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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

 

Тема 1. Сімейне право як підгалузь цивільного права України.  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Історія становлення сімейного права. 

2. Сімейне право в системі права України. 

3. Актуальні проблеми сімейного права України. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

сімейне право, цивільне право, підгалузь права, галузь права, правовий 

інститут, методи регулювання в сімейному праві, функції сімейного права, 

принципи сімейного права, система сімейного права. 

 

Тема 2. Джерела сімейного права. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Правові прецеденти як джерела сімейного права.  

2. Шляхи вдосконалення сімейного законодавства. 

3. Класифікація джерел сімейного права. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

джерела сімейного права, класифікація джерел сімейного права України, 

нормативно-правові акти, правові прецеденти, рішення Конституційного 

суду України, адаптація сімейного законодавства, вдосконалення сімейного 

законодавства України. 

 

Тема 3. Сімейні правовідносини. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Поняття і класифікація суб'єктів сімейного права.  

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

прав та інтересів судом, органами опіки та піклування, 

нотаріусом. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

сімейні правовідносини, ознаки сімейних правовідносин, особливості 

сімейних правовідносин, склад сімейних правовідносин, суб’єкти сімейних 

правовідносин, об’єкти сімейних правовідносин, зміст сімейних 

правовідносин, юридичні факти, класифікація сімейних правовідносин. 

 

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

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Подання заяви про реєстрацію шлюбу.  



2. Місце реєстрації шлюбу.  

3. Час реєстрації шлюбу.  

4. Державна реєстрація шлюбу.  

5. Органи реєстрації шлюбу. 

6. Вимога щодо присутності свідків.  

7. Право на вибір прізвища. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

шлюб, сім’я, місце реєстрації шлюбу, час реєстрації шлюбу, свідки, 

орган реєстрації шлюбу. 

 

Тема 5. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та 

осіб без громадянства. Застосування законів іноземних держав та 

міжнародних договорів в Україні  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Застосування в Україні законів іноземних держав та міжнародних 

договорів.  

2. Шлюб між громадянами України, а також шлюб громадянина України з 

іноземцем, зареєстрований за межами України.  

3. Визнання розірвання шлюбу за межами України.  

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

іноземець, апатрид, біпатрид, громадянин, міжнародний договір, 

дипломатичне представництво, консульська установа. 

 

Тема 6. Особисті немайнові права й обов’язки подружжя. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

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. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

особисте немайнове право, особистий немайновий обов’язок, 

індивідуальність, честь, гідність, особиста недоторканність, подружжя, 

чоловік, дружина, батьківство, материнство 

 

Тема 7. Майнові права та обов’язки подружжя. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 



1. Відносини утримання подружжя.  

2. Права та обов’язки подружжя щодо утримання.  

3. Право одного з подружжя на утримання і способи його надання.  

4. Договір подружжя про надання утримання.  

5. Право на утримання після розірвання шлюбу.  

6. Визначення розміру аліментів за рішенням суду.  

7. Припинення права на утримання. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

майнове право, майновий обов’язок, подружжя, чоловік, дружина, 

спільна сумісна власність, роздільна власність,шлюбний договір, утримання, 

аліменти 

 

Тема 8. Правовідносини між батьками і дітьми  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей.  

2. Види особистих немайнових прав.  

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

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

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

походження дитини, правовідносини, батьки, діти, особисте немайнове 

право, майнове право, особистий немайновий обов’язок, майновий обов’язок, 

утримання батьків, утримання дітей 

 

Тема 9. Припинення шлюбу. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Режим окремого проживання подружжя.  

2. Визнання розірвання шлюбу фіктивним.  

3. Поновлення шлюбу після його розірвання.  

4. Встановлення режиму окремого проживання подружжя. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

сепарація,цивільний шлюб, режим окремого проживання, фіктивний шлюб, 

поновлення шлюбу, підстави припинення шлюбу, порядок припинення 

шлюбу 

 

Тема 10. Усиновлення. Опіка та піклування. Патронат над дітьми. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Державна політика щодо утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  



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

піклування. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

усиновлення, опіка, піклування, патронат, сирота, позбавлення батьківських 

прав, обмеження батьківських прав.  


