
Сімейне право України 
Тип дисципліни: вільного вибору студента 
Семестр: п’ятий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: 
лекції – 32, семінарські заняття – 32, самостійна робота – 116. 
Лектори: к. юрид. н., доцент Копельців-Левицька Є.Д. 
Результати навчання:  
Знання:  
• етапи формування сімейного права,  
• підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин;  
• презумпції батьківства та материнства; 
• принцип рівності прав та обов’язків батьків щодо дітей, а дітей щодо батьків; 
• підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав;  
• підстави, порядок та правові наслідки відібрання дітей без позбавлення батьківських 
прав. 
Уміння:  
• застосовувати попередні знання про право для їх подальшого розумового пізнання; 
аналізувати зміст чинного законодавства України; 
• вільно оперувати юридичною термінологією; 
• застосовувати на практиці набуті знання з сімейного права;  
• відмежовувати сімейні правовідносини від інших правовідносин. 
Здатності:   
• визначати теоретичні та практичні засади інститутів сімейного права; 
• критично осмислювати юридичні факти, які виникають у повсякденному житті та 
потребують для їх вирішення знань сімейного права; 
• використовувати набуті знання та вміння при веденні наукових дискусій з широкого 
кола питань сімейного права; 
• використовувати набуті знання та вміння при написанні рефератів і кваліфіційних 
праць. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
– правознавство; 
– політологія; 
Зміст навчальної дисципліни:  
загальні засади правового регулювання сімейних відносин, поняття шлюбу; припинення 
шлюбу, недійсність шлюбу; особисті немайнові правовідносини подружжя;. режим 
окремого проживання; правовий режим майна подружжя; майнові правовідносини батьків 
та дітей; зобов’язання подружжя по утриманню; визначення походження дітей; особисті 
немайнові правовідносини батьків та дітей; усиновлення; опіка і піклування; договір 
патронату та інші форми влаштування дітей позбавлених батьківського піклування 
Рекомендована література:  
Список рекомендованої літератури: 
Основна: 
• Апопій, І. В. Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. 
Апопій. – 2–е вид., переробл. та допов. – К. : ЦУЛ, 2011. – 359 с. 
• Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково–практичний 
коментар. – К.: Ліга 2010. – 577 с. 
• Гузь Л.Є., Гузь А.В. Судово–практичний коментар до Сімейного кодексу України. 
– Х., 2011. – 576 с. 
• Дякович М.М. Сімейне право України : навчальний посібник. [для 
студ.вищ.навч.закл.] / [М.М. Дякович ] – К.: Правова єдність, 2012. – 512с. 



• Лепех С.М. Сімейне право України: навч. посібник. – Львів; Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 318с. 
• Ромовська З.В. Українське сімейне право. Підручник. / З. Ромовська – К.: Правова 
єдність, 2009 – 500с. 
• 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. 4–те вид., переробл. і допов. – X. : 
Право, 2012. – 320 с 

Додаткова: 
• Антонюк О. Право на батьківство / О. Антонюк // Право України. – 2013. – №10. – 
С. 126–143. 
• Андрущенко, Т. Особливості укладення аліментного договору між колишнім 
подружжям / Т. Андрущенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №3. – С. 
33 – 35. 
• Бевз Г. Охорона і захист дитини в умовах сучасного права: погляд психолога / Г. 
Бевз // Право України. – 2013. – №10. – С. 152 – 159. 
• Верес І. Недійсність шлюбу: порівняльний аналіз Сімейного кодексу України та 
сімейного законодавства інших держав / І. Верес // Право України. – 2013. – №10. – С. 97 – 
107. 
• Гора І. Актуальні проблеми окремих видів судових експертиз у сімейних спорах / І. 
Гора // Право України. – 2013. – №10. – С. 144 – 151. 
• Калакура В. Проблеми колізійного регулювання сім’ї та шлюбу в міжнародному 
приватному праві / В. Калакура // Право України. – 2013. – №7. – С. 145 – 153. 
• Калітенко О. Історія і сучасність правового регулювання немайнових відносин у 
сфері сімейного права / О. Калітенко // Право України. – 2013. – №10. – С. 66 – 76. 
• Красицька Л. Розірвання шлюбу: порівняльний аналіз законодавства України та 
інших країн / Л. Красицька // Право України. – 2013. – №10. – С. 108 – 125.  
• Лепех С. Правовий режим грошей як спільного майна подружжя / С. Лепех // Право 
України. – 2013. – №10. – С. 85 – 96. 
• Романюк Я., Панасюк В. Сімейний кодекс України: новели, судова практика 
застосування / Я. Романюк , В. Панасюк // Право України. – 2013. – №10. – С. 30 – 44. 
• Романюк Я. М.  Цивільно–правові наслідки договорів, укладених одним із 
подружжя / Я. М. Романюк // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – №7. – С. 42 – 48  
• Ромовська З. Україна творить європейське сімейне право / З. Ромовська // Право 
України. – 2013. – №10. – С. 9 – 29.  
• Нєкрасова О. Договірне регулювання сімейних відносин / О. Нєкрасова //  Право 
України. – 2013. – №10. – С. 53 – 65. 
• Самокиш К. Правовий статус ембріона людини / К. Самокиш // Право України. – 
2012. – №8. – С. 287 – 293. 
• Спасибо-Фатаєва І. Правові режими спільного майна подружжя / І. Спасибо-
Фатаєва // Право України. – 2013. – №10. – С. 77 – 84. 
• Спасибо-Фатаєва І. Права подружжя на майно приватного підприємства / І. 
Спасибо-Фатаєва // Право України. – 2012. – №11 – 12. – С. 294 – 304. 
• Юровська Г. Проблемні питання застосування Сімейного кодексу України у 
судовій практиці  / Г. Юровська // Право України. – 2013. – №10. – С. 45 – 52. 
Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: залік – у другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 
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