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МОДУЛЬ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Сімейне право як підгалузь цивільного права України.  

План семінарського заняття 

1. Юридична природа Сімейного права України.  

2. Сімейне право у сучасній правовій доктрині України.  

3. Поняття сімейного права України, його зміст та особливості.  

4. Система сімейного права України.  

5. Співвідношення та взаємодія сімейного права з іншими галузями права. 

 

Тема 2. Джерела сімейного права. 

План семінарського заняття 

1. Поняття, особливості та класифікація джерел сімейного права України. 

2. Закони України та постанови Верховної Ради України як джерела 

сімейного права України. 

3. Договори, Постанови, Директиви, Рішення Європейського Союзу в системі 

джерел сімейного права України.  

4. Укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 

України та інших органів виконавчої влади як джерела сімейного права 

України. 

5. Рішення Конституційного Суду України у системі джерел сімейного права 

України.  

 

Тема 3. Сімейні правовідносини. 

План семінарського заняття 

1. Механізм правового регулювання сімейних правовідносин.  

2. Поняття «сімейні правовідносини» в сучасних наукових дослідженнях. 

3. Склад сімейних правовідносин.  

4. Суб’єкти сімейних правовідносин. 

5.  Об’єкти сімейних правовідносин, їх види та характеристика. 

  

Тема 4. Поняття шлюбу та сім'ї. Укладення шлюбу 

План семінарського заняття 

1. Правова природа шлюбу.  

2. Право на шлюб.  

3. Право на шлюб с іноземцями. 

4. Фактичний шлюб.  

5. Порядок укладення шлюбу.  

 

 

 

 



МОДУЛЬ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 

 

Тема 5. Особисті немайнові права й обов’язки подружжя  

План семінарського заняття 

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

2. Право на зміну прізвища.  

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

4. Право на свободу та особисту недоторканність, на вибір місця 

проживання.  

5. Право подружжя на припинення шлюбних відносин. 

  

Тема 6. Майнові права та обов’язки подружжя  

План семінарського заняття 

1. Правовий режим роздільного (особистого) майна подружжя. 

2. Об'єкти права особистої власності.  

3. Право на розпорядження своїм майном, заробітною платою, пенсією. 

4. Право спільної сумісної власності подружжя. 

5. Придбання подружжям майна, приватизація квартири, спорудження 

житлового будинку. Розпорядження спільним майном. 

 

Тема 7. Правовідносини між батьками і дітьми  

План семінарського заняття 

1. Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину. 

2. Підстави, порядок і наслідки позбавлення батьківських прав.  

3. Підстави та порядок поновлення батьківських прав.  

4. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав. 

  

Тема 8. Припинення шлюбу  
План семінарського заняття 

1. Мотиви, причини та підстави розірвання шлюбу. 

2. Припинення шлюбу у зв'язку із смертю одного з подружжя.  

3. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання.  

4. Розірвання шлюбу судом у порядку окремого провадження.  

5. Розірвання шлюбу судом у порядку позовного провадження. 


