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ПЕРЕДМОВА 

 

Сімейний кодекс України містить значну кількість норм, що регулюють 

відносини, які раніше не входили до сфери дії сімейного права, наприклад, договірні 

засади регулювання сімейних відносин, заручини, режим окремого проживання 

подружжя, особисті немайнові права та обов'язки суб'єктів сімейних відносин тощо. 

При цьому удосконалення правового регулювання сімейних відносин в Україні 

відбувається із врахуванням європейських стандартів. Водночас процес 

реформування сімейного законодавства буде ефективним за умови проведення 

ґрунтовних наукових досліджень основних інститутів сімейного права, а також 

проблем в сфері здійснення та захисту сімейних прав. 

У зв’язку з цим, до освітньо-професійної програми підготовки докторів 

філософії спеціальності «Право» включено дисципліну «Доктрина сімейного права». 

Метою навчальної дисципліни є: опанування аспірантами методології наукових 

досліджень в сфері сімейного права, формування системи знань з доктрини 

сімейного права України; акцентування уваги аспірантів на складних теоретичних та 

практичних проблемах сімейних правовідносин; на основі конкретно-предметного 

матеріалу сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у аспірантів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукові погляди в сфері 

правового регулювання відносин між членами сім’ї, а також особами, які пов’язані 

сімейними правовідносинами, в тому числі відносини, які виникають: при укладенні 

та розірванні шлюбу, здійсненні особистих немайнових та майнових прав 

подружжя, батьків, дітей та інших членів сім’ї, влаштуванні дітей, позбавлених 

батьківського піклування тощо. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Доктрина сімейного права» є: 

поглиблене вивчення аспірантами проблем науки сімейного права, аналіз актів 

сімейного законодавства України, міжнародних договорів, актів вищих судових 

інстанцій, монографічної та наукової літератури, вирішення аналітичних завдань 

відповідно до програми курсу. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні: 

знати: 

- положення актів сімейного законодавства України та міжнародних договорів 

щодо правового регулювання правовідносин між подружжям, батьками та 

дітьми, іншими членами сім’ї та родичами; 

- основні положення сімейно-правової доктрини з питань укладення та 

припинення шлюбу, виникнення та припинення правовідносин між батьками 

та дітьми, особистих немайнових та майнових правовідносин між членами 

сім’ї та родичами, договірного регулювання сімейних відносин, влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- підходи судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства 

України, що регулює сімейні правовідносини; 

- міжнародно-правове регулювання сімейних відносин. 

вміти : 

- використовувати дані науки сімейного права для вирішення наукових 

проблем та практичних завдань; 

- правильно застосовувати та тлумачити сімейне законодавство; 

- застосовувати міжнародно-правові акти, що  регулюють сімейні відносини; 

- складати акти застосування норм права, процесуальні документи; 

- критично аналізувати норми сімейного законодавства, виявляти колізії, 

формувати способи їх усунення.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л. п. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика доктрини сімейного права 

Тема 1. Поняття та 

значення доктрини 

сімейного права. 

3 1 1 - - 2 

Тема 2. Формування 

доктрини сімейного 

права. 

2 1 1 - - 2 

Тема 3. Джерела 

сімейного права. 
3 1 1 - - 2 

Тема 4. Сімейні 

правовідносини: 

окремі проблеми 

 1 1   4 

Тема 5. Договірне 

регулювання 

сімейних відносин. 

4 2 2 - - 4 

Стаття І. Разом за 

змістовим модулем 1 
12 6 6 - - 14 

Змістовий модуль 2. Правовідносини подружжя: проблеми теорії та практики 

Тема 6. Поняття та 

порядок укладення 

шлюбу в доктрині 

сімейного права. 

5 1 1 - - 4 

Тема 7. Особисті 

немайнові та майнові 

правовідносини 

подружжя в доктрині 

сімейного права та 

судовій практиці. 

