
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

СІМЕЙНЕ  ПРАВО УКРАЇНИ 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова    

Форма навчання:   денна/заочна 

Освітній ступінь:   бакалавр        

Галузь знань:   для всіх галузей     

Спеціальність:   для всіх спеціальностей 

Освітня програма:             - 

Рік навчання:   2-4   

Семестр:    3-8  

Кількість кредитів (годин):  4  (денна:120 год.: 24- лекції; 24- семінарські; 72 самостійна 

робота); (заочна: 120 год.: 6- лекції; 6- семінарські; 108 – самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Метіль Анастасія Сергіївна          

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

права і соціальної роботи 

Кафедра: кафедра права і соціальної роботи  

Робочий e-mail: Metilnasty1@gmail.com   

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 16.10-17.30     

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Сімейне право України» є вибірковим компонентом підготовки 

здобувачів вищої освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 081 Право освітньо-

професійної програми «Право» та спрямована на формування і розвиток загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей у відповідності до освітньої програми.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Сімейне право України» є загальні 

правові норми, які розповсюджуються на всі сімейно-правові відносини та сукупність 

інститутів, кожен з яких регулює визначений різновид сімейних відносин. 

Метою є пізнання закономірностей, формування і взаємозв’язок окремих 

структурних частин сімейного права; вивчення законодавства, принципів та суб’єктів 

сімейних правовідносин, інститутів, яких немає в інших галузях права, а саме – родинні 

правовідносини, які набувають правового значення незалежно від юридичних фактів, 

шлюб (порядок його реєстрації і припинення), правовідносини (подружжя, батьків і дітей, 

інших членів сім’ї), усиновлення, опіка і піклування, реєстрація актів цивільного стану. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сімейне право України» є: 

- забезпечити повноцінне оволодіння студентами основних теоретичних положень з 

усіх правових інститутів сімейного права та нормативно-правовою базою; 

- сформувати розуміння і вміння орієнтуватися у законодавчій базі; 

mailto:Metilnasty1@gmail.com


- навчити студентів професійно грамотно і адекватно застосовувати чинне 

законодавство, що регулює розглядувану систему суспільних відносин; 

- сформувати у них необхідні організаційні та вольові навички щодо впливу 

засобами правового характеру на регулювання зазначених відносин. 

 

Передумови для   вивчення   дисципліни: «Права людини та громадянське суспільство в 

Україні»  «Теорія   держави   і   права», «Конституційне право України». 

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Україна в європейській історії та культурі»,  «Цивільне 

право України», «Право соціального забезпечення», «Теорія держави і права». 

 

4. Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання. 

Знання: 

- знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

Уміння: 

- здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, 

а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право; 

- здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Комунікація : 

- 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. 

- здатність працювати в команді. 

Автономність та відповідальність: 

- здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції; 

- здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

5. Структура дисципліни 

 

Денна форма навчання: 

Тема 1. Загальні положення сімейного права 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Сімейне законодавство.  

2. Поняття сімейного права як юридичної 

науки.галузі права, правової дисципліни.  

3. Особливості сімейного права та його місце 

в системі права України.  

4. Предмет і метод сімейного права. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Концепція державної сімейної політики. 

2. Основні принципи та напрями державної 

сімейної політики.  

3. Загальні риси дореволюційного 

вітчизняного законодавства про шлюб та 

сім’ю.  

4. Система Сімейного права України. 

 

 1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти термінологічний словник «Сімейне 

право України» 50 термінів з вказуванням 

посилання. 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Подружжя Калашникових проживало у 

власному будинку, побудованому ЗО років 

тому. За роки експлуатації у будинку 

жодного разу не проводили капітального 

ремонту, оскільки грошей у подружжя на 

ремонт не було, то вони вирішили продати 

автомобіль, куплений на гроші, зароблені 

Калашниковим в Італії. Через рік після 

проведеного ремонту Калашников звернувся 

у суд із заявою про розірвання шлюбу та 

розподіл майна, претендуючи на 3А будинку. 

Свої вимоги він мотивував тим, що ремонт 

будинку було проведено за його кошти 

(автомобіль було куплено на зароблені ним 

особисто гроші за кордоном). Яке рішення 

прийме суд? 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 2. Сімейні правовідносини 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття сім’ї як правової категорії.  

2. Сім’я в соціологічному і юридичному 

значенні (порівняльна характеристика).  

