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ПЕРЕДМОВА 

Сімейні правовідносини - це суспільні відносини, із якими кожна людина 

зустрічається протягом всього життя щоденно. Участь у цих відносинах 

реалізується через можливість мати, здійснювати та захищати сімейні права та 

обов’язки. Ці знання набуваються у процесі вивчення навчального курсу 

«Сімейне право». 

Предметом вивчення дисципліни «Сімейне право» є: основні принципи, 

доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, 

дефініції, юридичні категорії, інститути сімейного права тощо. 

Метою навчальної дисципліни «Сімейне право)» є: опанування 

студентами системи знань з сімейного права України; акцентування уваги 

студентів на складних теоретичних та практичних проблемах сімейних 

правовідносин; на основі конкретно-предметного матеріалу вироблення навиків 

аналітичного мислення у студентів; формування практичних умінь і навиків 

щодо правильного тлумачення та застосування правових норм. 

Семінарські заняття проводяться з основних тем розглянутих на 

лекційних заняттях. 

Самостійна та індивідуальна робота планується як форма навчання, 

що має на меті розширення та дослідження питань винесених на розгляд на 

лекційних заняттях, а також опрацювання питань, які не були висвітлені на 

лекційних та семінарських заняттях. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенту належить 

оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь та навичок, зокрема: 

студент повинен засвоїти знання з теорії сімейного права у поєднанні з 

теоретичними та практичними питаннями реалізації сімейних прав; 

студент повинен набути навичок використання чинного законодавства, 

покликаного врегульовувати сімейні відносини, для розширення свого 

правового кругозору, підвищення рівня правосвідомості і правової культури та 

вирішення питань, що виникають у практичній діяльності. 

Дане навчально-методичне видання підготовлено з метою надання 

можливості студентам ґрунтовно та послідовно готуватися до семінарських 

занять з навчальної дисципліни «Сімейне право», користуючись тим списком 

літератури та нормативно-правових актів, який рекомендований до кожної теми 

семінарського заняття. На основі аналізу рекомендованих джерел студенти 

повинні навчитися формулювати і обґрунтовувати висновки не тільки 

теоретичного, а й практичного характеру. 

Підготовка до семінарського заняття згідно плану, аналіз питань для 

самостійного вивчення, написання есе та рефератів по темі, а також вирішення 

практичних задач надасть можливість викладачу визначити рівень засвоєння 

матеріалу студентами. 

У методичних вказівках запропоновано також і критерії оцінювання 

студентів, складенні відповідно до Положення про поточну атестацію 

успішності студентів денної форми навчання в ЧНТУ та з урахуванням обсягу 

годин і структури навчальної дисципліни. 
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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «СІМЕЙНЕ ПРАВО» 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Сімейне право» 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення сімейного права 

 

Тема 1. Поняття, предмет, метод та джерела сімейного права України 

Поняття сімейного права як галузі права, науки та учбової дисципліни. 

Предмет сімейного права. Місце сімейного права в системі права. Метод 

правового регулювання сімейних відносин. Особливості диспозитивно-

імперативного методу регулювання сімейних відносин. Функції сімейного 

права. Класифікація джерел. Конституція України як основне джерело 

сімейного права. 

Сімейний кодекс України та інші законодавчі акти, що регулюють сімейні 

відносини. Підзаконні нормативно-правові акти. Договір у сімейному праві. 

Значення керівних роз’яснень Верховного Суду для однакового застосовування 

усіма учасниками сімейних відносин. Співвідношення сімейного права з 

іншими галузями права: цивільним, конституційним, адміністративним, 

фінансовим правом. Система сімейного права. 

 

Тема 2. Сімейні правовідносини 

Поняття та особливості сімейних правовідносин. Елементи сімейних 

правовідносин: суб’єкт, об’єкт, зміст. Види сімейних правовідносин. 

Правоздатність та дієздатність у сімейному праві. Юридичні факти. Акти 

цивільного стану. Здійснення та захист сімейних прав. Виконання сімейних 

обов’язків. Відповідальність у сімейному праві. Строки в сімейному праві. 

Строк позовної давності. 

 

Тема 3. Поняття шлюбу та сім’ї. Порядок укладення шлюбу 

Поняття шлюбу. Юридичне значення шлюбу. Ознаки шлюбу. Умови 

вступу до шлюбу. Шлюбний вік. Добровільність вступу до шлюбу. Реєстрація 

шлюбу між жінкою та чоловіком. Перешкоди для укладення шлюбу. 

Родинність, свояцтво та їх юридичне значення. Порядок надання права на 

шлюб. Порядок укладення шлюбу. Значення державної реєстрації шлюбу. 

Взаємна обізнаність осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан 

здоров’я. Заручини. Час та місце реєстрації шлюбу. Зменшення, відкладення та 

припинення часу реєстрації шлюбу. Право на вибір прізвища при реєстрації 

шлюбу. Правові наслідки шлюбу. Правоздатність шлюбу. 

 

Тема 4. Недійсність шлюбу 

Поняття недійсності шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним. 

Адміністративний та судовий порядок визнання шлюбу недійсним. Визнання 

шлюбу недійсним після його припинення. 
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Особи, які мають право вимагати визнання шлюбу недійсним. Санація 

шлюбу. Загальні та особливі правові наслідки визнання шлюбу недійсним. 

Поняття неукладеного шлюбу. 

 

Тема 5. Припинення шлюбу 

Поняття, підстави та порядок припинення шлюбу. Розірвання шлюбу в 

органах реєстрації актів цивільного стану за спільною заявою подружжя. 

Розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану за заявою одного 

з подружжя. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою 

подружжя. Розірвання шлюбу за рішенням суду за заявою одного з подружжя. 

Питання, які вирішуються при розгляді справи про розірвання шлюбу. 

Заходи суду щодо примирення подружжя. Момент припинення шлюбу. Правові 

наслідки припинення шлюбу. Поновлення шлюбу. 

Режим окремого проживання подружжя. 

 

Змістовий модуль 2. Права та обов’язки суб’єктів сімейних правовідносин 

 

Тема 6. Особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя 

Особисті немайнові правовідносини подружжя. Поняття та значення 

особистих немайнових правовідносин подружжя. Види особистих немайнових 

прав та обов’язків подружжя. 

Законний режим майна подружжя. Спільна сумісна власність подружжя: 

поняття, об’єкти. Володіння, користування та розпорядження спільним майном 

подружжя. Особиста приватна власність подружжя. Поділ майна, що є об’єктом 

права спільної сумісної власності. Позовна давність до вимог про поділ майна 

подружжя. 

Договірний режим майна подружжя. Поняття шлюбного договору, 

порядок його укладення. Форма шлюбного договору. Зміст шлюбного 

договору. Строк дії шлюбного договору. Зміна та припинення шлюбного 

договору: підстави та порядок. Визнання шлюбного договору недійсними. 

Відповідальність подружжя по зобов’язанням. Особисті та спільні 

зобов’язання (борги) подружжя.  

Права та обов’язки подружжя по утриманню дітей. Права та обов’язки 

осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах. 

 

Тема 7. Особисті права та обов’язки батьків і дітей 

Поняття особистих прав та обов’язків батьків і дітей. Встановлення 

походження дитини. Добровільне визнання батьківства. Визнання батьківства в 

судовому порядку. Реєстрація народження дитини. Встановлення материнства. 

Оспорювання батьківства (материнства). Встановлення факту батьківства 

(материнства). 

Права неповнолітніх дітей. Право проживати та виховуватися в сім’ї. 