5 3 1 - - 4 

Тема 8. Недійсність 

шлюбу: проблеми 

теорії та практики. 
6 2 1 - - 4 

Тема 9. Припинення 

шлюбу. 
4 2 1 - - 4 

Стаття ІІ. Разом за 

змістовим модулем 2 
24 8 4 - - 16 
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Модуль 2 

Змістовий модуль 3.  Правовідносини батьків і дітей, iнших членів сiм’ї та родичiв 
Тема 10. Проблеми 
визначення 
походження дітей. 

4 1 1 - - 4 

Тема 11. Особистi 
немайновi та майнові 
правовiдносини 
батькiв та дітей 

4 2 2 - - 4 

Тема 12. 
Правовідносини 
інших членів сім'ї та 
родичів 

5 1 1 - - 4 

Стаття ІІІ. Разом за 
змістовим модулем 3 

17 4 4 - - 12 

Змістовий модуль 4.  Форми влаштування дітей сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Тема 13. Поняття та 
значення усиновлення 
в доктрині сімейного 
права  

6 2 1 - - 4 

Тема 14. Опiка та 
пiклування над дiтьми 
в доктрині сімейного 
права. 

5 1 1 - - 4 

Тема 15. Патронат 
над дiтьми в доктрині 
сімейного права. 

5 1 1 - - 4 

Тема 16. Прийомна 
сім’я.  Дитячий 
будинок сiмейного 
типу. 

5 - 1 - - 4 

Стаття IV. Разом за 
змістовим модулем 4 

21 4 4 - - 16 

Змістовий модуль 5.  Міжнародно-правове регулювання сімейних відносин 

Тема 17. Сiмейнi 
правовiдносини з 
iноземним елементом 

4 2 2 - - 2 

Тема 18. Правове 
регулювання 
укладення та 
припинення шлюбу з 
іноземним елементом 

4 - 2 - - 4 

Тема 19. Колiзiйнi 
питання усиновлення 

4 - 1 - - 4 

Тема 20. Колiзiйнi 
питання опiки i 
піклування 

4 - 1 - - 4 

Стаття V. Разом за 

змістовим модулем 5 
16 2 6 - - 14 

Стаття VI. Усього 

(1+2 модуль) 
120 24 24 - - 72 
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Основні критерії оцінювання знань 

 

Протягом семестру аспіранти вивчають 2 модулі з дисципліни. Модулі 

складаються із змістових модулів. Після виконання кожного модуля (лекції, 

практичні заняття) здійснюється поточний контроль у вигляді  письмової роботи та 

тестування. Аспіранти, які не відвідували лекції або не в повному обсязі виконали 

завдання для самостійної роботи, до поточного контролю за змістовий модуль не 

допускаються. 

Оцінювання навчальних досягнень та практичних навичок здійснюється за 

100-бальною системою за 2 модулі.  

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за такою шкалою: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика доктрини сімейного права 
 

Тема 1. Поняття та значення доктрини сімейного права. 

Поняття доктрини сімейного права. Місце доктрини сімейного права в доктрині 

приватного права. Методологія наукових досліджень в сфері сімейного права. Значення 

принципів сімейного права. 

 

Тема 2. Формування доктрини сімейного права.   

Перші наукові праці щодо розуміння значення сім’ї та шлюбу.  Історія правових 

вчень в сфері сімейного права в дореволюційний період. Історичний розвиток науки 

сімейного права в радянський період. Розвиток науки сімейного права в незалежній 

Україні. 

 

Тема 3. Джерела сімейного права. 

Поняття та види джерел сімейного права України: окремі проблеми. Місце 

Цивільного кодексу України в системі сімейного законодавства. Міжнародні договори 

України в системі сімейного законодавства. Рішення ЄСПЛ як джерело права. Звичай як 

джерело сімейного права в Україні. Аналогія права та аналогія закону. 

 

Тема 4. Сімейні правовідносини: окремі проблеми 

Суб'єкти, об'єкти і зміст сімейних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та 

припинення сімейних правовідносин. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних 

обов'язків. Зловживання сімейними правами. Строки у сімейному праві України. 