3. Право особи на сім’ю.  

4. Поняття, особливості і види сімейних 

правовідносин.  

5. Підстави виникнення сімейних 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


правовідносин.  

6. Суб’єкти, об’єкти і зміст сімейних 

правовідносин. 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Споріднення і свояцтво у сімейному праві 

України, їх юридичне значення.  

2. Суб’єктивні сімейні права і обов’язки. 

3. Здійснення сімейних прав та виконання 

сімейних обов’язків. 

4. Захист сімейних прав та інтересів. 

5. Строки і позовна давність у сімейному 

праві України. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Розробити структурно-логічну схему 

"Система  трудових правовідносин" 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Шлюб подружжя Броньків було розірвано у 

міському суді. Розглядаючи спір про 

розподіл спільно нажитого майна 

подружжям, суд зробив розподіл — 

квартири, дачі, автомобіля. У зустрічному 

позові Остапа Бронько про розподіл 

грошових вкладів Марії Бронько, що 

знаходилися у банку, відмовив у зв'язку із 

відмовою колишньої дружини від вимоги про 

розподіл предметів домашнього вжитку. Чи є 

рішення суду правомірним? Чому? 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 3. Шлюб 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття шлюбу та його ознаки. 

2. Умови укладення шлюбу.  

3. Шлюбний вік: поняття, значення.  

4. Право на шлюб.  

5. Зміст принципу добровільності укладення 

шлюбу.  

6. Державна реєстрація шлюбу та порядок 

реєстрації шлюбу.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с.. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Юридичне значення взаємної обізнаності 

осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, 

про стан здоров’я одне одного.  

2. Заручини та їх правові наслідки.  

3. Правові наслідки реєстрації шлюбу. 

Правозгідність шлюбу.  

4. Перешкоди до укладення шлюбу.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти перелік прав та обов’язків кожного з 

подружжя які передбачені в нормативних 

актах України, в ―Microsoft word‖  

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Іван Іванович Іванов (55 років) внаслідок 

необережності став інвалідом II групи. 

Пенсії, яку він отримує по інвалідності, йому 

ледве вистачає на прожиття. А ще потрібно 

платити за квартиру та ліки. Тому він 

звернувся до суду із позовом про стягнення 

аліментів із свого сина (ЗО років, вчитель, 

має сім'ю та двоє дітей) з яким не 

підтримував стосунків впродовж останніх 25 

років з моменту розлучення з матір'ю сина 

(не зустрічався, не спілкувався, не брав 

участі у вихованні), при цьому він сплачував 

аліменти на сина до його повноліття. Яке 

рішення прийме суд? 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 4. Особисті майнові та немайнові права та обов'язки 

подружжя 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Загальна характеристика та особливості 

особистих немайнових правовідносин 

подружжя (чоловіка і дружини).  

2. Право на материнство і на батьківство. 

3. Право дружини та чоловіка на повагу до 

своєї індивідуальності.  

4. Права подружжя на вільний фізичний та 

духовний розвиток. 
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5. Особливості майнових правовідносин у 

сімейному праві.  

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Право подружжя на прізвище, зміну 

прізвища у зв’язку з укладенням шлюбу та у 

шлюбі, та пов’язані з ним права.  

2. Права дружини та чоловіка на розподіл 

обов’язків та спільне вирішення питань 

життя сім’ї.  

3. Захист особистих прав подружжя. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Написати доповідь (не менше 5 сторінок) на 

тему «Особисті майнові та немайнові права 

та обов'язки подружжя»  

 Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Олександра (18 років) вагітна. За словами 

дівчини, батьком дитини є її знайомий 

Микола (22 роки), який заперечує 

батьківство. Олександра бажає одружитися із 

Миколою, а хлопець не лише не бажає 

одружуватися, а й відмовляється від 

утримання дитини у випадку народження. Як 

буде вирішено ситуацію? 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 5. Припинення шлюбу 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття і підстави припинення шлюбу.  

2. Припинення шлюбу зі смертю одного з 

подружжя (оголошення померлим).  

3. Умови розірвання шлюбу в органах 

реєстрації актів цивільного стану за заявою 

подружжя, які не мають дітей.  

4. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за 

заявою одного з подружжя. 

5. Поняття правового режиму майна 

подружжя.  
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учбової літератури, 2011. 360 с. 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Право подружжя на розпорядження 

майном, що є об’єктом спільної сумісної 

власності.  