Право дитини на ім’я, по батькові та прізвище. Право дитини на захист. Право 

дитини на власну думку.  
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Права та обов’язки батьків. Право на захист батьківських прав. 

Здійснення батьківських прав та обов’язків тим з батьків, який проживає 

окремо від дитини. Здійснення батьківських прав неповнолітніми батьками. 

Спори між батьками щодо виховання дітей. Позбавлення батьківських 

прав: підстави, порядок, наслідки. Поновлення батьківських прав. Відібрання 

дитини без позбавлення батьківських прав. 

 

Тема 8. Аліментні зобов’язання подружжя, батьків, дітей та інших 

членів сім’ї 

Поняття аліментних зобов’язань. Обов’язок батьків утримувати своїх 

неповнолітніх дітей. Порядок і форма утримання неповнолітніх дітей. Договір 

про сплату аліментів. 

Обов’язок батьків утримувати працездатну повнолітню особу. Участь у 

додаткових витратах на дітей. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків. 

Аліментні зобов’язання інших членів сім’ї (братів, сестер, діда та бабки, онуків, 

вихователів, мачухи, вітчима, падчерки, пасинка). 

Порядок сплати та стягнення аліментів. Розмір аліментів. Заборгованість 

по аліментах. Відповідальність за прострочення сплати аліментів. Зміна розміру 

аліментів. Припинення аліментних зобов’язань. 

 

Змістовий модуль 3. Правові форми влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

Тема 9. Усиновлення 

Поняття, умови та порядок усиновлення. Особи, які можуть бути 

усиновленими. Рішення суду про усиновлення. Таємниця усиновлення дитини. 

Права усиновлювачів, права усиновленої дитини. 

Правові наслідки усиновлення. Скасування усиновлення та визнання 

усиновлення недійсним. Позбавлення усиновлювача батьківських прав. 

 

Тема 10. Опіка та піклування. Патронат над дітьми 

Поняття, підстави та порядок встановлення опіки та піклування над 

дітьми. Права дітей. Права та обов’язки опікуна (піклувальника) дитини. Особа, 

яка може бути опікуном (піклувальником). Припинення опіки (піклування). 

Поняття договору про патронат, зміст договору. Згода дитини на 

проживання у сім’ї патронажного вихователя. Плата за виховання дитини. 

Обов’язки патронажного вихователя. Припинення договору про патронат. 

 

Тема 11. Колізійні норми сімейного права 

Підстави застосування до сімейних відносин норм іноземного сімейного 

права. Правове регулювання шлюбу та розлучення за участю іноземних 

громадян та осіб без громадянства. Правове регулювання особистих 

немайнових та майнових відносин подружжя за наявності іноземного елемента. 

Правове регулювання особистих немайнових та майнових відносин батьків і 
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дітей та інших членів сім’ї за наявності іноземного елемента. Правове 

регулювання усиновлення іноземним елементом. Обмеження застосування 

норм іноземного сімейного права. 

1.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної форми 

навчання 

В
сь

о
г
о

 

У тому числі 

Л
ек

. 

С
ем

. 

С
а

м
. 

р
о

б
. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Загальні положення сімейного права 

1 Поняття, предмет, метод та джерела сімейного 

права України 

11 2 1 8 

2 Сімейні правовідносини 9 - 1 8 

3 Поняття шлюбу та сім’ї. Порядок укладення шлюбу  12 2 2 8 

4 Недійсність шлюбу 9 - 1 8 

5 Припинення шлюбу 11 2 1 8 

  Разом за змістовим модулем 1 52 6 6 40 

Змістовий модуль 2. Права та обов’язки суб’єктів сімейних правовідносин 

6 Особисті немайнові та майнові права і обов’язки 

подружжя 

12 2 2 8 

7 Особисті права та обов’язки батьків і дітей 12 2 2 8 

8 Аліментні зобов’язання подружжя, батьків, дітей та 

інших членів сім’ї 

18 2 2 14 

  Разом за змістовим модулем 2 42 6 6 30 

Змістовий модуль 3. Правові форми влаштування дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

9 Усиновлення 11 2 1 8 

10 Опіка та піклування. Патронат над дітьми 10 2 1 7 

11 Колізійні норми сімейного права 5 - - 5 

  Разом за змістовим модулем 3 26 4 2 20 

  Усього годин за дисципліну 120 16 14 90 
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1.3. Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з 

навчальної дисципліни «Сімейне право» 

 

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під 

час лекцій, семінарських занять та консультацій, опитувань студентів під час 

захисту індивідуальних робіт, тестування, опитування студентів із питань, що 

виносяться на самостійне опрацювання. 

Після завершення вивчення змістових модулів наприкінці семестру 

проводиться контрольна робота. Варіанти завдань до контрольної роботи 

знаходяться в пакеті документів на дисципліну. 

Бали, які набрані студентом під час поточного контролю, дораховуються 

до модульних оцінок. 

Підсумковий контроль включає модульний та семестровий контроль. 

Модульний контроль проводиться у вигляді письмової відповіді. 

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни проводиться 

в останній атестаційний тиждень семестру (сесію) шляхом зваженого додавання 

результатів модульного контролю та постановки підсумкової оцінки до 

екзаменаційної відомості. 

 

Пояснення видів робіт та вимоги до їх оцінювання: 

Робота на семінарському занятті 

Усне опитування – включає в себе опитування за будь-яким питанням, 

винесеним на семінарське заняття (за вибором викладача), відповідь на питання 

інших студентів, запитання студентів до інших студентів, відповідей інших 

студентів, відповідь на питання для повторення (з тем, що було вивчено 

раніше), відповіді на контрольні питання з теми семінарського заняття. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як: 

правильність відповідей на питання, повнота і конкретність відповіді, ступінь 

використання наукових і нормативних джерел, уміння пов’язати теорію з 

практикою, логіка і аргументованість викладу думок, культура мови. 

Вирішення практичних ситуаційних завдань проводиться письмово на 

кожному занятті. Викладач викликає декілька студентів та пропонує їм для 

вирішення задачі, які студент повинен вирішити самостійно в письмовому 

вигляді з необхідною аргументацією на посилання на законодавство. Для цього 

необхідно всебічно вивчити викладену в задачі ситуацію, дати її правову оцінку 

і на підставі відповідних нормативних актів, грамотного тлумачення правових 

норм, що підлягають застосуванню, сформулювати правильне і обґрунтоване 

рішення. 

Оцінюючи вирішення задачі, викладач керується такими критеріями: 

повнота та послідовність відповіді, правильність нормативного та наукового 

обґрунтування. 

Письмове опитування на семінарському занятті проводиться на початку 

заняття (10-15 хвилин). Викликаються декілька студентів, які повинні дати 

відповіді на запитання, запропоновані викладачем на його розсуд. Це можуть 
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бути питання як теми даного семінарського заняття, так і з попередніх тем. 

Метою проведення письмового опитування є перевірка студентів до 

семінарського заняття та вміння змістовно і коротко викласти окремі питання 

теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями як 

правильність, повнота, чіткість, лаконічність відповіді, логіка і 

аргументованість викладення думок. 

Вирішення тестових завдань проводиться на початку семінарського 

заняття (10-15 хвилин). Викладачем також викликаються 5-6 студентів, які 

повинні дати відповіді на тестові запитання запропоновані викладачем. 

Письмова робота за результатами модульного контролю 

Відповідно до програми навчальної дисципліни викладач проводить 

письмову роботу за результатами вивчення кожного змістового модуля. Кожна 

письмова робота може включати теоретичні питання, тестові та практичні 

завдання. Питання письмової роботи охоплюють всі теми відповідного 

змістового модуля. 