 

Тема 5. Договірне регулювання сімейних відносин.  

Договір як регулятор сімейних відносин. Поняття та види договорів у сімейному 

праві. Правова природа, значення та зміст шлюбного договору. Порядок укладення та зміст 

договорів про утримання. 

 

 

Змістовий модуль 2. Правовідносини подружжя:  

проблеми теорії та практики 

 

Тема 6. Поняття та порядок укладення шлюбу в доктрині сімейного права.  

Поняття шлюбу та його правова природа. Право на шлюб. Умови та порядок 

укладення шлюбу за законодавством України та країн ЄС. Умови та порядок укладення 

шлюбу в мусульманській доктрині сімейного права. Умови та порядок укладення шлюбу у 

Великобританії та США.  

 

Тема 7. Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя в доктрині 

сімейного права та судовій практиці. 

Загальна характеристика та гарантії особистих немайнових прав подружжя. Новітня 

концепція розуміння особистих немайнових прав подружжя. Майнові правовідносини 

подружжя в доктрині сімейного права. Судова практика захисту особистих немайнових 

прав подружжя. Узагальнення судової практики розгляду майнових спорів між 

подружжям. Захист особистих немайнових та майнових прав подружжя в Європейському 

суді з прав людини. 
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Тема 8. Недійсність шлюбу: проблеми теорії та практики 

Поняття недійсності шлюбу: наукові підходи. Підстави і порядок визнання шлюбів 

недійсними: порівняльний аналіз законодавства України та ЄС. Правові наслідки 

недійсності шлюбу. Визнання шлюбу неукладеним. 

 

Тема 9. Припинення шлюбу. 

Поняття та підстави припинення шлюбу: теоретико-правовий аналіз. Припинення 

шлюбу внаслідок його розірвання: порівняльний аналіз законодавства України та ЄС. 

Правові наслідки розірвання шлюбу. Режим окремого проживання подружжя: 

порівняльний аналіз законодавства України та ЄС. Розірвання шлюбу в країнах 

мусульманського права. 

 

 

Змістовий модуль 3. Правовідносини батьків і дітей, iнших членів сiм’ї та 

родичів 

 

Тема 10. Проблеми визначення походження дітей. 

Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей. Визначення 

походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою (за законодавством  

України та країн ЄС). Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у 

шлюбі між собою (за законодавством  України та країн ЄС).  Оспорювання батьківства, 

материнства: аналіз судової практики. 

 

Тема 11. Особистi немайновi та майнові правовiдносини батькiв та дітей. 

Поняття та види особистих немайнових прав та обов'язків батьків та дітей. Наукові 

підходи до класифікації. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна. Обов'язок 

батьків утримувати дитину (аналіз судової практики). Обов'язок батьків утримувати 

повнолітніх дітей та його виконання. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та 

його виконання (аналіз судової практики). Аліментні правовідносини батьків та дітей. 

Позбавлення батьківських прав (підстави, порядок та правові наслідки): проблеми теорії та 

практики. 

 

Тема 12. Правовідносини інших членів сім'ї та родичів 

Особисті немайнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів: проблеми теорії та 

практики. Майнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів: проблеми теорії та 

практики. Договірне регулювання відносин між іншими членами сім'ї та родичами.  

 

 

Змістовий модуль 4. Форми влаштування дітей сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

Тема 13. Поняття та значення усиновлення в доктрині сімейного права. 

Поняття та сутність усиновлення в доктрині сімейного права. Умови, порядок та 

правові наслідки усиновлення: порівняльний аналіз законодавства України та ЄС. 

Таємниця усиновлення. Визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення 

(аналіз судової практики). Позбавлення усиновлювача батьківських прав. 

 

Тема 14. Опiка та пiклування над дiтьми в доктрині сімейного права. 

Поняття і значення опіки та піклування над дітьми в доктрині сімейного права. 