2. Захист прав подружжя у випадку 

укладення угод по розпорядженню майном 

без його згоди.  

3. Здійснення права спільної сумісної 

власності після розірвання шлюбу.  

4. Способи та порядок поділу майна, що є 

об’єктом спільної сумісної власності 

подружжя.  

5. Звернення стягнень на майно, що є 

об’єктом спільної сумісної власності.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

Практичні завдання: 

Написати есе (не більше 2 сторінок) по темі: 

«Підстави припинення шлюбу» 

 Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Батьки Валентина та Маші товаришували з 

дитячих років своїх дітей, мріючи про їхній 

шлюб. Але Маша довго відмовлялася 

одружуватися із Валентином. Та лише після 

численних вмовлянь весілля таки відбулося. 

Чи буде визнано такий шлюб дійсним? 
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14#Text 
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№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 6. Визначення походження дитини. Загальні підстави 

виникнення прав та обов'язків батьків і дітей 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття встановлення походження дітей. 

2. Встановлення материнства.  

3. Визначення походження дитини від матері 

та батька, які перебувають між собою у 

шлюбі.  

4. Визначення походження дитини від батька, 

матері при штучному заплідненні та 

імплементації зародка.  

5. Визначення походження дитини, батьки 

якої не перебувають у шлюбiмiж собою.  

6. Встановлення батьківства добровільним 

визнанням батьківства. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 
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3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Встановлення батьківства і материнства за 

рішенням суду.  

2. Засвідчення походження дітей. Реєстрація 

батьківства і материнства.  

3. Спір про батьківство, материнство. 

Поняття і підстави оспорювання батьківства 
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(материнства).  

4. Порядок оспорювання батьківства.  

5. Позовна давність в оспорюванні 

батьківства.  

3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти презентацію (не менше 10 слайдів) 

на тему: «Визначення походження дитини. 

Загальні підстави виникнення прав та 

обов'язків батьків і дітей» 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Тетяна та Юрій збираються одружитися. 

Мати Тетяни є двоюрідною сестрою батькові 

Юрія. У державному органі реєстрації актів 

цивільного стану хлопцеві та дівчині 

заявили, що вони не мають права 

одружуватися. Чи правильно поступили 

працівники державного органу реєстрації 

актів цивільного стану? 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 7. Права та обов'язки батьків і дітей 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Підстави виникнення правовідносин 

батьків і дітей.  

2. Рівність прав та обов’язків батьків щодо 

дітей і дітей щодо батьків.  

3. Права і обов’язки батьків по визначенню 

імені, прізвища та по батькові дитини. 

4. Права батьків і дітей на майно одне 

одного.  

5. Роздільність майна батьків і дітей.  

6. Право власності дитини на майно, 

призначене для її розвитку, навчання та 

виховання.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 
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учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Захист батьківських прав  

2. Вирішення спорів між батьками з приводу 

виховання дітей.  

3. Права дітей на захист від неправомірних 

дій батьків.  

4. Підстави і прядок позбавлення 

батьківських прав. 

5. Юридичні наслідки позбавлення 

батьківських прав.  

6. Поновлення в батьківських правах.  
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Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 
Практичні завдання: 

Скласти перелік (не менше 3 сторінок) 

нормативних актів, що регулюють Права та 

обов'язки батьків і дітей з їх короткою 

характеристикою. 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Антон та Олена вирішили одружитися і 

подали заяву до державного органу 

реєстрації актів цивільного стану. Оскільки 

Олена була єдиною дочкою у сім'ї, — її 

батьки вирішили зайнятися організацією 

весілля. Вони замовили зал у кафе, купили 

Олені весільну сукню та поступово почали 

запрошувати гостей. За тиждень до весілля 

Антон заявив Олені, що він не хоче офіційно 

одружуватися і запропонував жити спільно 

деякий час, щоб краще взнати один одного. 

Чи дії Антона правомірні? Чи може Олена 

примусити Антона одружитися? Батьки 

Олени вимагають у суді відшкодування 

завданої матеріальної та моральної шкоди. 

Яке рішення прийме суд? 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 8. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичі 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Особисті немайнові права і обов’язки 

інших членів сім’ї та родичів.  

2. Аліментні правовідносини між іншими 

членами сім’ї та родичами.  

3. Аліментні зобов’язання баби, діда, 

прабаби, прадіда, внуків і правнуків.  