Індивідуальна робота студента 

Індивідуальна робота полягає в написанні реферату, підготовці есе та, 

відповідно, здійсненні реферування літератури. Реферат та есе готується з 

обов’язковим розглядом дискусійного питання з викладенням власної точки 

зору на дану проблему. Теми робіт, запропоновані у методичних вказівках для 

самостійної роботи, студенти обирають самостійно. 

Реферування наукової літератури полягає у тому, що викладачем 

пропонується студентам наукова література (монографія, наукова періодика 

тощо) і студенти самостійно їх опрацьовують та представляють короткий звіт у 

вигляді невеликого реферату (4-7 сторінок) про свої враження від прочитаного. 

Підсумкова контрольна робота 

Підсумкова контрольна робота проводиться одна в навчальний рік за 

результатами вивчення всіх змістових модулів. 

Вона включає у себе теоретичні питання, тестові завдання і ситуаційну 

задачу. До завдань контрольної роботи можуть бути включені питання з тем, 

вивчення яких не виносились на семінарські заняття, а також питання, які 

передбачені навчальним планом для індивідуальної та самостійної роботи. 

Про проведення підсумкової роботи студенти попереджаються не менше 

ніж за тиждень. З переліком тем, питання з яких будуть включені до завдань 

контрольної роботи, студенти також ознайомлюються завчасно. 

Після перевірки контрольної роботи та оголошення її результатів 

студентам надається можливість ознайомитись із власними роботами та 

завданнями для них, і, за необхідності, оспорити результати контрольної 

роботи. 



 11 

2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття 1. Поняття, предмет, метод та джерела сімейного 

права України. Сімейні правовідносини 
 

Теоретичні питання 

1. Поняття та значення сімейного права у системі національного права. 

2. Предмет, метод та функції сімейного права. 

3. Джерела правового регулювання сімейних відносин. 

4. Поняття, елементи та види сімейних правовідносин. 

5. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення сімейних 

правовідносин.  

6. Строки, передбачені сімейним законодавством. Позовна давність у 

сімейному праві. 

7. Здійснення сімейних прав та виконання обов’язків. 

 

Теми для написання рефератів 

1. Сімейне право – самостійна галузь права. 

2. Принципи сімейного права. 

3. Захист та відповідальність в сімейному праві України. 

 

Ситуаційні задачі 

Задача 1 

Голова адміністрації Чернігівської області своїм розпорядженням 

зменшив до 16 років вік осіб, які укладають шлюб, а також затвердив 

Положення про усиновлення дітей, що залишилися без піклування батьків, яке 

передбачає спрощений порядок (ніж передбачений главою 18 Сімейного 

Кодексу) усиновлення дітей на території області. Прокурор області вніс протест 

на це рішення, посилаючись на те, що воно суперечить чинному законодавству. 

Чи обґрунтований протест прокурора?  

Чи мають право органи виконавчої влади приймати нормативно-правові 

акти, які суперечать нормам сімейного законодавства?  

В яких випадках, та в якій формі місцеві органи влади та самоврядування 

мають право регулювати сімейні правовідносини? 

 

Задача 2 

Громадяни Євхименко і Кручик проживали разом і вели спільне 

господарство без реєстрації шлюбу декілька років. Потім між ними виник 

конфлікт, стосунки погіршилися і вони стали проживати роздільно. Через 

деякий час Євхименко звернулася до суду з позовом про поділ спільно 

нажитого майна (земельна ділянка, телевізор, холодильник, меблі, 

відеомагнітофон). 

Норми якої галузі права можуть бути застосовані судом при вирішенні 

цієї суперечки? 
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Задача 3 

Громадянка Жукова зареєструвала шлюб з громадянином Тимченко у 

червні 2003 року. У квітні 2004 року до суду був направлений позов прокурора 

про визнання шлюбу між Жуковою та Тимченко недійсним. Свої вимоги 

прокурор мотивував тим, що у 2003 році Тимченко зареєстрував шлюб з 

громадянкою Батуренко, який до цього часу не припинений. При реєстрації 

шлюбу з Жуковою Тимченко приховав від неї цю обставину. Відмітки в 

паспорті громадянина Тимченко про перший шлюб не було. Паспорт Тимченко 

отримав у 2003 році у зв’язку з втратою колишнього і під час його видачі в 

ньому не була зроблена відмітка про шлюб. 

Який принцип сімейного права був порушений громадянином Тимченко 

при укладанні шлюбу з громадянкою Жуковою?  

Норми якого закону підлягають застосуванню в цьому випадку?  

Чи має право прокурор вимагати визнання шлюбу недійним у цій 

ситуації? 

 

Задача 4 

У вересні 2018 року до юридичної консультації звернулась громадянка 

Юріна. Вона розповіла, що вступила в шлюб з Петровим у 2002 році. На 

початку їх сімейного життя чоловік був уважний до неї, дарував їй квіти, вони 

ходили в театр, музеї, до друзів. Але потім чоловік, на думку Юріної, став 

приділяти їй менше уваги, вважаючи за краще проводити вільний час зі своїми 

друзями, без неї. Крім того, останнім часом він почав пізно повертатись 

додому, мотивуючи це затримками на роботі. 

Юріна просила пояснити, чи може вона правовими засобами примусити 

чоловіка ставитися до неї як і раніше, в перший рік шлюбу. Стосовно іншого до 

чоловіка претензій немає: скандалів у сім’ї немає, алкоголем він не зловживає. 

Розривати шлюб вона не бажає. 

Яку відповідь у такій ситуації можна було б дати Юріній? Які відносини 

регулюються сімейним законодавством? 
 

Задача 5 

Громадянка Мурашко звернулась до суду з позовною заявою про 

розірвання шлюбу з Коваленко. У заяві вона вказала, що проживає з чоловіком 

більше 15 років, від шлюбу має сина 14 років. Останні два роки Коваленко 

зловживає спиртними напоями, не дає гроші на потреби сім’ї, влаштовує 

скандали, ображає її у присутності сина, часто не ночує вдома. Сім’я фактично 

розпалася, тому вона просить шлюб розірвати і стягнути з Коваленко аліменти 

на утримання сина. У судовому засіданні Коваленко позов не визнав і просив 

суд не розривати шлюб, обіцяв, що змінить свою поведінку і ставлення до 

дружини і сина. Суд своєю ухвалою призначив подружжю термін для 

примирення у три місяці. 
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Після закінчення трьох місяців у судовому засіданні Мурашко знову 

зажадала розірвання шлюбу, оскільки Коваленко поведінки не змінив і сім’я  не 

відновилася. Коваленко знову позов не визнав і просив не розривати шлюб. 

На підставі якого принципу сімейного права суду слід вирішити справу?  

 

Задача 6 

У березні 2002 року громадяни Гордєєв і Машкова вирішили одружитися. 

За порадою батьків через місяць вони обвінчалися в церкві. Порадившись з 

друзями, вони вирішили, що в сучасних умовах їх шлюб є укладеним і 

державної реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану не потрібно. 

Через рік, внаслідок сварок з чоловіком, Машкова вирішила розірвати шлюб та 

з цим питанням звернулася до державного органу реєстрації актів цивільного 

стану. Проте подану нею заяву про розірвання шлюбу працівник органу 

реєстрації актів цивільного стану не прийняв, зажадавши представлення 

свідоцтва про укладення шлюбу. 

Дайте оцінку діям працівників органу реєстрації актів цивільного стану? 

Чи відповідають дії Гордєєва і Машкової при реєстрації шлюбу вимогам 

сімейного законодавства?  

