язок батьків 

утримувати дитину та способи його виконання. Обов’язок батьків утримувати 

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

 

Тема 8. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Поняття усиновлення, його суб’єкти і умови. Опіка та піклування над 

дітьми. Прийомна сім’я. Договір про патронат. Згода дитини на проживання у 

сім’ї патронатного вихователя. Плата за виховання дитини. Обов’язки 

патронатного вихователя. Припинення договору про патронат. Прийомна сім’я. 

Прийомні батьки. Прийомні діти. Створення прийомної сім’ї. Дитячий будинок 

сімейного типу. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. Вихованці 

дитячого будинку сімейного типу. Створення дитячого будинку сімейного типу. 

Діти, над якими встановлюється опіка, піклування. Особа, яка може бути 

опікуном, піклувальником дитини. Опіка та піклування над дитиною, яка 

проживає у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі. 

Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Права та обов’язки 

опікуна, піклувальника щодо дитини. Припинення опіки, піклування над 

дитиною.  

 

Тема 9. Насильство в сім’ї. 

Поняття, види та ознаки насильства в сім’ї. Кримінальна відповідальність за 

домашнє насильство та примушування до вступу в шлюб (ст. 126-1 КК України, 

ст. 151-2 КК України). Останні зміни до законодавства по запобіганню злочинів 

проти статевої свободи. 

 



Тема 10. Міжнародний захист прав дітей. 

Міжнародний захист прав дітей: історичний аспект. Міжнародні організації, 

які займаються захистом прав дітей. Рада Європи в механізмі захисту прав дітей. 

Європейська фундація прав людини в механізмі захисту прав дітей. ЮНІСЕФ в 

механізмі захисту прав дітей. Протидія дитячому рабству, експлуатації та 

торгівлі дітьми. Україна в процесі протидії торгівлі людьми. Відповідальність за 

злочини, вчинені проти дітей. 
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12. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. No 2947-ІІІ. Відомості 
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статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне 
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школи - інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: 

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики 
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187.  
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Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної 
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дня народження д-ра юрид. наук, проф., член-кор. АН УРСР В. П. Маслова (19 

лют. 2016 р., м. Харків). Харків: Право, 2016. С. 125-128. 

66. Надьон В. В. Правові наслідки укладення договору одним із подружжя 
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правових наук України. 2019. No 18. С. 51-58. 
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