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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 
з дисципліни «Колізійні проблеми сімейного права» 

для магістрів денної та заочної форми навчання 
 
 

Поняття та види сімейних відносин з іноземним елементом. 
Особливості та методи правового регулювання сімейних відносин з іноземним         

елементом. 
Колізійні прив’язки у сфері міжнародного сімейного права. 
Правові режими в міжнародному сімейному праві. 
Порядок та обмеження щодо застосування іноземного права при регулюванні         

сімейних відносин з іноземним елементом. 
Система джерел правового регулювання сімейних відносин з іноземним        

елементом: загальна характеристика.  
Міжнародно-правова уніфікація правового регулювання сімейних відносин з       

іноземним елементом: основні напрями та тенденції. 
Міжнародні договори України у сфері міжнародного сімейного права. 
Правове регулювання сімейних відносин з іноземним елементом у        

законодавстві України. 
Концепції шлюбу в міжнародному сімейному праві. 
Матеріальні умови щодо вступу у шлюб в міжнародному сімейному праві. 
Формальні умови щодо укладення шлюбу у міжнародному сімейному праві. 
Особливості укладення шлюбу в консульських установах. 
Визнання шлюбів, укладених в іноземних державах. 
Правове регулювання укладення шлюбу з іноземним елементом в Україні. 
Міжнародно-правова уніфікація регулювання укладення шлюбу з іноземним       

елементом. 
Особливості правового регулювання особистих немайнових відносин      

подружжя у міжнародному сімейному праві: загальна характеристика. 
Колізійне регулювання особистих немайнових відносин подружжя. 
Уніфікація правового регулювання особистих немайнових відносин подружжя       

в міжнародному сімейному праві. 
Правовий режим майна подружжя у міжнародному сімейному праві: загальна         

характеристика 
Колізійні питання шлюбного договору у міжнародному сімейному праві. 
Колізійне регулювання майнових відносин подружжя. 
Уніфікація правового регулювання майнових відносин подружжя в       

міжнародному сімейному праві. 
Припинення шлюбу в міжнародному сімейному праві: сучасні підходи. 
Інститут роздільного (окремого) проживання подружжя (сепарації) у       

міжнародному сімейному праві. 



Особливості розірвання шлюбу в консульських установах. 
Проблеми визнання припинення шлюбу, що здійснене в іноземних державах. 
Розірвання шлюбу з іноземним елементом в Україні. 
Міжнародно-правова уніфікація регулювання розірвання шлюбів з іноземним       

елементом. 
Встановлення походження дитини у міжнародному сімейному праві. 
Встановлення звичайного місця проживання дитини.  
Особливості регулювання правовідносин між батьками і дітьми у        

міжнародному сімейному праві. 
Уніфікація правового регулювання відносин батьків та дітей у міжнародному         

сімейному праві. 
Загальна характеристика аліментних зобов’язань у міжнародному сімейному       

праві. 
Колізійні прив’язки у сфері аліментних зобов'язань. 
Колізійне регулювання аліментних зобов'язань подружжя у міжнародному       

сімейному праві. 
Колізійне регулювання аліментних зобов'язань батьків і дітей у міжнародному         

сімейному праві. 
Уніфікація правового регулювання аліментних відносин у міжнародному       

сімейному праві. 
Захист прав дітей у міжнародному сімейному праві: загальна характеристика. 
Усиновлення дітей у міжнародному сімейному праві: 
Колізійне регулювання міжнародного усиновлення; 
Особливості правового регулювання усиновлення з іноземним елементом в        

Україні. 
Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями. 
Міжнародно-правова уніфікація питань усиновлення. 
Опіка та піклування над дітьми у міжнародному сімейному праві: 
Здійснення процедури міжнародних опіки та піклування над дітьми в Україні. 
Колізійні регулювання міжнародної опіки та піклування. 
Міжнародно-правова уніфікація питань опіки та піклування. 
 
 
 
Розробник: к.ю.н., доцент кафедри  

цивільного права                                                                                  Мироненко І.В. 


