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Анотація навчальної дисципліни
Сімейне право є однією з фундаментальних юридичних
навчальних дисциплін, за допомогою яких можливе формування
базових вмінь кваліфікаційного юриста у будь-якій сфері
професійної діяльності. Вивчення сімейного права допомагає
сформувати у студента не тільки знання вітчизняного та
міжнародного законодавства, а й надає можливість їх практично
застосувати, отримати уявлення про сутність і зміст основних
понять та вмінь аналізувати правовідносини, що виникають між
суб’єктами сімейного права.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Сімейне
право» є сукупність суспільних відносин, що виникають між
фізичними особами, подружжям, батьками та дітьми,
усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками
та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями,
та інших сімейних відносин між членами сім’ї та родичами.
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування
знань про правове регулювання сімейних відносин та основних
навичок практичного застосування норм сімейного українського
та міжнародного законодавства.
Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах:
Поняття сімейного права та його джерела, сімейні
правовідносини, поняття шлюбу. Укладення шлюбу, особисті
немайнові правовідносини подружжя, майнові правовідносини
подружжя. Шлюбний договір, припинення шлюбу. Підстави
виникнення правовідносин між батьками і дітьми. Визначення
походження дітей. Особисті правовідносини між батьками і
дітьми. Позбавлення і обмеження батьківських прав. Майнові
правовідносини між батьками і дітьми. Аліментні зобов’язання
батьків і дітей. Особисті немайнові права і обов’язки та
аліментні правовідносини інших членів сім’ї та родичів.
Усиновлення. Інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування: опіка та піклування,
патронат. Правове регулювання сімейних відносин за участю
іноземців та осіб без громадянства.
Аннотация учебной дисциплины
Семейное право является одной из фундаментальных
юридических дисциплин, с помощью которых возможно

формирование базовых навыков и умений квалификационного
юриста в любой сфере профессиональной деятельности.
Изучение семейного права помогает сформировать у студента не
только
знание
отечественного
и
международного
законодательства, а и навыки их практического применения,
получить представление о сущность и содержание основных
понятий
и
умения
анализировать
правоотношения,
возникающие между субъектами семейного права.
Предметом изучения учебной дисциплины «Семейное
право» является совокупность общественных правоотношений,
возникающих между физическими лицами, супругами,
родителями и детьми, усыновителями и усыновленными,
опекунами, попечителями и подопечными, патронатными
воспитателями и их воспитанниками и других семейных
отношений между членами семьи и родственниками.
Целью
изучения
учебной
дисциплины
являетсяформирование у студентов знаний о правовом
регулировании семейных отношений и основных навыков
практического применения норм семейного украинского и
международного законодательства.
Содержание учебной дисциплины раскрывается в
следующих темах: понятие семейного права и его источники,
семейные правоотношения понятие брака. Заключения брака,
личные
неимущественные
правоотношения
супругов,
имущественные правоотношения супругов. Брачный договор,
прекращение брака. Основания возникновения правоотношений
между родителями и детьми. Определение происхождения
детей. Личные правоотношения между родителями и детьми.
Лишение и ограничение родительских прав. Имущественные
правоотношения между родителями и детьми. Алиментные
обязательства родителей и детей. Личные неимущественные
права и обязанности и алиментные правоотношения других
членов семьи и родственников. Усыновление. Другие формы
устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки:
опека и попечительство, патронат. Правовое регулирование
семейных отношений с участием иностранцев и лиц без
гражданства.

Annotation of educational discipline
Family law is one of the fundamental legal subjects, with
which the formation of basic skills, a qualification of a lawyer in any
field of professional activity. The study of family law helps to
develop the student not only knowledge of domestic and
international law, and the skills of their practical application, to get
an idea about the nature and content of basic concepts and ability to
analyze the legal relations, arising between the subjects of family
law.
The object of study of discipline of "Family law" is the
totality of social relations that arise between individuals, spouses,
parents and children, adopters and adoptees, guardians, Trustees and
wards, foster parents and their children and other family relations
between family members and relatives.
The purpose of the discipline is the need to develop the
students ' knowledge about the legal regulation of family relations
and basic skills of practical application of norms of the family of
Ukrainian and international legislation.
The content of the discipline is revealed in the following
themes: the concept of family law and its sources, family
relationships, the concept of marriage. Marriage, personal nonproperty relations of spouses, property relations of spouses. The
marriage contract, the marriage termination. The grounds for the
emergence of legal relations between parents and children.
Determination of the origin of children. The personal relationship
between parents and children. Deprivation and limitation of parental
rights. Property relations between parents and children. Alimony
obligations of parents and children. Moral rights and obligations and
maintenance of legal relationship other family members and
relatives. Adoption. Other forms of placement of orphans and
children deprived of parental care: custody and guardianship and
patronage. Legal regulation of family relations with participation of
foreigners and persons without citizenship.

ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Сімейне право» укладена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої
освітиспеціальності 081 Право освітня програма Право,
затвердженої наказом по університету від 01 вересня 2020 року,
№ 114-Н.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні
принципи, правові джерела, терміни та норми, що регулюють
суспільні відносини, які виникають між подружжям,батьками та
дітьми,
усиновлювачами
та
усиновленими,опікунами,
піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями
та їх вихованцями.
Мета навчальної дисципліни «Сімейне право» полягає у
формуванні у здобувачів знань про правове регулювання
сімейних відносин та основних навичок практичного
застосування норм сімейного законодавства.
Програмні компетентності відповідно до освітньопрофесійної програми:
загальні: здатність до абстрактного й аналітичного,
критичного мислення (ЗК-7); здатність застосовувати знання на
практиці
у стандартних
та
окремих
нестандартних
ситуаціях (ЗК-8); здатність знаходити творчі рішення або
відповіді на чітко визначені та абстрактні проблеми на основі
ідентифікації та застосування даних (ЗК-10).
спеціальні, фахові, предметні: повага до честі і гідності
людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової
природи (ФК-3);
здатність
кваліфіковано
застосовувати
нормативно-правові акти, реалізовувати норми права у
конкретних сферах професійної діяльності та самостійно
розробляти юридичні документи (ФК-7); здатність юридично
правильно кваліфікувати факти та обставини (ФК-9); здатність
аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції,
здійснювати публічні виступи, брати участь у дискусіях з
правових питань (ФК-10); здатність до консультування з
правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та
інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики,
належного
дотримання
норм
щодо
нерозголошення
персональних даних та конфіденційної інформації (ФК-11);

здатність усвідомлювати особливості правового регулювання
окремих видів сімейних відносин; здатність розуміти способи
захисту сімейних прав та законних інтересів.
Програмні результати навчання відповідно до освітньопрофесійної програми. В результаті опанування дисципліни
студент повинен:
- формулювати власні обґрунтовані судження на основі
аналізу відомої проблеми. Оцінювати недоліки і переваги
аргументів(ПРН 4);
- визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці
заздалегідь невідомих умов та обставин (ПРН 1);
- самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна
допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій (ПРН 8);
- пояснювати природу та зміст основних правових інститутів
та процедур національного права(ПРН 11);
- застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати
обґрунтовані правові висновки(ПРН 14);
- давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин
(даних) з достатньою обґрунтованістю (ПРН 5);
- здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої
проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв'язання
(ПРН 2);
- надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях (ПРН 16);
- оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий
професійний розвиток у різних сферах сімейних правовідносин;
- професійно захищати, представляти інтереси клієнтів у різних
правових ситуаціях у судах.

Навчальна дисципліна є вибірковою у відповідності до
навчального плану.
Форма підсумкового контролю знань – ПМК (залік).

ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1.Поняття сімейного права та його джерела
Поняття сімейного права та визначення його галузевої
самостійності в системі права. Співвідношення сімейного права
з іншими галузями права. Правовідносини, що регулюються
сімейним правом. Предмет та методи регулювання в сімейному
праві. Основні принципи сімейного права. Система сімейного
права України. Концепція державної сімейної політики.
Охорона сім’ї державою.
Джерела сімейного права в Україні. Система джерел
сімейного права. Історичний розвиток законодавства про шлюб
та сім’ю в радянський період (з 1917 р.). Значення Конституції
України у регулюванні сімейних відносин. Практика
використання міжнародних норм у сімейному праві. Сімейний
кодекс України (2002 р.): система та загальна характеристика.
Звичай як джерело сімейного права в Україні. Договір як
регулятор сімейних правовідносин. Правове значення постанов
Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та
сім’ю. Дія норм сімейного права. Аналогія закону та аналогія
права.
Тема 2. Сімейні правовідносини
Поняття та ознаки сімейних правовідносин. Поняття сім’ї в
соціологічному і юридичному значенні. Право кожної особи на
сім’ю.Суб’єкти сімейних правовідносин. Правоздатність і
дієздатність в сімейному праві. Поняття та класифікація
юридичних фактів у сімейному праві. Родинність і свояцтво у
сімейному праві України. Реалізація та дотримання сімейних
прав та обов’язків. Відповідальність в сімейному праві. Захист
сімейних прав. Строки і позовна давність у сімейному праві
України.
Тема 3.Поняття шлюбу. Укладення шлюбу
Історичні форми сім’ї та шлюбу. Поняття та правова
природа шлюбу. Умови вступу до шлюбу та їх види. Особи, що
не можуть перебувати у шлюбі між собою. Перешкоди до
укладення шлюбу. Порядок подання заяви про реєстрацію
шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Зміна умов порядку
укладення шлюбу. Особливий порядок державної реєстрації

