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ПРО ДИСЦИПЛІНУ   

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та 

цілі 

Метою вивчення навчальної дисципліни є 

оволодіння студентами системою знань сімейно-

правової спрямованості по врегулюванню сімейних 

правовідносин, засвоєння понять та ознак 

фундаментальних інституцій сімейного права: предмет 

та метод сімейного права, сімейні правовідносини, 

учасники сімейних правовідносин, особисті немайнові 

сімейні відносини фізичної особи, право спільної 

власності подружжя, захист сімейних прав та 

інтересів тощо.  

Цілі дисципліни «Сімейне право України: 

актуальні проблеми теорії та практики» полягають в 

цілеспрямованому оволодінні студентами 

теоретичними знаннями з теорії загальних засад 

сімейного права, його положеннями, цілями, методами 

та застосуванням цих знань у практичній діяльності, 

навчити студентів ефективно використовувати в 

майбутній роботі отримані під час навчання знання 

основних приватноправових понять сімейного права, 

дати практичні навички по застосуванню норм права, 

що регулюють сімейні правовідносини, вирішенню 

сімейних спорів, що є необхідним для практичної 

діяльності майбутнього юриста та в повсякденному 

житті кожної людини. Завданням вивчення курсу 

«Сімейне право України: актуальні проблеми теорії та 

практики» є також розвиток юридичного мислення 

студентів, набуття навичок уміло орієнтуватися в 

питаннях з сімейного права керуючись отриманими 

знаннями, із застосуванням сімейного законодавства 

України.  

 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=1984  

Компетентност

і 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання завдань, принципів і 
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доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів з цивільного та сімейного права.  

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції в сфері сімейних 

правовідносин.  

Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності в сфері сімейних правовідносин.  

Здатність до консультування з правових питань, зокрема 

щоло, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. - 

Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення.  

Програмні 

результати 

навчання 

 

   Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки порівнювати і 

аналізувати норми сімейного законодавства;  

тлумачити і застосовувати чинне сімейне 

законодавство;  

узагальнювати правову практику застосування норм 

сімейного законодавства та робити відповідні висновки; 

давати юридичну кваліфікацію відносинам, що пов’язані з 

застосуванням норм сімейного законодавства 

 

 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» 

навичок (soft 

skills) 

 

   Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 

здатність до навчання, комунікаційні якості, 

навички письмового спілкування, налагоджувати 

контакти з незнайомцями, уміння слухати і запитувати, 

формування власної думки та прийняття рішення та 

інші. 

 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

Зазначено нижче в таблиці  

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здбувача вищої 

освіти 
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Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання:   
-індивідуальних завдань дослідницького характеру,  
- написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу; 

-написання та опублікування тез; 

-  участь у круглих столах. 
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу  
 

Інформаційні 

ресурси 

1.Сімейний кодекс України від 16.01.2003р. 

№2947-III. URL  режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 2. 

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу 

України. Судова практика з питань сімейних 

стосунків [текст] / С. М. Кавун, О. М. Клюєв, А. 

А. Стародубцев, та ін. – К.: «Видавничий дім 

«Професіонал», 2017. 360 3. Сімейне право 

України : підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, 

І.В. Жилінкова та ін. ; за заг. Ред. В.І. Борисової 

та І.В. Жилінкової. 3-тє вид., перероб. і допов. 

Київ : Юрінком Інтер, 2012. 264 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/1244106/ 4. Сімейне 

право України : підручник / Т. В. Боднар, В. С. 

Гопанчук, О. В. Дзера [та ін.] ; за заг. Ред. Т. В. 

Боднар та О. В. Дзери. Київ. : Юрінком Інтер, 

2016. 520 с. 5. Сімейне право України : підручник / 

С.В. Булеца, В.В. забровський, В.Г. Фазикош та ін. 

; за ред. С.В. Булеци, В.Г. Фазикоша. Київ : Знання, 

2015. 375с. 6. Конституція України: Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96

-%D0%B2%D1%80 Конституція України: Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96

-%D0%B2%D1%80  7.Правила державної 

реєстрації актів цивільного стану в Україні : 

Наказ Міністерства юстиції України від 

18.10.2000  № 52/5 : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00  8. 
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Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні: Закон України від 

11.12.2003 р. № 1382-IV [Електрон. ресурс] // 

Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. 

Законодавство України. – Режим доступу: 

http://zakon 1.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 9.Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обмежень на проведення операції 

штучного переривання вагітності (абортів) 

законопроект № 6239 від 27.03.2017 року 

[Електронний ресурс] rada.gov.ua  10. Майкут 

Х.В. До питання укладення, зміни та припинення 

шлюбного договору. Порівняльно-аналітичне 

право. №1. 2018. С. 102-104  11. Німак О.Н. 

Реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу нотаріусом: 

закордонний та вітчизняний досвід. Міжнародна 

мультидисциплінарна конференція «Ключові 

питання освіти та науки: перспективи розвитку 

для України та Польщі». Том 4. 2018. С. 24-27. 12. 

Юніна М.П.Проблемні питання інституту шлюбу 

в сучасному сімейному праві України. Порівняльно-

аналітичне право. №1. 2018. С. 126 - 129.  13. 

Юніна М.П. Проблемні питання інституту шлюбу 

в сучасному сімейному праві України. Порівняльно-

аналітичне право. №1. 2018. С. 126 - 129. 14.  

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 
Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 

академічної 

доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
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порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
 

Вимоги до 

відвідування 

      Студенту не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 

поважну причину то студенту не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття.  

   Студент має право оформити індивідуальний графік 

навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

      При об’єктивних причинах пропуску занять, 

студенти можуть самостійно вивчити пропущений 

матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
   

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

           Також студенти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 

FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 

зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 

підсумковому оцінюванні. 

 
ДОДАТКОВО 

 
Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 
 

Оновлення*  За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, наукових досягнень у галузі сімейного права. 
    Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у галузі сімейного права. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
  

Навчання осіб з 

інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес даного курсу враховуватиме, за 

можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

     - 

  
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год Прак. 16 год Самостійна робота 58 год 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки порівнювати і аналізувати норми сімейного 

законодавства 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці-

схеми, консультації 

Методи та технології Міні-лекції, презентації, тренінги, 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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навчання обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження, мозковий штурм 

 

Засоби навчання  

Технічні засоби, Мльтимедійні засоби, 

бібліотечні фонди, інтернет ресурси 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Тлумачити і застосовувати чинне сімейне законодавство  

 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 

проекти, практичні заняття, індивідуальні 

консультації 

Методи та технології 

навчання 

Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 

дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 

Проблемна лекція, лекція візуалізація 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Узагальнювати правову практику застосування норм сімейного 

законодавства та робити відповідні висновки, застосовувати на 

практиці  

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись 

на групи (кількість осіб залежить від описаної 

ситуації), Практичні заняття, дискусії, 

таблиці-схеми, проект , індивідуальні 

консультації,  тести, презентації, моделювання 

Методи та технології 

навчання 

Міні-лекції, презентації, тренінги, 

обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження, проблемно-пошукавий метод, 

навчальна дискусія 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали, інтернет 

ресурс 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Давати юридичну кваліфікацію відносинам, що пов’язані з 

застосуванням норм сімейного законодавства 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Створювати та оформляти завдання у вигляді 

презентацій та слай-шоу, дискусії, таблиці-

схеми, проект 

Методи та технології Міні-лекції, презентації, тренінги, 
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навчання обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження, дискусія 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи 

 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись 

на групи (кількість осіб залежить від описаної 

ситуації), таблиці-схеми, проекти, 

індивідуальні консультації 

Методи та технології 

навчання 

Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, 

ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання – 48 балів, 

12 с.р.,  

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань модуль 1-2:  40 

балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, 

балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, 

модуль 1, модуль  2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 
I. *для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 

(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема1 : Загальні  положення сімейного права та правовідносин 

 

Результ

ати 

навчанн

я 

Кількі

сть 

годин

: 

Література: 
1.Сімейне право України : 

підручник / Л.М. Баранова, В.І. 

Борисова, І.В. Жилінкова та ін. ; 

Лінк на 

https://exam.nuwm.

edu.ua/enrol/index.p

hp?id=1984 
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РН 1, 

РН 2, 

РН3 

лекції 

– 2 

практ. 

- 2 

за заг. Ред. В.І. Борисової та І.В. 

Жилінкової. 3-тє вид., перероб. і 

допов. Київ : Юрінком Інтер, 

2012. 264 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/124410

6/ 2. 

2. Сімейне право України : 

підручник / Т. В. Боднар, В. С. 

Гопанчук, О. В. Дзера [та ін.] ; за 

заг. Ред. Т. В. Боднар та О. В. 

Дзери. Київ. : Юрінком Інтер, 

2016. 520 с. 

3. Сімейне право України : 

підручник / С.В. Булеца, В.В. 

забровський, В.Г. Фазикош та ін. 

; за ред. С.В. Булеци, В.Г. 

Фазикоша. Київ : Знання, 2015. 

375с. 