 

Задача 7 

Кучеренко неодноразово висловлювала претензії своєму чоловіку з 

приводу його ставлення до сім’ї, вважаючи, що він недостатньо піклується про 

дружину і дітей. В обґрунтування своєї позиції вона наводила доводи про 

невисокий дохід чоловіка за місцем державної служби і його небажання 

займатися підприємницькою діяльністю. Проте, чоловік вважав її докори 

несерйозними й не бажав змінювати улюбленої професії, яка не приносить 

великого доходу. З цього приводу між подружжям виникали суперечки. У сім’ї  

чоловік погодився гідно, піклувався про дітей, займався домашньою роботою. 

Проте дружина вважала його поведінку неправильною, такою, що руйнує 

сім’ю. 

Переконавшись, що чоловік не збирається змінювати свою поведінку, 

вона подала заяву до органів опіки та піклування, в якій просила вплинути на 

поведінку чоловіка з метою збереження сім’ї. 

Який, на вашу думку, буде результат звернення Кучеренко до органів 

опіки та піклування? 

Які принципи сімейного права порушив чоловік Кучеренко?  

Якими органами здійснюється захист сімейних прав і за наявності яких 

підстав? 

 

Задача 8 

У квітні 2014 року Савицький після повернення з тривалого відрядження 

дізнався, що рік тому (у квітні 2013 року) його дружина продала без його згоди 

житловий будинок, що належить їм на праві спільної власності. Незадоволений 

цим, Савицький негайно зажадав від неї розірвання договору купівлі-продажу. 
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Проте дружина відповіла відмовою і заявила, що вимушена була продати 

будинок через обмежені матеріальні обставини та у зв’язку з необхідністю 

придбання нової автомашини. Вона також пояснила, що не змогла погодити з 

ним це питання внаслідок його тривалої відсутності, а виручені від продажу 

будинку гроші вже витрачені, що не дає змоги вирішити питання про 

розірвання договору купівлі-продажу. 

Переконавшись, що його прохання виявилися безрезультатними, 

Савицький у жовтні 2018 року підготував позовну заяву до суду про визнання 

договору купівлі-продажу житлового будинку недійсним. 

Проконсультувавшись із цього приводу у знайомого юриста, дружина 

пояснила Савицькому, що його звернення до суду буде безрезультативним, 

оскільки вже пропущений строк позовної давності. Вирішивши з’ясувати 

обґрунтованість такої позиції, Савицький звернувся до юридичної консультації. 

Які норми сімейного і цивільного права повинні бути застосовані в цій 

ситуації?  

Чи поширюється позовна давність на вимоги, які випливають із сімейних 

відносин?  

Як визначається в таких випадках строк позовної давності? Яке 

роз’яснення повинні дати Савицькому в юридичній консультації? 

 

Задача 9 

Після розлучення Лучик більше чотирьох років не ставила питання про 

стягнення з колишнього чоловіка аліментів на утримання неповнолітнього 

сина, оскільки мала високий дохід за місцем роботи в комерційному банку і не 

потребувала матеріальної допомоги. Проте в 2009 році після ліквідації банку 

вона стала безробітною і попросила Лучика виплачувати їй щомісяця по 

вісімсот гривень на утримання сина. Протягом трьох місяців Лучик під різними 

приводами ухилявся  від вирішення цього питання, а потім прямо відмовився 

укласти договір про виплату аліментів у добровільному порядку. На погрозу 

колишньої дружини звернутися до суду він також не прореагував, заявивши, 

що їй необхідно було подати позовну заяву про це протягом року після 

розірвання шлюбу, а тепер вона вже не буде задоволена з формальних причин 

(у зв’язку з закінченням встановлених законом строків). 

Як слід вчинити Лучик у ситуації, що склалася?  

Чи встановлений Сімейним кодексом України строк позовної давності 

для стягнення аліментів? 

 

Література для реферування 

1. Боднар Т.В. Сімейне право в системі права України. Приватне право. 

2013. № 1. С.129-134. 

2. Ватрас В.А. Кодифікація новітнього сімейного законодавства: історія та 

сучасний стан. Університетські наукові записки. 2016. № 58. С.35-47. 
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3. Єфремова І. Заходи сімейно-правової відповідальності як способи захисту 

сімейних прав та інтересів. Підприємництво, господарство і право. 2017. 

№ 5. С.21-24.  

4. Єфремова І.О. Поняття та правова природа заходів відповідальності в 

сімейному праві. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. 

Вип. 3. С.39-43. 
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Форум права. 2012. № 1. С.480-486. 

6. Менджул М.В. Систематизація принципів сімейного права в Україні. 

Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С.110-112.  

7. Ромовська З. Чергова агресія проти Сімейного кодексу України. Адвокат. 

2006. № 12. С.25-28. 

8. Труба В.І. Питання здійснення права на захист сімейних прав та інтересів 

в судовому порядку. Правова держава. 2014. № 18. С.76-79.  

9. Чернега В.М. Принцип розумності в сімейному праві України. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 1. С.46-50. 

10. Чернега В. Способи втілення принципу добросовісності в нормах 
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№ 2. С.80-84.  

11. Хараджа Н.В. Метод сімейно-правового регулювання як критерій 

розмежування сімейних та цивільних правовідносин. Часопис Київського 

університету права. 2010. № 1. С.164-169. 

12. Явор О.А. Адаптація сімейного права України до стандартів 

європейського правового простору: значення для теорії юридичних 

фактів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

2015. Вип. 34 том 1. С.134-137. 
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4. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 

01.07.2010 року № 2398-VI // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 

38. Ст.509. 

5. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-III // 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст.142. 
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6. Концепція державної сімейної політики: Постанова Верховної Ради 

України від 17.09.1999 року № 1063-XIV. [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063-14. 

7. Апопій І.В. Сімейне право України: навч. посібник. К.: Центр учбової 

літератури, 2010. 360 с. 

8. Дякович М.М. Охорона і захист сімейних прав і інтересів нотаріусом: 

[монографія]. К.: Істина, 2014. 520 с. 

9. Дякович М.М. Сімейне право: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

[М.М. Дякович]. К.: Правова єдність, 2009. 512 с. 

10. Красицька Л.В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових 

прав батьків і дітей: [монографія]. К.: Видавництво Ліра-К, 2014. 628 с. 

11. Красицька Л.В. Проблеми сімейного права: [навч. посібник]. Донецьк: 

ДонНУ, 2013. 132 с. 

12. Мироненко В.П. Сімейне право України: підручник [для студ. вищ. навч. 

закл.] / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко; [за заг. ред. В.П. Мироненко]. 

К.: Правова єдність, 2008. 477 с. 

13. Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. 

Є.О. Харитонова. Х.: ТОВ «Одіссей». 2006. 552 с. 

14. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 

[3-тє вид., перер. і доп.] З.В. Ромовська. К.: Правова єдність, 2009. 432 с. 

15. Ромовська З.В. Українське сімейне право: підручник [для студ. вищ. навч. 

закл.]. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с. 

16. Сімейне право України: Навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонова. 

К.: Істина, 2008. 200 с. 

17. Сімейне право України: навчальний посібник / Т.А. Кобзєва, В.С. Шапіто. 

Суми: Сумський державний університет, 2015. 90 с. 

18. 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. К.: Юрінком Інтер, 2011. 264 с. 

19. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. 

С.Я. Фурси. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. 1248 с. 

20. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. І.В. 

Жилінкової. Х.: Ксилон, 2008. 855 с. 