шлюбу. Наслідки порушення вимог закону щодо укладення
шлюбу. Фіктивний шлюб. Правове регулювання укладення
шлюбу з іноземцями.
Тема 4.Особисті немайнові правовідносини подружжя
Загальна характеристика та особливості особистих
немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини).
Види немайнових правовідносин подружжя. Право на
материнство і на батьківство. Право дружини та чоловіка на
повагу до своєї індивідуальності. Права подружжя на вільний
фізичний та духовний розвиток, особисту свободу. Право
подружжя на прізвище, зміну прізвища у зв’язку з укладенням
шлюбу та у шлюбі, та пов’язані з ним права. Права дружини та
чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань
життя сім’ї. Право на духовний розвиток та особисту свободу.
Право на таємницю особистого життя. Захист особистих прав
подружжя.
Тема 5. Майнові правовідносини подружжя. Шлюбний
договір
Особливості майнових правовідносин подружжя. Правовий
режим майна подружжя. Види режимів спільності майна
подружжя: режим універсальності спільності; режим спільності
рухомого і придбаного; режим спільності придбання. Володіння,
розпорядження та поділ спільного майна подружжя. Майно, що
є особистою приватною власністю дружини, чоловіка.
Корпоративні права подружжя. Правовий режим майна чоловіка
і жінки, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу.
Відповідальність подружжя по зобов’язаннями. Підстави,
порядок та умови звернення стягнення на майно подружжя.
Позивна давність до вимог подружжя про поділ спільного
майна.
Особливості договірного режиму майна подружжя в
Україні. Поняття шлюбного договору: його зміст, порядок
укладення та форма. Умови, які не можуть включатися в
шлюбний договір. Зміна умов та розірвання шлюбного
договору. Визнання шлюбного договору недійсним та його
правові наслідки.
Тема 6. Припинення шлюбу
Підстави припинення шлюбу. Підстави і порядок розірвання
шлюбу судом. Підстави і порядок розірвання шлюбу органами

РАЦСу. Правові наслідки припинення шлюбу. Поновлення
шлюбу. Поняття і порядок визнання шлюбу недійсним. Перелік
осіб, які мають право на звернення до суду з позовом про
визнання шлюбу недійсним. Відмінність припинення шлюбу від
визнання шлюбу недійсним.
Тема 7. Підстави виникнення правовідносин між
батьками і дітьми. Визначення походження дітей
Походження дитини як онова виникнення правовідносин
між батьками та дітьми. Визначення походження дитини від
матері. Презумпція батьківства. Визнання батьківства і
материнства за рішенням суду. Визначення походження дитини,
що народилася в результаті застосування допоміжних
репродуктивних технологій. Визначення походження дитини,
батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Порядок
реєстрації народження дитини. Встановлення факту батьківства
за рішенням суду. Поняття і підстави оспорювання батьківства
або материнства.
Тема 8. Особисті правовідносини між батьками і дітьми.
Позбавлення і обмеження батьківських прав
Загальна характеристика прав та обов’язків батьків, підстави
їх виникнення. Класифікація правовідносин батьків та дітей.
Особисті немайнові та майнові правовідносини батьків та дітей.
Права батьків по захисту інтересів дітей. Реалізація батьківських
прав батьками, які проживають окремо від дитини, які є
неповнолітніми або недієздатними. Права членів сім’ї та родичів
на виховання дітей.
Права дітей на захист від неправомірних дій батьків.
Немайнові та майнові права дітей. Співвідношення прав батьків
і прав дітей. Санкції за неналежне здійснення батьківських
прав. Підстави і прядок позбавлення батьківських прав.
Наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення в
батьківських правах. Відібрання дітей без позбавлення
батьківських прав.
Тема 9. Майнові правовідносини між батьками і дітьми.
Аліментні зобов’язання батьків і дітей
Правовий режим майна батьків та дітей. Спільна сумісна
власність батьків та дітей. Принцип роздільності майна батьків і
дітей. Презумпцію права власності батьків на спірне майно.
Індивідуальне майно дитини. Право власності дитини на майно,