4. Конституція України: Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-

ВР: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show

/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80  
 

Додаткові ресурси: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=YwxQcrCAyi

A 

 

 

Опис 

теми 

Проблеми визначення місця сімейного права в системі права. 

Поняття, предмет та метод сімейного права. Принципи 

сімейного права. Принципи не втручання у сімейне життя: 

проблемні аспекти. Поняття та види сімейних правовідносин. 

Підстави виникнення, зміни та принципи сімейних 

правовідносин. Особливості правового статусу наречених за 

українським законодавством. Здійснення сімейних прав та 

обов’язків. 

 

 

Тема 2.  Характеристика шлюбу як інституту сімейного права. 

Результ

ати 

навчанн

я 

 

РН 1, 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

– 2 

1.Сімейний кодекс України від 

16.01.2003р. №2947-III. URL  

режим доступу: 

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

/2947-14  

2. Науково-практичний коментар 

Лінк на 

https://exam.nuwm.

edu.ua/enrol/index.p

hp?id=1984 

Додаткові ресурси: 

https://www.youtub

https://www.youtube.com/watch?v=C9lqDwVcVyM
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РН2, 

РН3, 

РН5 

практ. 

- 2 

Сімейного кодексу України. 

Судова практика з питань 

сімейних стосунків [текст] / С. 

М. Кавун, О. М. Клюєв, А. А. 

Стародубцев, та ін. – К.: 

«Видавничий дім «Професіонал», 

2017. 360 

3. Сімейне право України : 

підручник / Л.М. Баранова, В.І. 

Борисова, І.В. Жилінкова та ін. ; 

за заг. Ред. В.І. Борисової та І.В. 

Жилінкової. 3-тє вид., перероб. і 

допов. Київ : Юрінком Інтер, 

2012. 264 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/124410

6/ 

e.com/watch?v=C9l

qDwVcVyM 

https://www.youtub

e.com/watch?v=hw

ZLLH_t7Nw 

 

Опис 

теми 

Поняття шлюбу. Умови укладання шлюбу. Проблеми 

укладання шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Шдюбний 

договір. Режим окремого проживання. 

 

 

Тема 3. Особисті майнові та немайнові права та обов’язки подружжя 

 

Результ

ати 

навчанн

я 

 

РН1, 

РН2,  

РН3, 

РН4,  

РН5. 

Кількіст

ь годин: 

лекції – 

4 

практ. - 

4 

Література:  

1.Сімейний кодекс України від 

16.01.2003р. №2947-III. URL  

режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/sh

ow/2947-14  

2. Науково-практичний 

коментар Сімейного кодексу 

України. Судова практика з 

питань сімейних стосунків 

[текст] / С. М. Кавун, О. М. 

Клюєв, А. А. Стародубцев, та 

ін. – К.: «Видавничий дім 

«Професіонал», 2017. 360 

3. Сімейне право України : 

підручник / Л.М. Баранова, В.І. 

Борисова, І.В. Жилінкова та ін. 

; за заг. Ред. В.І. Борисової та 

І.В. Жилінкової. 3-тє вид., 

перероб. і допов. Київ : 

Лінк на 

https://exam.nuwm.

edu.ua/enrol/index.p

hp?id=1984 

Додаткові ресурси: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=-2-

aKroXxR4 

https://www.youtub

e.com/watch?v=C9l

qDwVcVyM 

https://www.youtub

e.com/watch?v=-

FBDTUDz7Cs 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Zu

ZA_E3P0lo 

https://www.youtub

e.com/watch?v=oEl

jb9UCTY8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hwZLLH_t7Nw
https://www.youtube.com/watch?v=hwZLLH_t7Nw
https://www.youtube.com/watch?v=hwZLLH_t7Nw
https://www.youtube.com/watch?v=-2-aKroXxR4
https://www.youtube.com/watch?v=-2-aKroXxR4
https://www.youtube.com/watch?v=-2-aKroXxR4
https://www.youtube.com/watch?v=C9lqDwVcVyM
https://www.youtube.com/watch?v=C9lqDwVcVyM
https://www.youtube.com/watch?v=C9lqDwVcVyM
https://www.youtube.com/watch?v=-FBDTUDz7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=-FBDTUDz7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=-FBDTUDz7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZA_E3P0lo
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZA_E3P0lo
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZA_E3P0lo
https://www.youtube.com/watch?v=oEljb9UCTY8
https://www.youtube.com/watch?v=oEljb9UCTY8
https://www.youtube.com/watch?v=oEljb9UCTY8
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Юрінком Інтер, 2012. 264 с. 

URL: 

https://www.twirpx.com/file/1244

106/ 

4. Сімейне право України : 

підручник / Т. В. Боднар, В. С. 

