
СІМЕЙНЕ ПРАВО 
 

Мета курсу – оволодіння сімейно-правовим інструментарієм, 

правильним розумінням сімейно-правових ідей, категорій, понять, що виражені 

в Сімейному кодексі як основному джерелі сімейного права України.  
Міжпредметні зв’язки. Курс «Сімейне право» має безпосередній зв'язок 

із такими дисциплінами як: «Цивільне право (загальна частина)», «Цивільне 

право (особлива частина)»,  «Цивільне процесуальне право». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність розкривати зміст понять, категорій та інститутів 

сімейного права, зокрема поняття та особливостей сімейного права, шлюбу, 

сім'ї, сімейних правовідносин; здатність аналізувати законодавче регулювання 

сучасних сімейних правовідносин: порядку укладення та припинення шлюбу, 

особистих немайнових і майнових відносин подружжя, батьків і дітей, порядку 

та юридичних наслідків усиновлення, встановлення опіки та піклування над 

дітьми. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття, категорії та інститути сімейного права України, 

особливості сімейно-правового регулювання суспільних відносин; чинні норми 

сімейного права про порядок, умови укладення та припинення шлюбу, права та 

обов’язки подружжя, батьків і дітей, аліментні зобов’язання членів сім'ї, форми 

влаштування дітей, які залишилися без батьківської опіки тощо; практику 

застосування сімейного законодавства судами України, органами опіки і 

піклування, іншими державними органами; перспективи та основні напрями 

розвитку сімейного законодавства; 
вміти: правильно застосовувати норми сімейного права в процесі роботи 

за юридичною спеціальністю; вирішувати конкретні правові ситуації на базі 

національного та міжнародного законодавства. 
володіти: понятійно-категоріальним апаратом сімейного права. 
Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

   Сім’я та шлюб. Сімейне право як галузь права. Сімейні правовідносини. 
Шлюб у сімейному праві. Укладення шлюбу. Недійсність шлюбу. 

Сімейні права та обов’язки. Особисті немайнові та майнові 

правовідносини подружжя. Припинення шлюбу. Встановлення походження 

дітей. Оспорювання батьківства (материнства). Майнові та особисті немайнові 

правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім'ї та родичів. Правові 

форми забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського 

піклування. Усиновлення в Україні. Прийомна сім’я. Опіка та піклування. 

Патронат над дітьми.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 120 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 70 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит 
 
 
 


