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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 8. Поняття шлюбу. Укладання, припинення шлюбу та визнання 

його недійсним 
Практичне заняття - 2 год. 

План 

1. Вирішить задачу. 

До суду з позовом про розірвання шлюбу з гр. Коваленко І. звернувся 

гр. Коваленко О. Він просив передати йому на виховання двох дітей — 

восьми і шести років, оскільки його дружина вже більше року не займається 

їх вихованням. 

У судовому засіданні І. Коваленко не заперечувала проти розірвання 

шлюбу, але просила дітей передати їй, пояснивши, що пішла з сім'ї і не 

виховувала цей час дітей через неприязні стосунки з чоловіком. Крім того, 

позивач усіляко перешкоджав їй у можливості бачитися з дітьми і проводити 

з ними час. Коваленко просила суд залишити за нею після розірвання шлюбу 

прізвище чоловіка, проти чого він категорично заперечував. 

Якими критеріями повинен керуватися суд при вирішенні питання про 

дітей? Чи має юридичне значення заперечення Коваленка проти залишення 

відповідачці його прізвища? 

2.  Розгляньте ситуацію та дайте мотивовану відповідь на 

питання : 

Е. Донченко порушив справу про розірвання шлюбу з дружиною, 

посилаючись на те, що давно її не любить і в нього зв'язок з іншою жінкою. 

М. Донченко проти розірвання шлюбу не заперечувала, однак просила суд 

поділити спільно нажите майно і стягнути з позивача аліменти на утримання 

восьмирічної дочки. Суд задовольнив вимогу Донченко про стягнення 

аліментів на дочку. У частині поділу майна суд залишив позов без розгляду, 

пояснивши, що, оскільки потрібна спеціальна оцінка спільно нажитого майна 

із залученням експертів-товарознавців, цю позовну вимогу краще розглянути 

окремо. 

Які суперечки між подружжям підлягають розгляду одночасно з 

розірванням шлюбу? 

3. Визначте функції, повноваження РАЦСу при розірванні шлюбу на 

прикладі наступної задачі. 

Подружжя Мартинових, що не має неповнолітніх дітей, за взаємною 

згодою подало заяву до органу РАЦСу про розірвання шлюбу. 

Орган РАЦСу прийняв заяву і призначив місячний термін для 

оформлення розірвання шлюбу. До закінчення призначеного органом РАЦСу 

терміну Мартинова подала додаткову заяву, вказавши, що Мартинов 

порушив досягнуту ними угоду про поділ майна, і просила одночасно з реєст-

рацією розлучення вирішити питання про поділ майна. 



Чи має право орган РАЦСу одночасно з оформленням розлучення 

вирішити майнові суперечки подружжя? Яке рішення повинен ухвалити 

орган РАЦСу за заявою Мартинових? 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: з’ясовувати правомірний порядок реєстрації 

укладання та припинення шлюбу; визначати наявність підстав для визнання 

шлюбу недійсним; формулювати правові наслідки припинення шлюбу. 

Рекомендована література до Теми 8: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.3., 1.13., 1.29., 1.46., 1.49. 

2. Підручники, посібники: 2.9., 2.20. 

 

ТЕМА № 10. Аліментні зобов’язання 

Практичне заняття – 2год. 

План 

1. Дайте юридичну оцінку ситуації: 

З чоловіком Березинець розлучилася 2006 року. Від шлюбу має двох 

синів, менший навчається у шостому класі, а старший закінчує 11 клас. У 

березні йому виповниться 18 років. Старший син планує поступати до 

інституту.  

Чи повинен батько сплачувати аліменти на старшого сина в ситуації, 

коли  він поступить на навчання до інституту? 

2. Надайте обґрунтовану консультацію: 

Колишній чоловік Петренко не сплачував аліменти на їх дитину 

протягом 4 років. Чи можна стягнути з нього аліменти за ці роки? 

3. Вирішить задачу. 