Гопанчук, О. В. Дзера [та ін.] ; 

за заг. Ред. Т. В. Боднар та О. 

В. Дзери. Київ. : Юрінком 

Інтер, 2016. 520 с. 

5. Сімейне право України : 

підручник / С.В. Булеца, В.В. 

забровський, В.Г. Фазикош та 

ін. ; за ред. С.В. Булеци, В.Г. 

Фазикоша. Київ : Знання, 2015. 

375с. 

6. Конституція України: Закон 

України 

від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/sh

ow/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80  
 

Опис 

теми 

Загальна характеристика особистих немайнових прав та 

обов’язків подружжя.  Види особистих немайнових прав та 

обов’язків подружжя. Загальна характеристика майнових прав 

та обов’язків подружжя. Право особистої власності дружини і 

чоловіка. Правовий режим спільного майна подружжя. Поділ 

спільного майна пожружжя. Договірне регулювання майнових 

відносин подружжя. Шлюбний договір. 

 

Тема 4. Припинення шлюбу 

Результ

ати 

навчанн

я 

 

РН1, 

РН 2, 

РН3, 

РН 4, 

РН 5 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 

– 2 

практ. 

- 2 

Література: 

Література:  

1.Сімейний кодекс України від 

16.01.2003р. №2947-III. URL  

режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho

w/2947-14  

2. Науково-практичний 

коментар Сімейного кодексу 

Лінк на 

https://exam.nuwm.

edu.ua/enrol/index.p

hp?id=1984 

Додаткові ресурси: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=hw

ZLLH_t7Nw 

 

 

https://www.twirpx.com/file/1244106/
https://www.twirpx.com/file/1244106/
https://www.youtube.com/watch?v=hwZLLH_t7Nw
https://www.youtube.com/watch?v=hwZLLH_t7Nw
https://www.youtube.com/watch?v=hwZLLH_t7Nw
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України. Судова практика з 

питань сімейних стосунків 

[текст] / С. М. Кавун, О. М. 

Клюєв, А. А. Стародубцев, та ін. 

– К.: «Видавничий дім 

«Професіонал», 2017. 360 

3. Сімейне право України : 

підручник / Л.М. Баранова, В.І. 

Борисова, І.В. Жилінкова та ін. ; 

за заг. Ред. В.І. Борисової та І.В. 

Жилінкової. 3-тє вид., перероб. і 

допов. Київ : Юрінком Інтер, 

2012. 264 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/12441

06/ 

4. Сімейне право України : 

підручник / Т. В. Боднар, В. С. 

Гопанчук, О. В. Дзера [та ін.] ; 

за заг. Ред. Т. В. Боднар та О. В. 

Дзери. Київ. : Юрінком Інтер, 

2016. 520 с. 

5. Сімейне право України : 

підручник / С.В. Булеца, В.В. 

забровський, В.Г. Фазикош та ін. 

; за ред. С.В. Булеци, В.Г. 

Фазикоша. Київ : Знання, 2015. 

375с. 

6. Конституція України: Закон 

України 

від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/sho

w/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80  

7. Майкут Х.В. До питання 

укладення, зміни та 

припинення шлюбного 

договору. Порівняльно-

аналітичне право. №1. 2018. С. 

102-104 

8.Німак О.Н. Реєстрація 

шлюбу, розірвання шлюбу 

 

 

 

https://www.twirpx.com/file/1244106/
https://www.twirpx.com/file/1244106/
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нотаріусом: закордонний та 

вітчизняний досвід. 

Міжнародна 

мультидисциплінарна 

конференція «Ключові питання 

освіти та науки: перспективи 

розвитку для України та 

Польщі». Том 4. 2018. С. 24-27. 

Юніна М.П.  

Опис 

теми 

Поняття та підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу 

шляхом розірвання. Режим окремого проживання.  

 

Тема 5. Права та обов’язки батьків і дітей 

 

Результ

ати 

навчанн

я 

 

РН 1, 

РН 2, 

РН 3, 

РН4, 

РН5 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 

– 2 

практ. 

- 4 

Література: 

1.Сімейний кодекс 

України від 16.01.2003р. 

№2947-III. URL режим 

доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/l

aws/show/2947-14  

2. Науково-практичний 

коментар Сімейного 

кодексу України. Судова 

практика з питань 

сімейних стосунків 

[текст] / С. М. Кавун, О. 

М. Клюєв, А. А. 

Стародубцев, та ін. – 

К.: «Видавничий дім 

«Професіонал», 2017. 

360  

3. Сімейне право України 

: підручник / Л.М. 