21. Чурпіта Г.В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного 

цивільного судочинства: [монографія]. К.: Алерта, 2016. 434 с. 

22. Явор О.А. Юридичні факти в сімейному праві України: усталені підходи і 

новітні тенденції: монографія. Х.: Право, 2016. 352 с. 

 

Семінарське заняття 2. Поняття шлюбу та сім’ї. Порядок укладення 

шлюбу  

 

Теоретичні питання 

1. Поняття шлюбу. 

2. Умови вступу до шлюбу. 
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3. Обставини, які перешкоджають вступу до шлюбу. 

4. Порядок вступу до шлюбу. 

5. Державна реєстрація шлюбу. 

 

Теми для написання рефератів 

1. Поняття сім’ї в юридичному та соціологічному аспекті. 

2. Порядок укладення шлюбу громадян України з іноземними громадянами. 

3. Порядок укладення шлюбу з особою, яка відбуває покарання в установах 

виконання кримінальних покарань. 

4. Проблема реєстрації шлюбу на підконтрольних АТО територіях. 

5. Правові наслідки відмови укласти шлюб. 

 

Ситуаційні задачі 

Задача 1 

До державного органу реєстрації актів цивільного стану м. Чернігова 

звернулися із заявою про реєстрацію шлюбу Державін і Кравець, вказавши, що 

фактично вони проживають однією сім’єю протягом 3-х років та мають спільну 

дитину, хоча Державін не записаний її батьком. 

Орган реєстрації актів цивільного стану прийняв заяву та через 2 тижні 

було зареєстровано шлюб між Державіним і Кравець. При державній реєстрації 

шлюбу Державін, який є військовозобов’язаним, змінив своє прізвище на 

прізвище дружини. 

Які дії зобов’язаний вчинити орган реєстрації актів цивільного стану при 

прийнятті заяви про реєстрацію шлюбу? 

Чи може орган реєстрації актів цивільного стану зареєструвати шлюб 

між Державіним і Кравець через два тижні після подання заяви? 

 

Задача 2 

До одного з органів РАЦСу звернулася громадянка Мельник із заявою 

про реєстрацію шлюбу з громадянином Поповичем, який проживає в м. 

Запоріжжя. У зв’язку з тим, що Попович не має змоги виїхати до м. Києва для 

подання заяви, Мельник подала до органу РАЦСу складену ним заяву, яка була 

завірена керівником підприємства, де працює Попович. Завідувач органу 

РАЦСу відмовив Мельник у прийнятті цієї заяви. 

Чи необхідна присутність осіб, які укладають шлюб, при поданні заяви 

про реєстрацію шлюбу до органу РАЦСу?  

У яких випадках заява про реєстрацію шлюбу може бути подана однією з 

осіб, які бажають укласти шлюб?  

Які роз’яснення слід дати Мельник? 

 

Задача 3 

Симоненко та Богуш подали до державного органу реєстрації актів 

цивільного стану заяву про реєстрацію шлюбу. Через деякий час до завідуючої 

органу реєстрації актів цивільного стану звернулася Мовчан, яка просила не 
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реєструвати цей шлюб, тому що вже кілька років живе разом із Симоненко. 

Вони мають спільну дитину, гарну сім’ю, хоч їх шлюб не зареєстрований, але 

Симоненко визнав батьківство. 

Які роз’яснення повинен дати завідуючий відділу реєстрації актів 

цивільного стану гр. Мовчан? 

Чи може орган реєстрації актів цивільного стану відмовити Симоненку 

та Богуш в державній реєстрації шлюбу? 

 

Задача 4 

До органу РАЦСу звернулися громадянин Степаненко і громадянка 

Бурченко із заявою про укладення шлюбу. Вони просили зареєструвати шлюб 

наступного дня після подання заяви, оскільки Степаненко є курсантом 

випускного курсу військового училища і незабаром буде направлений до 

віддаленого місця своєї служби. Туди разом з ним збирається і його майбутня 

дружина. Вказана обставина була підтверджена відповідною довідкою. 

Якими правовими нормами слід при цьому керуватися?  

Які причини можуть бути визнані поважними для скорочення або 

збільшення строку реєстрації шлюбу? 

 

Задача 5 

Після подання до органу РАЦСу заяви про укладення шлюбу Петров і 

Карпенко звернулися в місцеву поліклініку з проханням провести медичне 

обстеження і дати висновок з приводу можливої статі їх майбутньої дитини. 

Головний лікар поліклініки відмовив у цьому проханні, пославшись на те, що 

поліклініка не проводить обстеження і не дає консультації з таких питань. 

Дайте оцінку рішенню головного лікаря.  

У яких випадках закон передбачає можливість медичного обстеження 

осіб, які одружуються?  

Якими нормами Сімейного кодексу регламентуються ці питання? 

 

Задача 6 

Михайленко О.І. було передано до дитячого будинку у зв’язку з 

позбавленням її батьків батьківських прав. Уже через кілька місяців дівчину 

удочерив Федоров Г.Д. Його дружина померла рік тому, а власних дітей у нього 

не було. Спочатку він ставився до Михайленко як до власної дочки, але згодом 

його почуття змінилися. Коли їй виповнилося 20 років, Федоров запропонував 

їй одружитися і вона погодилася. Весною 2017 року вони подали заяву до 

державного органу реєстрації актів цивільного стану, але їм було відмовлено. 

Чи правомірно вчинив орган реєстрації актів цивільного стану, 

відмовивши Михайленко О.І. та Федорову Г.Д. у реєстрації шлюбу? 

За яких умов їх шлюб може бути зареєстрований? 

 

Задача 7 
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Громадянин Петров та громадянка Микитенко вирішили одружитися і 12 

вересня 2017 року подали заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу 

реєстрації актів цивільного стану. За тиждень до весілля наречена 

запропонувала відвідати свою тітку, яка проживала у селі недалеко від міста. Їм 

там дуже сподобалося, тому вони вирішили відсвяткувати весілля саме у селі. 

Чи мають вони право зареєструвати шлюб в іншому місці? 

В яких випадках реєстрація шлюбу може відбутися не в приміщенні 

державного органу реєстрації актів цивільного стану? 

 

Задача 8 

Анатолій Соболєв вирішив одружитися з Інною Гатченко, яка по батькові 

була його сестрою. Мати Інни не перебувала у шлюбі з батьком Анатолія, але 

при народженні доньки за спільною заявою її матері та батька Анатолія було 

встановлене батьківство, тобто батько Анатолія визнав Інну як свою рідну 

доньку, про що був зроблений актовий запис у книзі реєстрації народжень. 

Посилаючись на відповідні правові норми, поясніть, чи можливе 

укладання шлюбу між Анатолієм Соболєвим та Інною Гатченко. 

 

Задача 9 

Краско і Говорова вирішили одружитися, домовившись подати заяву про 

реєстрацію шлюбу після закінчення Говоровою закладу вищої професійної 

освіти. Проте через три місяці Краско вчинив розкрадання і був засуджений до 

позбавлення волі строком на чотири роки. Незважаючи на це, Говорова не 

змінила свого наміру і за наслідками листування з Краско домовилася з ним про 

реєстрацію шлюбу. З цією метою та у зв’язку з необхідністю відвідування 

занять в інституті вона заповнила заяву про укладення шлюбу з Краско. Її 

підпис на заяві був засвідчений за місцем навчання. Потім Говорова надіслала 

цю заяву поштою до органу РАЦСу за місцем відбування Краско покарання. 

