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Індивідуальні завдання  

із дисципліни «Сімейне право України» 

 

Індивідуальні завдання розраховані для студентів, які бажають підвищити 

свій підсумковий бал та полягає у підготовці доповіді.  

Студент подає виконану роботу викладачу на семінарське заняття, яку 

може захистити на самому ж занятті.  

Вказівки для підготовки індивідуальних завдань. Студент готуючи 

доповідь повинен окреслити мету та визначити коло завдань, які мають нею 

охоплюватися. В результаті такої діяльності студенти набувають навиків 

добору допоміжної інформації, аналізу наукових публікацій та формування 

власної позиції щодо вдосконалення окремих норм законодавства.  

Індивідуальна робота виконується українською мовою у вигляді 

друкованого документу не меншим за 10 сторінок формату А4. Теми 

індивідуальних робіт не можуть повторюватися у межах одного навчального 

року: два чи більше студентів не можуть виконувати одне й те саме 

індивідуальне завдання. 

Структура індивідуальної роботи: 

Титульний аркуш: зазначається вид, тема індивідуальної роботи, 

відомості про студента. 

Вступ: зазначається актуальність роботи, мета роботи та завдання, 

використані методи роботи (дослідження літератури, Інтернет, комп’ютерної 

правової бази, власні висновки, спостереження, робота зі зразками документів 

тощо); 

Основна частина: виконується завдання індивідуальної роботи (з 

необхідним законодавчим обґрунтуванням, посиланнями на відповідні статті, 

пункти відповідних нормативних актів). Основна частина може підлягати 



структуруванню, обов’язково повинна містити елементи аналізу наукової 

літератури, періодики, чинного законодавства, судової практики тощо. 

Висновки: наводяться основні результати  проведеного аналізу. 

Список використаних джерел: перелік використаного нормативного 

матеріалу, наукової літератури, матеріалів практики та інших джерел. 

При посиланні на правові джерела належить повністю наводити їх 

реквізити відповідно до вимог щодо оформлення бібліографії. 

Максимальна оцінка за кожне індивідуальне практичне завдання – 5 

балів. У разі допущення студентом помилок, неналежного опрацювання 

законодавства тощо, робота може бути або не зарахована, або здобути меншу 

кількість балів. 

 Під часу захисту студент спочатку у продовж 5–ти хвилин викладає 

основний зміст частин реферату, роблячи акцент на вступі та висновках. По 

завершенню виступу студент відповідає на запитання викладача. 

 

Тематика індивідуальних завдань: 

1. Перспективи та ризики укладення шлюбного договору. 

2. Державна реєстрація шлюбу. 

3. Актуальні проблеми при сплаті аліментів. 

4. Розмір та строки стягнення аліментів.  

5. Захист дітей від насильства у сім’ї. 

6. Поділ майна колишнього подружжя. 

7. Правові аспекти проживання малолітньої дитини з батьком після 

розлучення. 

8. Виїзд малолітньої дитини за кордон без згоди другого з подружжя. 

9. Актуальні проблеми патронатного виховання. 

10. Фіктивний шлюб: перспективи та ризики. 

11. Розірвання шлюбу між особами, де один із членів – іноземець. 

12. Перспективи та ризики укладення шлюбу з іноземцем. 

13. Проблеми, що виникають при розгляді справ про позбавлення 

батьківських прав. 



14. Проблемні питання, що виникають при розгляді справ про поновлення 

батьківських прав. 

15. Актуальні проблеми при розгляді справ про усиновлення. 

16. Роз’єднання рідних братів і сестер при усиновленні. 

17. Таємниця усиновлення: теорія та практика. 

18. Усиновлення дітей іноземними громадянами. 

19. Роль органів опіки та піклування у здійсненні особами сімейних прав та 

виконанні сімейних обов’язків. 

20. Перевірка органом опіки та піклування цільового витрачання аліментів 

(судова практика). 

21. Обов’язки дитини за законодавством України. 

22. Порівняльна характеристика прав та обов’язків батьків та дітей за 

законодавством України та іноземних держав. 

23. Право батьків та дітей на нерухоме майно (теорія та практика). 

24.  Поділ судом об’єктів незавершеного будівництва між членами 

колишнього подружжя. 

25. Судові суперечки між колишнім подружжям: судова практика та 

складання процесуальних документів. 

26.  Правові механізми захисту прав дітей, місце проживання батьків яких 

невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають 

можливості утримувати дитину. 

27. Порівняльно-правовий аналіз таких форм влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, як: дитячий будинок 

сімейного типу та прийомна сім’я. 

28. Проблеми і перспективи правового регулювання майнових 

відносин фактичного подружжя в сімейному праві України. 

29.  Кредитні зобов'язання подружжя 

30. Судова практика щодо  поділу між подружжям незавершеного 

будівництвом будинку 

 


