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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПМК (ЗАЛІКУ) 

з навчальної дисципліни «Сімейне право» 

 

1. Поняття сімейного права. 

2. Методи регулювання в сімейному праві. 

3. Система сімейного права. 

4. Функції сімейного права. 

5. Місце сімейного права у систему права України. 

6. Зв'язок сімейного права з цивільним та іншими галузями права. 

7. Джерела сімейного права. 

8. Шляхи вдосконалення сімейного законодавства. 

9. Звичаї, традиції, мораль як джерела регулювання сімейно-правових 

відносин. 

10. Національне сімейне законодавство України як соціальний регулятор 

сімейно-правових відносин.  

11. Імплементація норм міжнародного права у сімейне законодавство 

України. 

12. Договір як джерело сімейного права. 

13. Поняття сімейних правовідносин. 

14. Особливості сімейних правовідносин. 

15. Елементи сімейних правовідносин. 

16. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. 

17. Класифікація сімейних правовідносин.  

18. Поняття суб'єктів сімейного права. 

19. Поняття сім'ї, її значення.  

20. Родинність (кровне споріднення) і свояцтво.  

21. Поняття шлюбу.  

22. Умови вступу до шлюбу. 

23. Порядок укладення шлюбу.  

24. Подання заяви про реєстрацію шлюбу.  

25. Місце реєстрації шлюбу.  

26. Час реєстрації шлюбу.  

27. Державна реєстрація шлюбу.  

28. Підстави визнання шлюбу недійсним.  

29. Поняття нікчемного шлюбу.  

30. Оспорювані шлюби.  

31. Реєстрація та розірвання шлюбу громадян України з іноземцями та 

шлюбу між іноземцями в Україні.  

32. Визнання батьківства в Україні та батьківства, встановленого за межами 

України.  

33. Право спільної сумісної власності подружжя.  

34. Відносини утримання подружжя.  

35. Права та обов’язки подружжя щодо утримання.  

36. Право на утримання після розірвання шлюбу.  

37. Визначення розміру аліментів за рішенням суду. 



38. Припинення права на утримання.  

39. Особливості майнових правовідносин осіб, які проживають однією сім’єю 

без реєстрації шлюбу.  

40. Поняття шлюбного договору. 

41. Порядок укладення шлюбного договору.  

42. Припинення дії шлюбного договору.  

43. Підстави та процедура визнання шлюбного договору недійсним. 

44. Правові наслідки визнання шлюбного договору недійсним. 

45. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.  

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

родичів.  

47. Право на виховання дитини.  

48. Право на спілкування з дитиною.  

49. Обов’язки щодо піклування над дитиною. 

50. Майнові права і обов'язки діда, баби, брата, сестри, вітчима, мачухи, 

пасинка, падчерки. 

51. Обов'язок вихованців утримувати своїх фактичних вихователів. 

52. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між 

собою.  

53. Оспорювання батьківства, материнства. 

54. Підстави, порядок і наслідки позбавлення батьківських прав.  

55. Підстави та порядок поновлення батьківських прав.  

56. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.  

57. Обов’язок батька, матері утримувати дитину та його виконання.  

58. Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину.  

59. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання. 

60. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей.  

61. Поняття припинення шлюбу.  

62. Підстави припинення шлюбу.  

63. Порядок розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану.  

64. Розірвання шлюбу в судовому порядку.  

65. Правові наслідки розірвання шлюбу.  

66. Визнання розірвання шлюбу фіктивним.  

67. Поновлення шлюбу після його розірвання.  

68. Встановлення режиму окремого проживання подружжя.  

69. Інститут сепарації. 

70. Поняття та значення усиновлення.  

71. Право на усиновлення дитини.  

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

усиновлювачів.  

73. Умови усиновлення. 

74. Порядок усиновлення.  

75. Правові наслідки усиновлення.  

76. Момент усиновлення.  

77. Неповне усиновлення. 
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78. Права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та 

усиновлювачем і його родичами.  

79. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.  

80. Наслідки позбавлення усиновлювача батьківських прав.  

81. Визнання усиновлення недійсним і його правові наслідки.  

82.  Облік дітей, які можуть бути усиновлені.  

83. Облік осіб, які бажають усиновити дитину.  

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

позбавлених батьківського піклування.  

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

піклування. 

86. Поняття опіки та піклування.  

87. Права та обов’язки опікуна, піклувальника дітей.  

88. Припинення опіки, піклування над дитиною.  

89. Патронат над дітьми. 

90. Поновлення батьківських прав усиновлювача. 

 