Розглянувши одержані з органу РАЦСу документи, начальник виправної 

установи відмовився вручити Краско бланк заяви про реєстрацію шлюбу. В 

обґрунтування свого рішення він зажадав особисту присутність Говорової під 

час подання заяви до місцевого органу РАЦСу або посвідчення правильності 

вказаних нею відомостей завідувачем органу РАЦСу за місцем її постійного 

проживання. Дізнавшись про це, Говорова направила скаргу на дії адміністрації 

виправної установи. 

Який, на вашу думку, буде результат розгляду скарги Говорової?  

Які порядок і умови державної реєстрації шлюбу із засудженим, що 

відбуває покарання у виправній установі? 
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Судова практика 

1. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про 

право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ 
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України від 21.12.2007 року № 11 [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07. 

2. Постанова Верховного Суду України від 20 лютого 2012 року у справі № 

6-97цс11 [Електронний ресурс]. URL: http://www.viaduk.net/clients/vsu.nsf 

 

Семінарське заняття 3. Недійсність шлюбу. Припинення шлюбу 

 

Теоретичні питання 

1. Поняття недійсності шлюбу. 

2. Підстави визнання шлюбу недійсним. 

3. Порядок визнання шлюбу недійсним. 

4. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним. 

5. Поняття та підстави припинення шлюбу. 

6. Розірвання шлюбу в судовому порядку та в державних органах реєстрації 

актів цивільного стану. 

7. Правові наслідки розірвання шлюбу. 

8. Порядок реєстрації розірвання шлюбу. 

9. Режим окремого проживання подружжя. 

 

Теми для написання рефератів 

1. Визнання шлюбу недійсним і визнання шлюбу неукладеним: до питання 

розмежування. 

2. Правове регулювання припинення шлюбу: зарубіжний досвід. 

3. Припинення шлюбу в разі його розірвання та визнання фіктивним. 

4. Розірвання шлюбу на підконтрольних АТО територіях. 

5. Зміна статі як підстава припинення шлюбу. 

6. Правові наслідки недійсності шлюбу для добросовісної особи. 

 

Ситуаційні задачі 

Задача 1 

Смирнов А. одружився з Волошиною Р., яка, як потім з’ясувалося, з боку 

батька була його сестрою. Мати Волошиної перебувала у фактичних шлюбних 

відносинах із батьком Смирнова, однак після народження Раїси за спільною 

заявою було встановлено батьківство. Батько Анатолія визнав Раїсу своєї 

рідною донькою, про що був зроблений запис у книзі реєстрації народжень. Ця 

обставина стала відома сусідці Анатолія Смирнова, яка вирішила допомогти 

своєму сусідові. Анатолій просив сусідку не оголошувати цього факту, оскільки 

його дружина була вагітна. Однак, сусідка вирішила сама звернутися до суду з 

вимогою про визнання шлюбу недійсним, так як вважала, що порушуються 

моральні інтереси суспільства. Суд відмовив у задоволенні позовних вимог. 

Після цього вона звернулася з природу вирішення цього питання до 

прокуратури, намагаючись тим самим припинити шлюбні відносини. 

Чи можлива реєстрація шлюбу між Смирновим і Волошиною? 
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Хто може вимагати визнання шлюбу недійсним? 

Яке рішення можна прийняти в цій ситуації? 

 

Задача 2 

У березні 2016 року шлюб між подружжям Савченко було розірвано в 

судовому порядку. Одразу після цього Савченко А. подав заяву до державного 

органу реєстрації актів цивільного стану про вступ у новий шлюб з Кирилюк С. 

Набравши законної сили, рішення суду про розірвання шлюбу було 

подане Савченко А. до органу реєстрації актів цивільного стану, що було 

розцінено посадовими особами органу реєстрації актів цивільного стану в 

якості достатнього доказу, який підтверджував припинення попереднього 

шлюбу Савченко. У квітні 2016 року органом реєстрації актів цивільного стану 

було зареєстровано шлюб між Савченко і Кирилюк. 

Колишня дружина Савченко подала до суду позов про визнання шлюбу 

між її колишнім чоловіком і Кирилюк недійсним. В обґрунтування своїх вимог 

вона посилалась на те, що Савченко не отримав свідоцтво про розірвання 

шлюбу. 

Яке рішення повинен винести суд за позовом Савченко? 

Коли припиняється шлюб розірваний у суді? 

Чи є обов’язковим для вступу в новий шлюб одержання свідоцтва про 

розірвання попереднього шлюбу? 

 

Задача 3 

В державний орган реєстрації актів цивільного стану звернулась 

Григорчук К. із заявою про розірвання шлюбу з Григорчуком А., засудженим за 

кримінальний злочин до чотирьох років позбавлення волі. 

Чоловік до державного органу реєстрації актів цивільного стану надіслав 

заяву в якій просив не оформляти розірвання шлюбу, тому що він бажає 

одночасно поділити спільне майно. 

Чи задовольнить державний орган реєстрації актів цивільного стану 

заяву Григорчук К.В.? 

 

Задача 4 

Подружжя Тітових звернулось до державного органу реєстрації актів 

цивільного стану із заявою про розірвання шлюбу. Завідуючий органом 

реєстрації актів цивільного стану відмовив у задоволенні їх вимоги та 

запропонував звернутися до суду, тому що чоловік мав усиновлену дитину 8-

річного віку. Однак, суддя також відмовив у задоволенні заяви, 

запропонувавши знову звернутися до державного органу реєстрації актів 

цивільного стану. 

Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 5 
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Макаренко С. зареєстрований у другому шлюбі з Шатровою Н., розірвав 

цей шлюб. Після цього Шатрова Н. дізналася, що, до одруження з нею її 

колишній чоловік перебував в зареєстрованому шлюбі з Куц Є. і не розривав 

його. Шатрова звернулася до юридичної консультації і просила роз’яснити, що 

може змінитися у разі встановлення цього факту. 

Яку відповідь Ви можете дати? 

 

Задача 6 

Петрови перебували у зареєстрованому шлюбі протягом трьох років. 

Через три роки подружнього життя Петрова повідомила чоловікові, що вона 

вагітна. Однак чоловік почав вимагати, щоб дружила перервала вагітність і 

дізнавшись про намір залишити дитину, почав погрожувати їй. Тоді Петрова 

подала до суду позов про розірвання шлюбу. 

Чи підлягає позов задоволенню? 

Що повинен пояснити адвокат Петровій у випадку звернення по правову 

допомогу?  
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Судова практика 

1. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про 

право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ 

спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 21.12.2007 року № 11 [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07. 

 

Семінарське заняття 4. Особисті немайнові та майнові права і обов’язки 

подружжя 

 

Теоретичні питання 

1. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав та 

обов’язків подружжя. 

2. Зміст особистих немайнових прав та обов’язків. 

3. Поняття та значення майнових прав подружжя. Правовий режим майна 

подружжя. 

4. Право особистої приватної власності чоловіка та дружини. 

5. Право спільної сумісної власності подружжя. 
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6. Припинення права спільної сумісної власності подружжя. Способи поділу 

спільного майна. 

7. Види майнових договорів, які можуть укладатися між подружжям. 

 

Теми для написання рефератів 

1. Договори подружжя стосовно їхнього спільного та роздільного майна. 

2. Договір про поділ майна подружжя: практичні реалії застосування. 

3. Шлюбний договір: поняття, порядок укладення та перспективи 

застосування в Україні. 

4. Правові засади поділу спільного сумісного майна подружжя. 

5. Способи поділу спільного майна подружжя: зарубіжний досвід правового 

регулювання. 

