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Загальний опис дисципліни 

У професійному плані вивчення дисципліни спрямовано на правове регулювання у сфері 

сімейних відносин. Викладання дисципліни є важливою для підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямках адміністративного будівництва в 

Україні, формування основ та навичок застосування норм сімейного законодавства у 

повсякденній практиці. 

Мета і завдання вивчення дисципліни «Сімейне право» є формування у студентів 

системи знань у сфері сімейних відносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими 

членами сім’ї та родичами та практичних навичок щодо правильного тлумачення та 

застосування сімейно-правових норм, що регулюють зазначену сферу сімейних 

відносин. 

Компетентності такі як:  

- здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу; 

- здатність застосовувати знання з сімейного права в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;. 

- уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність;. 

- навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її 

достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних;. 

- здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в 

аргументованій професійній дискусії; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права щодо 

регулювання сімейних правовідносин; 

- уміння застосувати знання з сімейного права у практичній діяльності при моделюванні 

правових ситуацій. 

Програмні результати навчання –  

РН 1. Правильно тлумачити сімейно-правові норми. 

РН 2. Застосовувати сімейно-правові норми для вирішення конкретних практичних 

ситуацій. 

РН 3. Складати проекти договорів та інших документів. 

РН 4. Аналізувати положення актів сімейного законодавства України та міжнародних 

договорів щодо правового регулювання правовідносин між подружжям, батьками та 

дітьми, іншими членами сім’ї та родичами 

РН 5. Знати основні положення сімейно-правової доктрини з питань укладення та 

припинення шлюбу, виникнення та припинення правовідносин між батьками та дітьми, 

особистих немайнових та майнових правовідносин між членами сім’ї та родичами, 

влаштування дітей-сиріт. 

РН 6. Користуватися колізійними та матеріально-правовими нормами міжнародних 

актів та національного законодавства. 

РН 7. Аналізувати підходи судової практики щодо тлумачення і застосування 

законодавства України, що регулює сімейні правовідносини. 

Зміст за темами: 



Тема 1. Поняття сімейного права 

Тема 2.Сімейні правовідносини 

Тема 3.Поняття шлюбу. 

Тема 4.Особисті немайнові правовідносини подружжя. 

Тема 5.Майнові правовідносини подружжя. 

Тема 6.Припинення шлюбу. 

Тема 7. Визначення походження дітей. 

Тема 8. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей. 

Тема 9. Майнові правовідносини батьків і дітей. 

Тема 10. Правовідносини інших членів сім’ї та родичів 

Тема 11. Форми влаштування дітей, що залишилися без піклування батьків. Усиновлення 

в Україні. 

Тема 12. Опіка і піклування над дітьми. Влаштування дітей у сім’ї. 

 