Малиновська із Коноваловим прожили вісім років без оформлення 

відносин в РАГСі, у них є спільна дитина якій 1,5 роки. Коновалов пішов від 

неї і дитини.  

На які виплати може розраховувати в такій ситуації Малиновська з 

боку чоловіка? 

4. Дайте аргументовану відповідь: 

Син Дмитренко навчався в інституті, згодом його призвали в армію, а 

аліменти продовжують вираховувати.  

Чи законно це? 

5. Розгляньте та вирішить спір. 

Іванова не дає бачитися колишньому чоловіку з дитиною, а аліментів 

вимагає. Іванов ходив у виконавчу службу з проханням допомогти йому у 

побаченнях з дитиною, але йому відмовили. Останні 3 місяці він не платив 

аліментів, сказавши Івановій, що не буде сплачувати їх поки не побачить 

доньку. В зв'язку із цим Іванова подає на суд по заборгованості.  

Чи змушений Іванов буде повернути несплачені аліменти?  

 



Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: використовувати перелік обов’язків батьків 

щодо утримання дитини під час аналізу і вирішення спірних завдань; 

визначати розмір аліментів на дитину; характеризувати порядок їх стягнення; 

визначати достатність підстав для присудження аліментів. 

Рекомендована література до Теми 10: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.3., 1.40. 

2. Підручники, посібники: 2.9., 2.20. 



2. Теми семінарських занять  

ТЕМА 1. Зобов’язальне право і зобов’язання. Цивільно-правовий 

договір 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

1. Поняття та система виникнення зобов'язань. 

2. Підстави виникнення зобов'язань. 

3. Класифікація зобов’язань. 

4. Поняття, принципи та суб'єкти виконання зобов'язань. 

5. Поняття, значення і система цивільно-правових договорів. 

6. Зміст і тлумачення договору.  

7. Умови договору.  

8. Укладення, зміна та розірвання договору. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
зобов'язання, зобов'язальне право, кредитор, боржник, часткове зобов'язання, 

субсидіарне зобов'язання, солідарне зобов'язання, регресне зобов'язання, 

цессія, делегація, новація, відступне, зарахування, договір, установчий 

договір, попередній договір, основний договір, змішаний договір, біржовий 

договір, публічний договір, оферта, акцепт, пролонгація. 

Рекомендована література до Теми 1: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.2. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.4., 2.5. - 2.20. 

 

ТЕМА 7. Поняття та система сімейного права. Сімейні 

правовідносини 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

1. Історичні передумови виникнення сімейних відносин.  

2. Поняття та предмет сімейного права. 

3. Методи та способи в сімейному праві. 

4. Принципи сімейного права. 

5. Функції сімейного права. 

6. Система сімейного права та його взаємозв’язок з іншими 

галузями права. 

7. Джерела в сімейному праві: 

8. Поняття сім’ї у соціологічному та юридичному розумінні. 

9. Сімейні правовідносини: поняття, суб’єкти, об’єкти і зміст.  

10. Підстави виникнення зміни та припинення сімейних 

правовідносин. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
сім’я, шлюб, свояцтво, спорідненість, система права, предмет права, 



принципи права, орган реєстрації шлюбу, наречені, одружені, об’єкт 

сімейних правовідносин, суб’єкти сімейних правовідносин, зміст сімейних 

правовідносин. 

Рекомендована література до Теми 7: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.3., 1.35., 1.55. 

2. Підручники, посібники: 2.9., 2.20. 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Здобувачем вищої освіти теоретичні питання з дисципліни «Цивільне та 
сімейне право», винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння, на які 
вказано у методичних матеріалах; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі без помилок. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні 
чинного цивільного та сімейного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, здобувачем засвоєні у повному 
обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; 
всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 
обсязі однак з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного цивільного 
та сімейного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу з дисципліни, з труднощами виконує завдання, 
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, 
допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 



4. Інформаційне та методичне забезпечення. 
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