 

Ситуаційні задачі 

Задача 1 

Корольова під час реєстрації шлюбу з Білоусовим виявила бажання 

носити прізвище чоловіка. Її клопотання було задоволене. Через деякий час 

вона, вже Білоусова, звернулася до державного органу реєстрації актів 

цивільного стану та попросила залишити їй дошлюбне прізвище, тому що цього 

вимагають її діти від першого шлюбу. 

Чи повинен державний орган реєстрації актів цивільного стану 

задовольнити це клопотання? 

 

Задача 2 

Після державної реєстрації шлюбу подружжя Судакових вирішило 

укласти шлюбний договір. На вимогу свого чоловіка Судакова зобов’язалася 

ніколи не працювати лікарем за освітою, а займатися вихованням дітей та 

домашнім господарством. Через декілька років Судакова порушила дане 

зобов’язання та влаштувалася на роботу в дитячу лікарню за фахом. Чоловік 

звернувся до юридичної консультації та попросив пояснити, які заходи 

правового характеру він може застосувати до дружини. 

Які права дружини були порушені? 

Які відносини регулює шлюбний договір? 

Чи є такий шлюбний договір дійсним? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 3 

Титова звернулася до юридичної консультації. Там вона розповіла 

наступне: чоловік, з яким вона прожила більш ніж 10 років, помер. Шлюб вони 

не реєстрували. Під час спільного проживання придбали багато цінних речей. 

Після смерті чоловіка Титова вважала себе його єдиною спадкоємицею, хоча 

заповіту він не залишив. 
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Вона знала, що чоловік колись був одружений, але шлюб не розірвав. 

Зараз його дружина бажає отримати спадщину. У зв’язку із обставинами, що 

склалися, Титова сподівається на допомогу юридичної консультації. 

Яку відповідь можна дати?  

Чи можливе в даному випадку застосування сімейного законодавства?  

Якщо ні, то норми якої галузі права могли б допомогти вирішити це 

питання? 
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Семінарське заняття 5. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і 

дітей 

 

Теоретичні питання 

1. Поняття батьківських прав та обов’язків. Підстави виникнення 

батьківських прав та обов’язків. 

2. Державна реєстрація народження дитини. 

3. Добровільний та судовий порядок встановлення батьківства. 

4. Права неповнолітньої дитини. 

5. Права та обов’язки батьків. 

6. Здійснення батьківських прав та виконання обов’язків. 

7. Позбавлення батьківських прав. 

8. Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав. 
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Теми для написання рефератів 

1. Сімейне виховання: правовий аспект проблеми. 

2. Особливості здійснення батьківських прав неповнолітніми батьками. 

3. Правове регулювання сурогатного материнства. 

4. Проблеми правової охорони материнства та дитинства. 

5. Проблемні питання спілкування з дитиною при окремому проживанні 

батьків. 

6. Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий 

аспект. 

 

Ситуаційні задачі 

Задача 1 

16-річна Денисова народила дитину та через три тижні подала заяву до 

державного органу реєстрації актів цивільного стану про реєстрацію 

народження. Працівник державного органу реєстрації актів цивільного стану 

вимагав у неї письмову згоду батьків на державну реєстрацію народження 

дитини та зобов’язання надавати матеріальну допомогу, пояснюючи це тим, що 

Денисова не досягла повноліття. Батьки відмовилися дати згоду, посилаючись 

на своє матеріальне становище та поведінку доньки, яка народила дитину проти 

їх волі. 

Дайте правову оцінку діям працівника державного органу реєстрації 

актів цивільного стану.  

Які особливості встановлення походження дитини, якщо її батьки 

неповнолітні? 

 

Задача 2 

Голуб звернувся до державного органу реєстрації актів цивільного стану з 

проханням записати його батьком в свідоцтві про народження сина від 

громадянки Передерій. Голуб пояснив, що з Передерій він знаходився в 

фактичних шлюбних відносинах, але шлюб зареєструвати вона не погодилася. 

Після народження сина вона передала дитину своїм батькам, а сама не 

займається вихованням сина, тому, Голуб просить оформити батьківство і хоче 

взяти на виховання свого сина і позбавити батьківства Передерій. 

Який порядок запису батьків дитини, які не перебувають у шлюбі між 

собою?  

Чи може державний орган реєстрації актів цивільного стану винести 

рішення про позбавлення батьківських прав?  

Чи буде записаний Голуб батьком дитини? 

 

Задача 3 

Вітрик звернулась до державного органу реєстрації актів цивільного 

стану із заявою про реєстрацію народження доньки Наталії і про запис батьком 

дитини Дейнеку, від якого вона народила дитину і з яким знаходилась у 
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фактичних шлюбних відносинах чотири роки. На підтвердження того, що 

Дейнеко є батьком її дитини, Вітрик надала до державного органу реєстрації 

актів цивільного стану його листи і телеграми, направлені їй із геологічної 

експедиції в Карпатах. В листах Дейнеко цікавився станом її здоров’я, 

запитував, коли народиться дитина. Коли народилась донька, він прислав 

вітальну телеграму і повідомив, що приїде через місяць. 

Завідуюча державного органу реєстрації актів цивільного стану 

відмовилась записати Дейнеку батьком дитини. 

Чи правильно вчинила завідуюча державного органу реєстрації актів 

цивільного стану?  

Як провадиться запис про батька дитини, яка народилась у матері, що 

не перебуває у шлюбі? 
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Семінарське заняття 6. Аліментні зобов’язання подружжя, батьків, дітей та 

інших членів сім’ї 

 

Теоретичні питання 

1. Права та обов’язки подружжя по утриманню. Аліментні зобов’язання 

колишнього з подружжя. 

2. Позбавлення права на утримання. Припинення права на утримання. 

3. Підстави виникнення аліментних обов’язків батьків. 

4. Способи та розмір сплати аліментів на дітей. Заборгованість по 

аліментах. Участь батьків у додаткових витратах на дитину. 

5. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей. 

6. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків. 

7. Обов’язок по утриманню інших членів сім’ї та родичів. 

8. Договір про сплату аліментів. 

9. Порядок сплати та стягнення аліментів. 

 

Теми для написання рефератів 

1. Поняття аліментних зобов’язань та історія їх розвитку. 

2. Загальні та спеціальні підстави стягнення аліментів на утримання одного 

з подружжя. 

3. Умови та порядок стягнення аліментів на дітей. 

 

Ситуаційні задачі 

Задача 1 

Громадянин Киричко у зв’язку із травмою на виробництві став інвалідом 

ІІ групи. Він звернувся до суду з позовом про стягнення аліментів на своє 

утримання зі своєї колишньої дружини. 
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Дружина проти вимог заперечувала, посилаючись на те, що під час 

спільного проживання він постійно пиячив, часто не приходив додому та і 

взагалі шлюб вони розірвали три роки тому. 

Вирішіть справу. 

 

Задача 2 

Громадянка Носкова звернулася до юридичної  консультації з наступним:  

Вона домогосподарка. У зв’язку з тим, що в 17 років уклала шлюб, освіти 

не одержала. Її чоловік, який був набагато старший за неї, фактично її 

утримував, та постійно відмовляв від пошуків роботи. Крім того, в нього була 

старенька бабуся за якою треба було доглядати. Але останнім часом  чоловік 

постійно говорить, що вона нічого сама не заробила і ні на що має права. Він 

подав заяву про розлучення. 

Чи має вона за таких обставин право на утримання? 

 

Задача 3 

Соколенко за рішенням суду виплачував аліменти на утримання сина. У 

зв’язку з тяжкою хворобою син перебував протягом шести місяців у лікарні. 