4. Аліментні зобов’язання між братами і 

сестрами. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 
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Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Аліментні правовідносини між 

фактичними вихователями і вихованцями.  

2. Розмір аліментів, що стягуються з інших 

членів сім’ї та родичів, і строки їх стягнення. 

3. Визначення заборгованості за аліментами. 

4. Обов'язок дітей утримувати батьків та його 

виконання.  

5. З ким має проживати малолітня дитина 

при розлученні: кардинальна зміна напряму 

української судової практики. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Написати доповідь (не менше 4 сторінок) на 

тему: «Права та обов'язки інших членів сім'ї 

та родичі»  

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Богдан та Віра перебувають у шлюбі 6 років. 

З метою отримання необхідних коштів для 

започаткування власного бізнесу чоловік 

вирішив продати легковий автомобіль, 

куплений 2 роки тому на його ім'я. Дружина 

не хоче щоб чоловік займався бізнесом і 

заявляє, — що чоловік не має права без її 

згоди продавати автомобіль. Прокоментуйте 

ситуацію. Як буде вирішено справу? 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 9. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Форми влаштування дітей, які залишилися 

без піклування батьків: усиновлення, 

передача в сім’ю опікуна, піклувальника, в 

сім’ю прийомних батьків, до будинку 

сімейного типу, передача до спеціалізованих 

державних органів.  

2. Виявлення і влаштування дітей, які 

залишились без піклування батьків.  

3. Поняття усиновлення за законодавством 

України.  

4. Органи, що здійснюють усиновлення в 

Україні.  

5. Облік осіб, які бажають усиновити дитину. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Умови усиновлення в Україні.  

2. Вимоги до особи усиновлювача.  

3. Правове значення віку усиновлювача та 

усиновлюваного.  

4. Згода батьків на усиновлення дитини та 

порядок її надання. 

5.  Випадки усиновлення дитини без згоди її 

батьків.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти структуровану схему в ―Microsoft 

word‖ на тему: «Влаштування дітей, 

позбавлених батьківського піклування» 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Соловій та Романів зареєстрували шлюб. 

Через деякий час Соловій дізнався, що 

дружина має двох дітей від попереднього 

шлюбу. Соловій звернувся до суду з позовом 

про визнання шлюбу недійсним за підставою 

відсутності його вільної згоди на укладення 

шлюбу з Романів. 

Проаналізуйте ситуацію. 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 10. Загальна характеристика спадкування 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Види спадкування та їх загальна 

характеристика. 

2. Спадкування за правом на обов’язкову частку. 

3. Порядок спадкування речей домашньої 

обстановки вжитку. 

4. Поняття та правова природа заповіту. 

5. Форма заповіту.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Порядок складання та посвідчення 

заповітів.  

2. Суб’єкти, які наділені повноваженням 

щодо посвідчення заповітів. 

3.Підстави та порядок усунення від права на 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 
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спадкування.  

3. Склад спадщини.  

4. Права та обов’язки, які не входять до 

складу спадщини.  

5. Права та обов’язки, ясі переходять за 

спадкуванням. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти презентацію (не менше 10 слайдів) 

на тему: «Загальна характеристика 

спадкування у Сімейному праві України» 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Зареєструвавши шлюб, через деякий час 

Костюк з'ясувала, що до реєстрації шлюбу її 

чоловік спільно проживав з іншою жінкою, 

має з нею спільних малолітніх дітей. Вона 

звернулась до органу РАЦСу із заявою про 

анулювання актового запису про її шлюб з 

Костюком. 

Які дії має вчинити орган РАЦСу ? 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 11 Колізійні норми сімейного права 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття колізійних норм у сімейному 

праві. 

2. Встановлення батьківства по відношенню 

до іноземного громадянина (підданого). 

3. Міжнародні угоди з питань сімейного 

права. 

4. Усиновлення у міжнародному приватному 

праві. 

5. Опіка і піклування у міжнародному 

приватному праві. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Сімейні правовідносини з іноземним 

елементом. 

2.  Колізійні питання укладення шлюбу.  

3. Колізійні проблеми шлюбу з іноземним 

елементом.  

4. Колізійні проблеми визначення 

походження дитини.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 
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3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 
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Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Написати доповідь (не менше 4 сторінок) на 

тему «Колізійні норми сімейного права».  

