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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

5 кредити / 150 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24 год.), практичні (20 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Заочна форма: лекції (6год.), практичні (4 год.), самостійна робота 

(140 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання.  

Очікується, що здобувачі вищої освіти  будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається нормативними документами 

Університету, зокрема Кодексу академічної доброчесності, Етичного 

кодексу, і т.д.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності. 

Відвідування занять. Відвідання занять є важливою складовою 

навчання. Очікується, що всі здобувачі вищої освіти відвідають 

лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Освіта майбутніх 

фахівців в галузі права має базуватись не тільки на оволодінні 

основними аспектами професійної діяльності, а й бути 

зорієнтованою на креативно-практичну професійну діяльність, 

основою якої є креативна компетентність майбутнього фахівця.  

Креативна ініціатива за дисципліною за умови дотримання 

академічної доброчесності заслуговує на оцінення найвищім балом 

за виконану роботу, відповідно до розподілу балів, які отримують 

здобувачі вищої освіти за дисципліною. 

Що будемо вивчати?  Предметом вивчення навчальної дисципліни є система правових 

норм українського законодавства та законодавства зарубіжних країн, 

що регулюють відносини між подружжям¸ батьками та дітьми, 

іншими членами сім’ї та родичами. 

Чому це треба вивчати?  Метою викладання навчальної дисципліни «Сімейне право України» 



є засвоєння здобувачами вищої освіти основних положень сімейного 

права, фундаментальних інституцій, понять та засобів регулювання 

сімейних відносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими 

членами сім’ї та родичами, набуття навичок застосовування 

теоретичних знань в практичній діяльності.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

Оперувати юридичними поняттями та категоріями в сімейному 

праві. 

Правильно застосовувати та тлумачити законодавство в сфері 

сімейних правовідносин, визначати коло сімейних правовідносин. 

Ефективно орієнтуватися в нормативній базі, що регулює сімейні 

правовідносини, розрізняти джерела сімейного права. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність аналізувати правові проблеми, що виникають в ході 

реалізації сімейних та похідних від них прав та обов’язків, 

формувати та обґрунтовувати правові позиції. 

Здатність до надання консультацій з питань сімейних правовідносин, 

правовідносин щодо опіки та піклування, реалізації майнових та 

особистих (немайнових) прав зокрема, можливих способів захисту 

прав та інтересів в судовому та позасудовому 

порядку, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

Здатність до самостійної підготовки юридичною документації (заяв, 

запитів, позовів, договорів, тощо) а також надання обґрунтованої 

юридичної оцінки та аналізу подібної документації в сфері реалізації 

особистих (немайнових) та майнових прав суб’єктів сімейного права. 

Зміст дисципліни Загальна характеристика сімейного права УкраїниСімейні 

правовідносини.Загальні положення про шлюб. 

Особисті (немайнові) права та обов‘язки подружжя. 

Майнові права та обов‘язки подружжя. Шлюбний договір. 

Припинення шлюбу. 

Особисті немайнові права та обов‘язки батьків та дітей. 

Майнові права та обов‘язки батьків та дітей. 

Права та обов‘язки інших членів сім‘ї та родичів. 

Опіка піклування та усиновлення. 

Патронат. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу. 

Застосування сімейного законодавства України до іноземних осіб та 

осіб без громадянства. 

Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи, написання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Дисципліна «Сімейне право України» тісно пов’язана як з 

матеріальними галузями права – цивільне право України, трудове 

право України, так і з процесуальними, особливо з дисципліною 

цивільне процесуальне право України. 
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