призначене для її розвитку, навчання та виховання. Право
власності дитини на аліменти.
Поняття та загальна характеристика аліментних зобов’язань.
Порядок та форма сплати аліментів неповнолітнім дітям.
Добровільний та судовий порядок сплати аліментів. Договір між
батьками про сплату аліментів на дитину. Визначення та зміна
розміру сплати аліментів. Контроль за цільовим витрачанням
аліментів. Визначення заборгованості по аліментах. Звільнення
від сплати аліментів. Обов’язок батьків на утримання
повнолітніх дітей. Участь батьків у додаткових витратах на
дітей. Обов’язки інших членів сім’ї та родичів щодо утримання
дитини.
Зобов’язання повнолітніх дочки, сина по утриманню
непрацездатних
батьків, які
потребують
матеріальної
допомоги.Утримання непрацездатних батьків неповнолітніми
дітьми. Визначення розміру аліментів на батьків. Звільнення
дітей від обов’язку утримувати батьків.
Тема 10. Особисті немайнові права і обов’язки та
аліментні правовідносини інших членів сім’ї та родичів
Поняття інших членів сім’ї та родичів.Особисті немайнові
правовідносини інших членів сім’ї та родичів. Права баби та
діда, прабаби та прадіда на виховання внуків та правнуків.
Права братів та сестер на спілкування. Права мачухи, вітчима та
особи, яка взяла дитину у свою сім’ю, на її виховання. Права
членів сім’ї та родичів щодо захисту дитини. Піклування про
осіб,які взяли дитину у свою сім’ю на виховання.
Загальна характеристика майнових правовідносин інших
членів сім’ї та родичів. Аліментні зобов’язання інших членів
сім’ї, умови їх виникнення. Піклування про осіб, які взяли
дитину у свою сім’ю на виховання. Визначення розміру
аліментів. Підстави звільнення падчерки та пасинка від сплати
аліментів мачусі та вітчиму. Підстави звільнення від сплати
аліментів інших членів сім’ї та родичів. Відповідальність за
невчасну сплату аліментів. Припинення аліментних зобов’язань.
Тема 11. Усиновлення. Інші форми влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: опіка
та піклування, патронат
Загальна характеристика форм влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Облік дітей-сиріт

та дітей, які залишились без батьківського піклування. Поняття,
значення і правова природа усиновлення. Порядок та умови
усиновлення дітей в Україні. Особливості усиновлення
повнолітніх. Облік осіб, що бажають усиновити дитину.
Документи, які подаються претендентами на усиновлення для
одержання дозволу на усиновлення. Правові наслідки
усиновлення. Усиновлення дітей іноземними громадянами.
Таємниця усиновлення та її правовий захист. Усиновлення дітей
іноземцями. Права та обов’язки усиновлювачів. Права
усиновленої дитини. Припинення усиновлення: основи,
порядок, правові наслідки. Скасування усиновлення: основи,
порядок, правові наслідки. Підстави та юридичні наслідки
визнання усиновлення недійсним.
Підстави та порядок набуття дитиною правового статусу
сироти або такої, що позбавлена батьківського піклування.
Основні форми влаштування дітей, що залишилися без
батьківського піклування в Україні та їх види. Повноваження
органів опіки та піклування.Тимчасове влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Порядок
встановлення опіки та піклування. Права та обов’язки опікунів
та піклувальників.Припинення опіки та піклування, звільнення
опікуна, піклувальника від виконання своїх обов’язків. Способи
захисту прав та інтересів дітей, що залишилися без
батьківського піклування.
Розвиток інституту патронату в Україні.Поняття та зміст
договору про патронат. Права та обов’язки сторін договору про
патронат. Порядок припинення патронату. Порядок створення
дитячих будинків сімейного типу. Поняття та порядок створення
прийомної сім’ї. Особи, які можуть бути прийомними батьками.
Тема 12. Правове регулювання сімейних відносин за
участю іноземців та осіб без громадянства
Поняття сімейних правовідносин з іноземним елементом.
Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у
сімейних відносинах в Україні. Правове регулювання укладення
та розірвання шлюбу за участі іноземців та осіб без
громадянства. Порядок розірвання шлюбу між громадянами
України, що перебувають закодоном. Умови визнання актів
цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні.
Правове регулювання відносин батьків та дітей, інших
членів сім’ї з іноземним елементом. Правове регулювання

усиновлення
іноземними
особами
та
осіб
без
громадянства.Встановлення опіки та піклування над дитиною,
що є громадянином України, але проживає за її межами.
Встановлення опіки та піклування над дитиною-іноземцем.
Застосування в Україні законодавства іноземних держав та
міжнародних договорів.
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