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Батьки Валентина та Маші товаришували з 

дитячих років своїх дітей, мріючи про їхній 

шлюб. Але Маша довго відмовлялася 

одружуватися із Валентином. Та лише після 

численних вмовлянь весілля таки відбулося. 

Чи буде визнано такий шлюб дійсним? 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Заочна форма навчання: 

Тема 1. Загальні положення сімейного права 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Сімейне законодавство.  

2. Поняття сімейного права як юридичної 

науки.галузі права, правової дисципліни.  

3. Особливості сімейного права та його місце 

в системі права України.  

4. Предмет і метод сімейного права. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Концепція державної сімейної політики. 

2. Основні принципи та напрями державної 

сімейної політики.  

3. Загальні риси дореволюційного 

вітчизняного законодавства про шлюб та 

сім’ю.  

4. Система Сімейного права України. 

 

 1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти термінологічний словник «Сімейне 

право України» 50 термінів з вказуванням 

посилання. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 
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Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Подружжя Калашникових проживало у 

власному будинку, побудованому ЗО років 

тому. За роки експлуатації у будинку 

жодного разу не проводили капітального 

ремонту, оскільки грошей у подружжя на 

ремонт не було, то вони вирішили продати 

автомобіль, куплений на гроші, зароблені 

Калашниковим в Італії. Через рік після 

проведеного ремонту Калашников звернувся 

у суд із заявою про розірвання шлюбу та 

розподіл майна, претендуючи на 3А будинку. 

Свої вимоги він мотивував тим, що ремонт 

будинку було проведено за його кошти 

(автомобіль було куплено на зароблені ним 

особисто гроші за кордоном). Яке рішення 

прийме суд? 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 2. Сімейні правовідносини 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Споріднення і свояцтво у сімейному праві 

України, їх юридичне значення.  

2. Суб’єктивні сімейні права і обов’язки. 

3. Здійснення сімейних прав та виконання 

сімейних обов’язків. 

4. Захист сімейних прав та інтересів. 

5. Строки і позовна давність у сімейному 

праві України. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Розробити структурно-логічну схему 

"Система  трудових правовідносин" 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Шлюб подружжя Броньків було розірвано у 

міському суді. Розглядаючи спір про 

розподіл спільно нажитого майна 

подружжям, суд зробив розподіл — 

квартири, дачі, автомобіля. У зустрічному 

позові Остапа Бронько про розподіл 

грошових вкладів Марії Бронько, що 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 
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знаходилися у банку, відмовив у зв'язку із 

відмовою колишньої дружини від вимоги про 

розподіл предметів домашнього вжитку. Чи є 

рішення суду правомірним? Чому? 

 

Тема 3. Шлюб 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Поняття шлюбу та його ознаки. 

2. Умови укладення шлюбу.  

3. Шлюбний вік: поняття, значення.  

4. Право на шлюб.  

5. Зміст принципу добровільності укладення 

шлюбу.  

6. Державна реєстрація шлюбу та порядок 

реєстрації шлюбу.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Юридичне значення взаємної обізнаності 

осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, 

про стан здоров’я одне одного.  

2. Заручини та їх правові наслідки.  

3. Правові наслідки реєстрації шлюбу. 

Правозгідність шлюбу.  

4. Перешкоди до укладення шлюбу.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти перелік прав та обов’язків кожного з 

подружжя які передбачені в нормативних 

актах України, в ―Microsoft word‖  

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Іван Іванович Іванов (55 років) внаслідок 

необережності став інвалідом II групи. 

Пенсії, яку він отримує по інвалідності, йому 

ледве вистачає на прожиття. А ще потрібно 

платити за квартиру та ліки. Тому він 

звернувся до суду із позовом про стягнення 

аліментів із свого сина (ЗО років, вчитель, 

має сім'ю та двоє дітей) з яким не 

підтримував стосунків впродовж останніх 25 

років з моменту розлучення з матір'ю сина 

(не зустрічався, не спілкувався, не брав 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 
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участі у вихованні), при цьому він сплачував 

аліменти на сина до його повноліття. Яке 

рішення прийме суд? 

 

Тема 4. Особисті майнові та немайнові права та обов'язки 

подружжя 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Загальна характеристика та особливості 

особистих немайнових правовідносин 

подружжя (чоловіка і дружини).  

2. Право на материнство і на батьківство. 

3. Право дружини та чоловіка на повагу до 

своєї індивідуальності.  

4. Права подружжя на вільний фізичний та 

духовний розвиток. 