Встановлення опіки та піклування над дітьми: порівняльний аналіз законодавства України 
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та ЄС. Права та обов'язки опікунів та піклувальників.  Припинення опіки та піклування над 

дітьми: проблеми теорії та практики. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх 

обов'язків. 

 

Тема 15. Патронат над дiтьми в доктрині сімейного права. 

Поняття патронату над дітьми та його відмінність від інших форм влаштування дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Підстави виникнення та припинення патронату над 

дітьми: порівняльний аналіз законодавства України та ЄС. Договір про патронат: проблеми 

теорії та практики. Припинення патронату над дітьми. 

  

Тема 16. Прийомна сім’я.  Дитячий будинок сiмейного типу  

Поняття прийомної сім’ї та її значення у влаштуванні дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Порядок створення прийомної сім’ї. Дитячий будинок сiмейного 

типу: поняття, значення. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу. 

 

Змістовий модуль 5. Міжнародно-правове регулювання сімейних відносин 
Тема 17. Сiмейнi правовiдносини з iноземним елементом  

Види міжнародних договорів, які застосовуються до сімейних правовідносин і умови 

їх чинності в Україні.  Правила застосування колізійних норм міжнародних договорів та 

норм сімейного законодавства України.  Поняття та особливості сiмейних правовiдносин з 

iноземним елементом. Види сiмейних правовiдносин з iноземним елементом. Підстави 

виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин з iноземним елементом. 

 

Тема 18. Правове регулювання укладення та припинення шлюбу з іноземним 

елементом 

Колізійні питання укладення шлюбу. Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами 

України. Правове регулювання розірвання шлюбу з іноземним елементом. Реєстрація актів 

цивільного стану громадян України, які проживають за її межами. Умови визнання актів 

цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні. 

 

 

Тема 19. Колiзiйнi питання усиновлення 

Поняття та сутність усиновлення з іноземним елементом. Умови, порядок та правові 

наслідки усиновлення з іноземним елементом. Таємниця усиновлення. Скасування 

усиновлення. 

 

Тема 20. Колiзiйнi питання опiки i піклування 

Поняття і значення опіки та піклування над дітьми з іноземним елементом. 

Встановлення опіки та піклування над дітьми. Права дитини, над якою встановлено опіку 

або піклування. Права та обов'язки опікунів та піклувальників. Припинення опіки та 

піклування над дітьми. 

 



12 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

 

Тема 1. Поняття та значення доктрини сімейного права  

 

1. Поняття доктрини сімейного права.   

2. Місце доктрини сімейного права в доктрині приватного права.  

3. Методологія наукових досліджень в сфері сімейного права.  

4. Значення принципів сімейного права. 

5. Перші наукові праці щодо розуміння значення сім’ї та шлюбу.   

6. Історія правових вчень в сфері сімейного права в дореволюційний період.  

7. Історичний розвиток науки сімейного права в ХХ ст.  

8. Розвиток науки сімейного права в незалежній Україні. 

 

Література: 

1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. 

– 1996. – № 30.– Ст. 141. 

2. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності 

для України –27.09.1991 року) // Зібрання чинних міжнародних договорів 

України. – 1990 р. – № 1. – Ст. 205. 

3. Європейська конвенція про здійснення прав  дітей від 25.01.1996 // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/994_135 

4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної 

Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135. 

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної 

Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними 

поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо 

офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин 

четвертої і п’ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої 

статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне 

тлумачення терміна «член сім’ї») № 5-рп/99 від 03.06.1999 року // Офіційний 

Вісник України. – 1999. – № 24. 

7. Дзера І.О. Сімейне право України: підруч. /за ред. В.С.Гопанчука. – К.: Істина, 

2002. – 342 с.  

8. Дякович М.М. Сімейне право: навч. посіб. /М.М.Дякович; Львівський 

національний ун-т ім. Івана Франка. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с. 

