
Сімейне право 

Заплановані результати навчання:  

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи 

теоретичних знань та оволодіння практичними навичками і вміннями у сфері 

сімейних відносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами 

сім’ї та родичами для застосування сімейно-правових норм у майбутній 

професійній діяльності.  

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння нормативного 

матеріалу, закріпленого системою актів вітчизняного сімейного 

законодавства, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій; 

формування навичок прийняття рішень та опанування логікою розв’язання 

ситуативних завдань з аргументацією висновків у сімейних справах а також 

складання процесуальних документів.  

 

Компетентності:  

загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 6. Навички використання інформаційних комунікаційних 

технологій. 

фахові (спеціальні):  

ФК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право; 

ФК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення; 

ФК17. Здатність до застосування правових норм щодо регулювання 

управлінських та технологічних відносин, що виникають у процесі 

функціонування і діяльності суб’єктів різних організаційно-правових форм 

господарювання аграрного сектору економіки; 

ФК18. Здатність до аналізу правових явищ та застосування відповідних 

правових норм для вирішення питань у сфері земельного права. 

 

Програмні результати навчання:  

ПРН 15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних 

ПРН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 

ПРН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. 

ПРН 23: Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав 

та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях..  



Програма навчальної дисципліни  

Тема 1. Загальні положення сімейного права . 

Тема 2. Джерела сімейного права Шлюб. Умови та порядок його 

укладення. 

Тема 3. Сімейні правовідносини Особисті немайнова права подружжя. 

Тема 4. Майнові права та обов’язки подружжя. 

Тема 5. Припинення шлюбу. 

Тема 6. Встановлення походження дітей. Загальні підстави виникнення 

прав та обов’язків батьків і дітей. 

Тема 7. Права та обов’язки батьків і дітей.  

Тема 8. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Тема 9. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. 

Тема 10. Договірне регулювання відносин батьків, щодо виховання та 

утримання дітей. 

Тема 11. Опіка та піклування над дітьми. 

Тема 12. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Тема 13.Міжнародно-сімейні правовідносини. 

 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 120 год  

Кількість кредитів 4  

Форма семестрового контролю залік 
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