5. Особливості майнових правовідносин у 

сімейному праві.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Право подружжя на прізвище, зміну 

прізвища у зв’язку з укладенням шлюбу та у 

шлюбі, та пов’язані з ним права.  

2. Права дружини та чоловіка на розподіл 

обов’язків та спільне вирішення питань 

життя сім’ї.  

3. Захист особистих прав подружжя. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Написати доповідь (не менше 5 сторінок) на 

тему «Особисті майнові та немайнові права 

та обов'язки подружжя»  

 Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Олександра (18 років) вагітна. За словами 

дівчини, батьком дитини є її знайомий 

Микола (22 роки), який заперечує 

батьківство. Олександра бажає одружитися із 

Миколою, а хлопець не лише не бажає 

одружуватися, а й відмовляється від 

утримання дитини у випадку народження. Як 

буде вирішено ситуацію? 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 5. Припинення шлюбу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
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Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Право подружжя на розпорядження 

майном, що є об’єктом спільної сумісної 

власності.  

2. Захист прав подружжя у випадку 

укладення угод по розпорядженню майном 

без його згоди. 

3. Здійснення права спільної сумісної 

власності після розірвання шлюбу.  

4. Способи та порядок поділу майна, що є 

об’єктом спільної сумісної власності 

подружжя.  

5. Звернення стягнень на майно, що є 

об’єктом спільної сумісної власності.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

Практичні завдання: 

Написати есе (не більше 2сторінок) по темі: 

«Підстави припинення шлюбу» 

 Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Батьки Валентина та Маші товаришували з 

дитячих років своїх дітей, мріючи про їхній 

шлюб. Але Маша довго відмовлялася 

одружуватися із Валентином. Та лише після 

численних вмовлянь весілля таки відбулося. 

Чи буде визнано такий шлюб дійсним? 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 6. Визначення походження дитини. Загальні підстави 

виникнення прав та обов'язків батьків і дітей 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Поняття встановлення походження дітей. 

2. Встановлення материнства.  

3. Визначення походження дитини від матері 

та батька, які перебувають між собою у 

шлюбі.  

4. Визначення походження дитини від батька, 

матері при штучному заплідненні та 

імплементації зародка.  

5. Визначення походження дитини, батьки 

якої не перебувають у шлюбiмiж собою.  

6. Встановлення батьківства добровільним 

визнанням батьківства. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
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Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти презентацію (не менше 10 слайдів) 

на тему: «Визначення походження дитини. 

Загальні підстави виникнення прав та 

обов'язків батьків і дітей» 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Тетяна та Юрій збираються одружитися. 

Мати Тетяни є двоюрідною сестрою батькові 

Юрія. У державному органі реєстрації актів 

цивільного стану хлопцеві та дівчині 

заявили, що вони не мають права 

одружуватися. Чи правильно поступили 

працівники державного органу реєстрації 

актів цивільного стану? 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 7. Права та обов'язки батьків і дітей 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Підстави виникнення правовідносин 

батьків і дітей.  

2. Рівність прав та обов’язків батьків щодо 

дітей і дітей щодо батьків.  

3. Права і обов’язки батьків по визначенню 

імені, прізвища та по батькові дитини. 

4. Права батьків і дітей на майно одне 

одного.  

5. Роздільність майна батьків і дітей.  

6. Право власності дитини на майно, 

призначене для її розвитку, навчання та 

виховання.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 
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Завдання для самостійної роботи: 
Практичні завдання: 

Скласти перелік (не менше 3 сторінок) 

нормативних актів, що регулюють Права та 

обов'язки батьків і дітей з їх короткою 

характеристикою. 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Антон та Олена вирішили одружитися і 

подали заяву до державного органу 

реєстрації актів цивільного стану. Оскільки 

Олена була єдиною дочкою у сім'ї, — її 

батьки вирішили зайнятися організацією 

весілля. Вони замовили зал у кафе, купили 

Олені весільну сукню та поступово почали 

запрошувати гостей. За тиждень до весілля 

Антон заявив Олені, що він не хоче офіційно 

одружуватися і запропонував жити спільно 

деякий час, щоб краще взнати один одного. 

Чи дії Антона правомірні? Чи може Олена 

примусити Антона одружитися? Батьки 

Олени вимагають у суді відшкодування 

завданої матеріальної та моральної шкоди. 

