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ТЕМА 1. Поняття, принципи та система сімейного права 

 

Теми рефератів: 

1. Шлюбно-сімейне право за «Руською правдою». 

2. Проблеми визначення місця сімейного права в системі права. 

3. Договір як джерело сімейно правових відносин. 

4. Сімейне законодавство. 

Накреслити схему: 

Принципи і система сімейного права України. 

Порівняльне сімейне законодавство України та зарубіжних країн  

 

ТЕМА №2 Сімейне законодавство України 

 

Теми рефератів: 

1. Перші декрети Радянської влади з питань сім'ї та шлюбу, перший 

сімейний кодекс РРФСР, їх значення 

2. Перші декрети про шлюб та сім'ю в Україні 

3. Перший сімейний кодекс України 1919 року 

4. Сімейний кодекс України 1926 року 

5. Зміни Кодексу УРСР 1926 року у зв'язку з виданням Закону від 27 

червня 1936 року та Указу від 8 липня 1944 року 

6. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб та сім'ю, 

Кодекс про шлюб і сім'ю України 

7. Сімейний кодекс України 2002 року 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

Конституція України, 1.3, 1.6, 1.7, 1.18, 1.19, 2.5, 2.8. 

 

ТЕМА 3. Сімейні правовідносини 

 

Теми рефератів: 

1. Склад сімейних правовідносин 

2. Застосування строків давності в сімейному праві. 

3. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. 

4. Акти цивільного стану як підстави виникнення, зміни і припинення 

сімейних правовідносин.  

 

ТЕМА 4. Поняття шлюбу.  припинення та визнання шлюбу недійсним 

 

Теми рефератів: 

1. Умови укладання шлюбу. 

2. Підстави припинення шлюбу. 

3. Способи розірвання шлюбу. 

4. Порядок розірвання шлюбу з особами, що безвісно зникли. 
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5. Традиції народів щодо правового врегулювання та укладання 

шлюбу. 

Підготувати таблицю: 

1. Порівняльна характеристика укладання шлюбу за законодавством 

України та законодавством США. 

2.  Порівняльна характеристика статистичних даних щодо укладання 

шлюбу за законодавством України та зарубіжних країн. 

 

ТЕМА 5. Особисті майнові та немайнові права і обов’язки подружжя 

 

Теми рефератів: 

1. Об’єкти права спільної сумісної власності. 

2. Майнові правовідносини подружжя. 
3. Значення шлюбного договору в Сімейному праві. 
4. Корпоративне право, як об’єкт спільної сумісної власності подружжя. 
5. Право чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю але не 
перебувають у шлюбі між собою.  

 

ТЕМА 6. Права та обов’язки батьків та дітей 

 

Теми рефератів: 

1. Права дитини. 

2. Підстави позбавлення батьківських прав. 
3. Особисті немайнові права дітей. 
4. Визначення походження дітей. 

Накреслити схему: 

1. Права дитини. 

2. Підстави позбавлення батьківських прав. 

 

ТЕМА 7. Аліментні зобов’язання 

Теми рефератів: 

1. Визначення та розмір аліментів. 

2. Аліментні зобов’язання батьків та дітей. 

3. Порядок виплати аліментів. 

 

Підготувати електронну базу даних «Нормативно-правові акти, що 

регулюють порядок сплати аліментів в Україні». 

Розробити схему «Система законодавства, що регулює порядок та розміри 

аліментів в Україні» 

 

ТЕМА 8. Усиновлення 

Теми рефератів: 

1. Визначення походження дитини. 

2. Порядок та особливості оспорювання материнства. 

3. Особливості усиновлення дітей особами, що не мають українського 



громадянства. 

Підготувати нормативно-правову базу, що регулює: 

1. Порядок усиновлення дітей, що позбавлені батьківського 

піклування 

2. Порядок усиновлення дітей іноземними громадянами. 

 

 

ТЕМА 9. Опіка та піклування над дітьми. Патронат 

Теми рефератів: 

1. Опіка та піклування. 

2. Права та обов’язки опікуна та піклувальника. 

3. Патронат в Сімейному кодексі України. 

4. Особливості встановлення опіки над недієздатними дітьми 

Скласти порівняльну характеристику законодавства: 

1. Патронат за законодавством України та країн Європи. 

2. Порядок встановлення опіки над дітьми за законодавством країн 

мусульманської системи права. 

3. Позбавлення батьківських прав за законодавством України та країн 

СНД. 

 

 