9. Лепех С.М. Сімейне право України: навч. посіб. /С.М.Лепех; Львів. нац. ун-т 

ім.І.Франка. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 316 с. 

10. Оніщенко О.В. Сімейне право: навч. посібник /О.В.Оніщенко; Національний 

авіаційний ун-т. – К.: НАУ-друк, 2009. – 111 с.  

11. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар. – [3-

тє вид., перероб. і доп.] /З.В.Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%85,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D0%BD%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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12. Сімейне право: підручник /[Л.М.Баранова та ін.]; за заг. ред. В.І.Борисової, 

І.В.Жилінкової; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2012. – 320 с. 

 

 

Тема 2. Джерела сімейного права 

 

1. Поняття та види джерел сімейного права України: окремі проблеми.  

2. Конституція України в системі джерел сімейного законодавства.  

3. Сімейний кодекс України — основне джерело сімейного законодавства 

України.   

4. Місце Цивільного кодексу України в системі сімейного законодавства.  

5. Міжнародні договори України в системі сімейного законодавства.  

6. Рішення ЄСПЛ як джерело сімейного права. 

7.  Звичай як джерело сімейного права в Україні.  

8. Аналогія права та аналогія закону в сімейному праві. 

9. Договір як регулятор сімейних відносин.  

10. Поняття та види договорів у сімейному праві.  

 

Література: 

1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. – № 30.– Ст. 141. 

2. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для 

України –27.09.1991 року) // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 

1990 р. – № 1. – Ст. 205. 

3. Європейська конвенція про здійснення прав  дітей від 25.01.1996 // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/994_135 

4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної 

Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135. 

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної 

Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 

6. Лепех С.М. Сімейне право України: навч. посіб. /С.М.Лепех; Львів. нац. ун-т 

ім.І.Франка. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 316 с. 

7. Оніщенко О.В. Сімейне право: навч. посібник /О.В.Оніщенко; Національний 

авіаційний ун-т. – К.: НАУ-друк, 2009. – 111 с.  

8. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар. – [3-тє 

вид., перероб. і доп.] /З.В.Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432 с. 

9. Сімейне право: підручник /[Л.М.Баранова та ін.]; за заг. ред. В.І.Борисової, 

І.В.Жилінкової; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2012. – 320 с. 

 

 

 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%85,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D0%BD%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Тема 3. Сімейні правовідносини: окремі проблеми 

 

1. Суб'єкти, об'єкти і зміст сімейних правовідносин.  

2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.  

3. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків.  

4. Зловживання сімейними правами.  

5. Строки у сімейному праві України. 

 

Література: 

1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. 

– 1996. – № 30.– Ст. 141. 

2. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності 

для України –27.09.1991 року) // Зібрання чинних міжнародних договорів 

України. – 1990 р. – № 1. – Ст. 205. 

3. Європейська конвенція про здійснення прав  дітей від 25.01.1996 // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/994_135 

4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної 

Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135. 

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної 

Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 

6. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України 

від 08.09.2005 року № 2866-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 

52. –Ст. 561. 

7. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142. 

8. Дзера І. О. Сімейне право України: підруч. / за ред. В. С. Гопанчука. – К.: Істина, 

2002. – 342 с.  

9. Дякович М.М. Сімейне право: навч. посіб. /М.М.Дякович; Львівський 

національний ун-т ім. Івана Франка. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с. 

10. Лепех С.М. Сімейне право України : навч. посіб. /С.М.Лепех; Львів. нац. ун-т 

ім. І. Франка. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 316 с. 

11. Оніщенко О.В. Сімейне право: навч. посібник /О.В.Оніщенко; Національний 

авіаційний ун-т. – К.: НАУ-друк, 2009. – 111 с.  

12. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – [3-

тє вид., перероб. і доп.] /З.В.Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с. 

13. Сімейне право: підручник /[Л.М.Баранова та ін.]; за заг. ред. В.І.Борисової, 

І.В.Жилінкової; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2012. – 320 с. 