Баранова, В.І. Борисова, 

І.В. Жилінкова та ін. ; за 

заг. Ред. В.І. Борисової 

та І.В. Жилінкової. 3-тє 

вид., перероб. і допов. 

Київ : Юрінком Інтер, 

2012. 264 с. URL: 

https://www.twirpx.com/fil

e/1244106/  

Лінк на 

https://exam.nuwm.

edu.ua/enrol/index.p

hp?id=1984 

Додаткові ресурси: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=mp

cc7fAPruQ 

https://www.youtub

e.com/watch?v=2rL

hGuDVbg4 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ye

ZzjAblyZ8 

https://www.youtub

e.com/watch?v=IRI

OaR1wZEQ 

https://www.youtub

e.com/watch?v=GG

VolVDiR60 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpcc7fAPruQ
https://www.youtube.com/watch?v=mpcc7fAPruQ
https://www.youtube.com/watch?v=mpcc7fAPruQ
https://www.youtube.com/watch?v=2rLhGuDVbg4
https://www.youtube.com/watch?v=2rLhGuDVbg4
https://www.youtube.com/watch?v=2rLhGuDVbg4
https://www.youtube.com/watch?v=YeZzjAblyZ8
https://www.youtube.com/watch?v=YeZzjAblyZ8
https://www.youtube.com/watch?v=YeZzjAblyZ8
https://www.youtube.com/watch?v=IRIOaR1wZEQ
https://www.youtube.com/watch?v=IRIOaR1wZEQ
https://www.youtube.com/watch?v=IRIOaR1wZEQ
https://www.youtube.com/watch?v=GGVolVDiR60
https://www.youtube.com/watch?v=GGVolVDiR60
https://www.youtube.com/watch?v=GGVolVDiR60
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4.  Конституція 

України: Закон України 

від 28.06.1996 № 254к/96

-ВР: [Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/l

aws/show/254%D0%BA/9

6-%D0%B2%D1%80    

5.  Проблемні питання 

інституту шлюбу в 

сучасному сімейному 

праві України. 

Порівняльно-аналітичне 

право. №1. 2018. С. 126 - 

129.  
 

Опис 

теми 

Загальна характеристика особистих немайнових прав та 

обов’язків батьків і дітей. Правовідносини батьків та дітей з 

приводу майна. Обов’язок батьків утримувати  дитину та 

способи його виконання. Аліментні правовідносини. Обов’язок 

утримувати батьків дітьми. 

 

Тема 6.  Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

Результ

ати 

навчанн

я 

 

 РН 3, 

Рн4, 

РН5, 

РН6 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

– 2 

практ. 

- 2 

Література: 

Література: 

1.Сімейний кодекс 

України від 16.01.2003р. 

№2947-III. URL режим 

доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/la

ws/show/2947-14  

2. Науково-практичний 

коментар Сімейного 

кодексу України. Судова 

практика з питань 

сімейних стосунків 

[текст] / С. М. Кавун, О. 

М. Клюєв, А. А. 

Стародубцев, та ін. – К.: 

«Видавничий дім 

«Професіонал», 2017. 360  

Лінк на 

https://exam.nuwm.

edu.ua/enrol/index.p

hp?id=1984 

Додаткові ресурси: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=4lG

XgsTESyA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lGXgsTESyA
https://www.youtube.com/watch?v=4lGXgsTESyA
https://www.youtube.com/watch?v=4lGXgsTESyA
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3. Сімейне право України : 

підручник / Л.М. 

Баранова, В.І. Борисова, 

І.В. Жилінкова та ін. ; за 

заг. Ред. В.І. Борисової та 

І.В. Жилінкової. 3-тє вид., 

перероб. і допов. Київ : 

Юрінком Інтер, 2012. 264 

с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/

1244106/  

4.  Конституція України: 

Закон України 

від 28.06.1996 № 254к/96-

ВР: [Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/la

ws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80    

5.  Проблемні питання 

інституту шлюбу в 

сучасному сімейному 

праві України. 

Порівняльно-аналітичне 

право. №1. 2018. С. 126 - 

129.  

Опис 

теми 

 Поняття опіки і піклування: поняття, значення, порядок 

встановлення та припинення, права дитини, права та обов’язки 

опікунів і піклувальників. Форми влаштування дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновлення: 

поняття та сутність, умови та порядок, правові наслідки, 

недійсність та скасування.  Патронат над дітьми: поняття, 

підстави виникнення та припинення, договір про патронат. 

Прийомна сім’я: поняття, порядок створення, договір про 

влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне 

проживання. 

 

 

 

Лектор, к.ю.н., професор  

кафедри  констиуційного права та галузевих дисциплін  І.В.Міщук  
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