Яке рішення прийме суд? 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 8. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичі 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Особисті немайнові права і обов’язки 

інших членів сім’ї та родичів.  

2. Аліментні правовідносини між іншими 

членами сім’ї та родичами.  

3. Аліментні зобов’язання баби, діда, 

прабаби, прадіда, внуків і правнуків.  

4. Аліментні зобов’язання між братами і 

сестрами. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Написати доповідь (не менше 4 сторінок) на 

тему: «Права та обов'язки інших членів сім'ї 

та родичі»  

Вирішити ситуацію: 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
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Задача №1. 

Богдан та Віра перебувають у шлюбі 6 років. 

З метою отримання необхідних коштів для 

започаткування власного бізнесу чоловік 

вирішив продати легковий автомобіль, 

куплений 2 роки тому на його ім'я. Дружина 

не хоче щоб чоловік займався бізнесом і 

заявляє, — що чоловік не має права без її 

згоди продавати автомобіль. Прокоментуйте 

ситуацію. Як буде вирішено справу? 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 9. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Умови усиновлення в Україні.  

2. Вимоги до особи усиновлювача.  

3. Правове значення віку усиновлювача та 

усиновлюваного.  

4. Згода батьків на усиновлення дитини та 

порядок її надання. 

5.  Випадки усиновлення дитини без згоди її 

батьків.  

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти структуровану схему в ―Microsoft 

word‖ на тему: «Влаштування дітей, 

позбавлених батьківського піклування» 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Соловій та Романів зареєстрували шлюб. 

Через деякий час Соловій дізнався, що 

дружина має двох дітей від попереднього 

шлюбу. Соловій звернувся до суду з позовом 

про визнання шлюбу недійсним за підставою 

відсутності його вільної згоди на укладення 

шлюбу з Романів. 

Проаналізуйте ситуацію. 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 10. Загальна характеристика спадкування 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
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Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Порядок складання та посвідчення 

заповітів.  

2. Суб’єкти, які наділені повноваженням 

щодо посвідчення заповітів. 

3.Підстави та порядок усунення від права на 

спадкування.  

3. Склад спадщини.  

4. Права та обов’язки, які не входять до 

складу спадщини.  

5. Права та обов’язки, ясі переходять за 

спадкуванням. 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти презентацію (не менше 10 слайдів) 

на тему: «Загальна характеристика 

спадкування у Сімейному праві України» 

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Зареєструвавши шлюб, через деякий час 

Костюк з'ясувала, що до реєстрації шлюбу її 

чоловік спільно проживав з іншою жінкою, 

має з нею спільних малолітніх дітей. Вона 

звернулась до органу РАЦСу із заявою про 

анулювання актового запису про її шлюб з 

Костюком. 

Які дії має вчинити орган РАЦСу ? 

 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 

Тема 11 Колізійні норми сімейного права 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Написати доповідь (не менше 4 сторінок) на 

тему «Колізійні норми сімейного права».  

Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Батьки Валентина та Маші товаришували з 

дитячих років своїх дітей, мріючи про їхній 

шлюб. Але Маша довго відмовлялася 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text 

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  
3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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одружуватися із Валентином. Та лише після 

численних вмовлянь весілля таки відбулося. 

Чи буде визнано такий шлюб дійсним? 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2016. 520 с. 

 
6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

1 варіант 

Тестові завдання 

1. Шлюб в Україні реєструється: 

a) після звернення із заявою про реєстрацію до органу загс; 

б) після реєстрації шлюбу у церкві; 

в) через 2 тижні після подання заяви; 

г) через 2 місяці після подання заяви. 

2. В якому віці чоловіки мають право одружуватись? 

a) 16 років; 

б) 17 років; 

в) 18 років; 

г) законом не встановлено. 

3. Для реєстрації шлюбу необхідні: 

a) взаємна згода молодих; 

б) згода батьків молодих; 

в) досягнення шлюбного віку; 

г) наявність згоди про майбутнє місце проживання. 

4. Яке прізвище отримує подружжя після реєстрації шлюбу? 

а) чоловік — прізвище жінки; 

б) залишаються на своїх прізвищах; 

в) поєднують свої прізвища; 

г) можливий будь-який із зазначених варіантів. 

5. В якому віці встановлюється опіка над неповнолітніми дітьми? 

a) до 15 років; 



б) до 18 років; 

в) з 15 до 18 років; 

г) за рішенням суду. 