14. Туманова Л.В. Защита семейных прав в Европейском Суде по правам человека 

/Л.В.Туманова, И.А.Владимирова. – М.: Издательский дом «Городец», 2007. – 

208 с. 
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Тема 4. Поняття та порядок укладення шлюбу 
 

1. Поняття та порядок укладення шлюбу в доктрині сімейного права.  

2. Поняття шлюбу та його правова природа. Право на шлюб.  

3. Умови та порядок укладення шлюбу за законодавством України та 

країн ЄС. 

4. Умови та порядок укладення шлюбу в мусульманській доктрині 

сімейного права.  

5. Умови та порядок укладення шлюбу у Великобританії та США.  

6. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення.  

 

Література: 

1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. 

– 1996. – № 30.– Ст. 141. 
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Тема 5. Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя в доктрині 

сімейного права та судовій практиці 

 

1. Загальна характеристика та гарантії особистих немайнових прав 

подружжя.  

2. Новітня концепція розуміння особистих немайнових прав подружжя.  

3. Майнові правовідносини подружжя в доктрині сімейного права.  

4. Судова практика захисту особистих немайнових прав подружжя.  

5. Узагальнення судової практики розгляду майнових спорів між подружжям.  

6. Шлюбний договір.  

7. Захист особистих немайнових та майнових прав подружжя в 

Європейському суді з прав людини. 
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Тема 6. Недійсність шлюбу: проблеми теорії та практики.  

Припинення шлюбу 

 

1. Поняття недійсності шлюбу: наукові підходи.  

2. Підстави і порядок визнання шлюбів недійсними: порівняльний аналіз 

законодавства України та ЄС.  

3. Правові наслідки недійсності шлюбу.  

4. Визнання шлюбу неукладеним.  

5. Поняття та підстави припинення шлюбу: теоретико-правовий аналіз.  
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6. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання: порівняльний аналіз 

законодавства України та ЄС.  

7. Правові наслідки розірвання шлюбу.  

8. Режим окремого проживання подружжя: порівняльний аналіз 

законодавства України та ЄС.  

9. Розірвання шлюбу в країнах мусульманського права. 
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Тема 7. Особистi немайновi та майнові правовiдносини батькiв та дітей 

 

1. Поняття та види особистих немайнових прав та обов'язків батьків та дітей. 

Наукові підходи до класифікації.  

2. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.  

3. Обов'язок батьків утримувати дитину (аналіз судової практики).  

4. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання.  

5. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання (аналіз 

судової практики).  

6. Аліментні правовідносини батьків та дітей.  

7. Позбавлення батьківських прав (підстави, порядок та правові наслідки): 

проблеми теорії та практики. 
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Верховного Суду України. – 2006. – № 7. 



20 
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Верховного Суду України. – 2007. – № 5. 
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Тема 8. Правовідносини інших членів сім'ї та родичів 

 

1. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів: 

проблеми теорії та практики.  

2. Майнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів: проблеми теорії та 

практики.  

3. Договірне регулювання відносин між іншими членами сім'ї та родичами.  
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Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 

4. Дякович М. М. Сімейне право : навч. посіб. / М. М. Дякович ; Львівський 

національний ун-т ім. Івана Франка. - К. : Правова єдність, 2009. - 512 с. 

5. Сімейне право: підручник /[Л.М.Баранова та ін.]; за заг. ред. В.І.Борисової, 

І.В.Жилінкової; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 4-те 
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Тема 9. Форми влаштування дітей сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

1. Поняття та сутність усиновлення в доктрині сімейного права.  

2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення: порівняльний аналіз 

законодавства України та ЄС. Таємниця усиновлення.  

3. Визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення (аналіз судової 

практики).  

4. Поняття і значення опіки та піклування над дітьми в доктрині сімейного права. 

5. Встановлення опіки та піклування над дітьми: порівняльний аналіз 

законодавства України та ЄС. 