Мати звернулась до суду з проханням про стягнення з її чоловіка додаткових 

коштів, оскільки хлопчик потребує постійного догляду та посиленого 

годування. Крім того, для продовження лікування йому потрібна путівка до 

санаторію. Договір про участь Соколенка в додаткових витратах на сина вони 

не укладали. 

Чи можна притягти до участі у додаткових витратах на дітей батьків, 

які вже сплачують аліменти?  

Вирішить справу. 

 

Задача 4 

Смолін, який за рішенням суду сплачує аліменти на утримання сина від 

першого шлюбу, звернувся з позовом до суду про звільнення його від цього 

обов’язку. Позивач навів наступні доводи: сину 19 років, він навчається на ІІІ 

курсі вищого навчального закладу та отримує стипендію 360 грн., сам Смолін 

інвалід ІІ групи, не працює, пенсія 540 грн., на його утриманні дружина. 

Чи може суд звільнити Смоліна від сплати аліментів? 

 

Задача 5 

Подружжя Малкових проживало разом три роки. У шлюбі народилася 

дочка Олена. Через два роки після народження дитини чоловік звернувся до 

суду з позовом про розірвання шлюбу та залишення дочки з ним у зв’язку з 

тим, що його дружина веде аморальний спосіб життя. Суд задовольнив позов та 

своїм рішенням зобов’язав Малкову сплачувати аліменти на утримання дочки. 

Через рік після розірвання шлюбу Малкова уклала повторний шлюб, а через 

деякий час народила дитину. У зв’язку з тим, що вона знаходилася у відпустці 

по догляду за дитиною аліменти не сплачувалися. 
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Малков звернувся з клопотанням до державного виконавця про стягнення 

заборгованості по аліментах та наданні аліментів з таких видів виплат 

(допомоги по вагітності та пологах, одноразової допомоги при народженні 

дитини та допомоги по догляду за дитиною). 

Дайте відповідь. 
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Судова практика 

1. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження: 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 23.12.2011 року № 14 [Електронний 

ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014740-11. 

 

Семінарське заняття 7. Усиновлення. Опіка та піклування. Патронат над 

дітьми 

 

Теоретичні питання 

1. Поняття та сутність усиновлення. 

2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення. 

3. Визнання усиновлення недійсним та скасування усиновлення. 

4. Позбавлення усиновлювача батьківських прав. 

5. Поняття і значення опіки та піклування над дітьми. 

6. Встановлення опіки та піклування над дітьми. 

7. Права дитини, над якою встановлено опіку (піклування). 

8. Права та обов’язки опікунів та піклувальників. 
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9. Припинення опіки та піклування над дітьми. 

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

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 

11. Підстави виникнення та припинення патронату над дітьми. 

12. Договір про патронат. 

 

Теми для написання рефератів 

1. Поняття та ґенеза інституту усиновлення в Україні. 

2. Таємниця усиновлення: сучасні тенденції правового регулювання. 

3. Актуальні питання удосконалення інституту міжнародного усиновлення. 

4. Патронат як форма сімейного виховання. 

 

Ситуаційні задачі 

Задача 1 

Після смерті громадянки Симоненко постало питання хто в подальшому 

опікуватиметься її неповнолітнім сином. Бажання виступити в якості опікунів 

виникло у бабусі (матері колишнього чоловіка Симоненко) та у її співмешканця 

Петрова. Опікуном був призначений Петров, так як за життя матері між ним та 

хлопчиком склались гарні стосунки і він міг належним чином його матеріально 

забезпечувати. 

Через рік стосунки між Петровим та сином Симоненко зіпсувались через 

те, що хлопець хотів продати квартиру, яку успадкував від матері, а Петров 

відмовлявся надати згоду на укладення договору купівлі-продажу. 

Чи передбачена згода опікуна на укладення договорів купівлі-продажу 

чинним законодавством? 

Які правові наслідки матиме укладення такого договору без згоди 

опікуна? 

 

Задача 2 

Станкевич, зареєструвавши шлюб із Зінченко та маючи серйозні наміри 

щодо створення сім’ї, усиновив її п’ятирічного сина. Через два роки спільного 

проживання та усиновлення дитини, стосунки Станкевича та Зінченко суттєво 

погіршились, і, Зінченко, не розриваючи шлюб, повернулась до першого 

чоловіка (біологічного батька дитини). Ще через три роки Зінченко звернулась 

до суду з позовом до Станкевича про стягнення аліментів на утримання 

усиновленої ним дитини. 

Чи задовольнить суд позов? Відповідь обґрунтуйте. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А – Орієнтовний перелік питань на екзамен 

 
1. Поняття, предмет та метод сімейного права. 

2. Принципи і функції сімейного права. 

3. Система та джерела сімейного права. 

4. Взаємодія сімейного права з іншими галузями права. 

5. Сімейні правовідносини: поняття, види, суб’єкти та об’єкти. 

6. Правоздатність та дієздатність суб’єктів сімейних правовідносин. 

7. Захист сімейних прав та інтересів. 

8. Спорідненість, свояцтво, їх юридичне значення. 

9. Строк позовної давності та інші строки, передбачені сімейним 

законодавством. 

10. Поняття сім’ї в юридичному та соціологічному значенні. 

11. Поняття шлюбу та його юридичні ознаки. 

12. Умови укладення шлюбу. 

13. Час та місце реєстрації шлюбу. 

14. Порядок укладення шлюбу, його державна реєстрація. 

15. Особливості реєстрації шлюбу із засудженими. 

16. Недійсність шлюбу, визнання шлюбу неукладеним. 

17. Підстави визнання шлюбу недійсним. 

18. Порядок визнання шлюбу недійсним. 

19. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним. 

20. Санація недійсного шлюбу. 

21. Особисті немайнові правовідносини подружжя та їх види. 

22. Права та обов’язки подружжя щодо утримання. 

23. Правовий режим спільного майна подружжя.  

24. Правовий режим роздільного майна подружжя. 

25. Договірний режим майна подружжя. Шлюбний договір. 

26. Поділ спільного майна подружжя. 

27. Відповідальність за боргами подружжя. 

28. Поняття та підстави припинення шлюбу. 

29. Розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану. 

30. Розірвання шлюбу в судовому порядку. 

31. Юридичні наслідки припинення шлюбу. 

32. Режим окремого проживання подружжя. 

33. Загальні підстави виникнення прав і обов’язків батьків та дітей. 

34. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. 

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

собою. 

36. Визначення походження дитини від батьків, які не перебувають у шлюбі 

між собою. 

37. Порядок реєстрації народження дитини. 
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38. Добровільне визнання батьківства. 

39. Встановлення батьківства в судовому порядку. 

40. Оспорювання батьківства (материнства). 

41. Позбавлення батьківських прав. 

42. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав. 

43. Поновлення в батьківських правах. 

44. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна. 

45. Аліментні зобов’язання батьків та дітей. 

46. Розмір аліментів, порядок їх сплати чи стягнення. 

47. Заборгованість по сплаті аліментів. 

48. Обов’язок батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей та 

непрацездатних повнолітніх дітей. 

49. Припинення обов’язку батьків утримувати дитину. 

50. Обов’язок дітей утримувати своїх батьків. 

51. Правовідносини інших членів сім’ї та родичів. 

52. Встановлення опіки та піклування над дітьми. 

53. Права та обов’язки опікунів та піклувальників. 

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

55. Припинення опіки та піклування над дітьми. 

56. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення. 

57. Визнання усиновлення недійсним. 

58. Скасування усиновлення. 

59. Позбавлення усиновлювача батьківських прав. 

60. Патронат над дітьми.  

 

 
 