 

Теоретичні питання: 

1. Які підстави укладання та розірвання шлюбу ви знаєте. 

2. Шлюбний договір: значення та підстави укладання. 

3. Види спадкування. Поняття та роз’яснення  

 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Екзамен проводиться в усній формі на платформі ZOOM.   

 

Тематика індивідуальних завдань 

 

1. Поняття та загальна характеристика сімейних правовідносин. 

2. Поняття та ознаки шлюбу. 

3. Умови і порядок укладення шлюбу. 

4. Особисті права та обов’язки подружжя. 

5. Майнові права та обов’язки подружжя. 

6. Правовий режим майна подружжя за законодавством України. 

7. Поняття та особливості укладення шлюбного договору. 

8. Регулювання майнових відносин подружжя в шлюбному договорі. 

9. Поділ спільного майна подружжя. 

10. Підстави та порядок розірвання шлюбу. 

11. Припинення шлюбу шляхом розлучення у судовому порядку. 

12. Умови, порядок та правові наслідки визнання шлюбу недійсним. 

13. Поняття та види аліментних відносин. 

14. Аліментні відносини між подружжям. 

15. Аліментні відносини між батьками та дітьми. 

16. Правовий статус дитини. 

17. Встановлення походження дитини та її право на виховання в сім’ї. 

18. Встановлення та оспорювання батьківства (материнства). 

19. Особисті права та обов’язки батьків та дітей. 

20. Принципи здійснення батьківських прав. 

21. Вирішення спорів між батьками з питань виховання дітей. 

22. Правові наслідки протиправної поведінки батьків при здійсненні батьківських прав. 

23. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав та відібрання 

дітей без позбавлення батьківських прав. 

24. Майнові відносини батьків та дітей. 

25. Форми облаштування дітей, що залишились без батьківського піклування. 

26. Поняття усиновлення (удочеріння). Умови, порядок та правові наслідки усиновлення 

(удочеріння). 

27. Права та обов’язки усиновителів. усиновлених та їх родичів. 

28. Підстави, порядок та правові наслідки визнання усиновлення недійсним. 

29. Прийомна сім’я як одна із форм облаштування дітей, що залишились без батьківського 

піклування. 

30. Договір про патронат. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 



Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 незадовільно 

1-25  

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів (поточний контроль) 

– середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,4 

10 балів 

(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

50 балів 

(підсумковий 

контроль) – за 

результатами 

відповідей на 

екзамені 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів (поточний контроль) 

6 балів 

(проміжний 

контроль) 

25 балів 

(підсумковий 

контроль) 

 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 



матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Тези доповідей 5 

Термінологічний словник 5 

Рішення задач 5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання виконання завдань з Сімейного права України є вміння 

студента правильно відповісти на питання та вміти пояснити теоретичні засади, згідно з 

якими була задана ситуація. 

Оцінювання тез доповідей здійснюється із урахуванням актуальності теми 

дослідження, розкриття цієї теми, надання обґрунтованих аргументів на підтвердження 

власної думки та відсоткового показника унікальності тексту.  

Оцінювання рішення задач здійснюється із урахуванням здатності здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок у 

вирішенні задач. 

Оцінювання термінологічного словника здійснюється із врахуванням загального 

охоплення спектру термінів за темами, що виносяться на вивчення студентами, а також 

якість засвоєння цих термінів. 

Оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального представлення.  

 

Кожен студент має право, для перезарахування кредитів дисципліни пройти он-лайн 

курси на запропонованих платформах. Наявність сертифікату є підставою для виставлення 

оцінок за індивідуальне завдання. 

Можливість пройти курси на таких платформах, що визнаються закладами вищої 

освіти (реєструєтесь на платформі, обираєте курс, що підходить до тематичного 

навантаження з дисципліни): 

1. https://www.ed-era.com/   

2. https://ru.coursera.org/  

3. https://prometheus.org.ua/  

4. https://vse-kursy.com/index.php?  

5. https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/courses  

6. https://vumonline.ua/courses / 

7.  https://impactorium.org/uk/about/ 
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https://impactorium.org/uk/about/


Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 теоретичне питання складає 8 балів, 5 

правильно вирішених тестових завдань оцінюються як 6 балів. Загальна кількість балів 

може складати 30 балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність 

критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити 

висновки. 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 

 

Викладач                   __________________                   Метіль А.С. 
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Завідувач кафедри           __________________            Метіль А.С. 

 