6. Поняття патронату над дітьми та його відмінність від інших форм влаштування 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

7. Поняття прийомної сім’ї та її значення у влаштуванні дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

8. Дитячий будинок сiмейного типу: поняття, значення. Порядок створення 

дитячого будинку сімейного типу. 
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремого положення частини другої 

статті 211 Сімейного кодексу України (справа про різницю у віці між 
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9. Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути 

усиновлювачем: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.08.2008 

року № 479 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 82. – Ст. 2784. 

10. Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення 

хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному 

органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення 

та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п'яти років: Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2011 № 973 // Офіційний 

Вісник України. – 2012 - № 19. - Ст. 89.  

11. Лепех С.М. Сімейне право України: навч. посіб. /С.М.Лепех; Львів. нац. ун-т 

ім.І.Франка. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 316 с. 

12. Сімейне право: підручник /[Л.М.Баранова та ін.]; за заг. ред. В.І.Борисової, 

І.В.Жилінкової; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2012. - 320 с. 

 

 

 

Тема 10. Міжнародно-правове регулювання сімейних відносин 
 

1. Види міжнародних договорів, які застосовуються до сімейних правовідносин і 

умови їх чинності в Україні.   

2. Правила застосування колізійних норм міжнародних договорів та норм 

сімейного законодавства України.   

3. Поняття та особливості сiмейних правовiдносин з iноземним елементом. 

4. Колізійні питання укладення шлюбу та розірвання шлюбу з іноземним 

елементом.  

5. Умови визнання актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в 

Україні. 

6. Поняття та сутність усиновлення з іноземним елементом. Умови, порядок та 

правові наслідки усиновлення з іноземним елементом. 

7. Поняття і значення опіки та піклування над дітьми з іноземним елементом. 

Встановлення опіки та піклування над дітьми.  
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

1. Поняття доктрини сімейного права.  

2. Місце доктрини сімейного права в доктрині приватного права.  

3. Методологія наукових досліджень в сфері сімейного права.  

4. Значення принципів сімейного права. 

5. Перші наукові праці щодо розуміння значення сім’ї та шлюбу.  

6. Історія правових вчень в сфері сімейного права в дореволюційний період.  

7. Історичний розвиток науки сімейного права в радянський період.  

8. Розвиток науки сімейного права в незалежній Україні. 

9. Поняття та види джерел сімейного права України: окремі проблеми.   

10. Місце Цивільного кодексу України в системі сімейного законодавства.  

11. Міжнародні договори України в системі сімейного законодавства.  

12. Рішення ЄСПЛ як джерело сімейного права.  

13. Звичай як джерело сімейного права в Україні.   

14. Аналогія права та аналогія закону. 

15. Суб'єкти, об'єкти і зміст сімейних правовідносин.  

16. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.  

17. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків.  

18. Зловживання сімейними правами.  

19. Строки у сімейному праві України. 

20. Договір як регулятор сімейних відносин.  

21. Поняття та види договорів у сімейному праві.  

22. Правова природа, значення та зміст шлюбного договору.  

23. Порядок укладення та зміст договорів про утримання. 

24. Поняття та порядок укладення шлюбу в доктрині сімейного права.  

25. Поняття шлюбу та його правова природа.  

26. Право на шлюб.  

27. Умови та порядок укладення шлюбу за законодавством України та країн 

ЄС.  

28. Умови та порядок укладення шлюбу в мусульманській доктрині сімейного 

права.  

29. Умови та порядок укладення шлюбу у Великобританії та США.  

30. Загальна характеристика та гарантії особистих немайнових прав подружжя.  

31. Новітня концепція розуміння особистих немайнових прав подружжя. 

32.  Майнові правовідносини подружжя в доктрині сімейного права. 

33.  Судова практика захисту особистих немайнових прав подружжя.  

34. Узагальнення судової практики розгляду майнових спорів між подружжям.  

35. Захист особистих немайнових та майнових прав подружжя в 

Європейському суді з прав людини. 

36. Поняття недійсності шлюбу: наукові підходи. 

37. Підстави і порядок визнання шлюбів недійсними: порівняльний аналіз 

законодавства України та ЄС.  

38. Правові наслідки недійсності шлюбу.  

39. Визнання шлюбу неукладеним.  

40. Поняття та підстави припинення шлюбу: теоретико-правовий аналіз.  
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41. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання: порівняльний аналіз 

законодавства України та ЄС.  

42. Правові наслідки розірвання шлюбу.  

43. Режим окремого проживання подружжя: порівняльний аналіз 

законодавства України та ЄС.  

44. Розірвання шлюбу в країнах мусульманського права. 

45. Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей.  

46. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між 

собою: в Україні та ЄС.  

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

собою: в Україні та ЄС.  

48. Оспорювання батьківства, материнства: аналіз судової практики. 

49. Поняття та види особистих немайнових прав та обов'язків батьків та дітей. 

Наукові підходи до класифікації.  

50. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.  

51. Обов'язок батьків утримувати дитину (аналіз судової практики).  

52. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання.  

53. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання (аналіз 

судової практики).  

54. Аліментні правовідносини батьків та дітей. Позбавлення батьківських прав 

(підстави, порядок та правові наслідки): проблеми теорії та практики. 

55. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів: 

проблеми теорії та практики. 

56. Майнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів: проблеми теорії та 

практики.  

57. Договірне регулювання відносин між іншими членами сім'ї та родичами. 

58. Поняття та сутність усиновлення в доктрині сімейного права.  

59. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення: порівняльний аналіз 

законодавства України та ЄС.  

60. Таємниця усиновлення.  

61. Визнання усиновлення недійсним.  

62. Скасування усиновлення (аналіз судової практики).  

63. Позбавлення усиновлювача батьківських прав. 

64. Поняття і значення опіки та піклування над дітьми в доктрині сімейного 

права.  

65. Встановлення опіки та піклування над дітьми: порівняльний аналіз 

законодавства України та ЄС.  

66. Права та обов'язки опікунів та піклувальників.   

67. Припинення опіки та піклування над дітьми: проблеми теорії та практики.  

68. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов'язків. 

69. Поняття патронату над дітьми та його відмінність від інших форм 

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.  

70. Підстави виникнення та припинення патронату над дітьми: порівняльний 

аналіз законодавства України та ЄС.  

71. Договір про патронат: проблеми теорії та практики.  

72. Припинення патронату над дітьми. 
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73. Поняття прийомної сім’ї та її значення у влаштуванні дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

74. Порядок створення прийомної сім’ї.  

75. Дитячий будинок сiмейного типу: поняття, значення.  

76. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу. 

77. Види міжнародних договорів, які застосовуються до сімейних 

правовідносин і умови їх чинності в Україні.  

78. Правила застосування колізійних норм міжнародних договорів та норм 

сімейного законодавства України.  

79. Поняття та особливості сiмейних правовiдносин з iноземним елементом.  

80. Види сiмейних правовiдносин з iноземним елементом.  

81. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин з 

iноземним елементом. 

82. Колізійні питання укладення шлюбу.  

83. Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами України.  

84. Правове регулювання розірвання шлюбу з іноземним елементом.  

85. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, які проживають за її 

межами.  

86. Умови визнання актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, 

в Україні. 

87. Поняття та сутність усиновлення з іноземним елементом.  

88. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення з іноземним елементом. 

Таємниця усиновлення.  

89. Скасування усиновлення.  

90. Поняття і значення опіки та піклування над дітьми з іноземним елементом.  

91. Встановлення опіки та піклування над дітьми.  

92. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування.  

93. Права та обов'язки опікунів та піклувальників.  

94. Припинення опіки та піклування над дітьми.  

95. Встановлення та припинення опіки і піклування над дітьми з іноземним 

елементом. 
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