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Р. А. Лідовець

ВСТУП

Навчальну дисципліну «Сімейне право» Навчально-науко-
вого інституту права ім. І. Малиновського Національного 

університету «Острозька академія» вивчають студенти на третьо-
му курсі навчання паралельно з вивченням курсу «Цивільне пра-
во». Мета курсу – вивчення теоретичних і практичних питань сі-
мейного права як галузі права України. Програма навчальної 
дисципліни побудована на нормах Сімейного кодексу України 
й інших актах чинного законодавства в обсязі, необхідному для 
пов ного і глибокого оволодіння основними положеннями сімей-
ного права України. У курсі «Сімейне право» студенти вивча-
ються також загальні закономірності й характерні особливості 
виникнення, функціонування і зміни сімейного законодавства на 
всіх етапах його розвитку на території України. Передбачено ви-
вчення історичного розвитку інституту сім’ї і шлюбу та його 
правового регулювання, поняття й особливості сімейного права, 
шлюбу, сім’ї, сімейних правовідносин; законодавчого регулю-
вання сучасних сімейних правовідносин: порядку укладення та 
припинення шлюбу, особистих немайнових і майнових відно-
син подружжя, батьків і дітей, порядку та юридичних наслід-
ків усиновлення, встановлення опіки та піклування над дітьми, 
застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування. 

Основними видами навчальних занять є лекції та семінарські 
заняття. Суттєву частину курсу становить самостійна робота 
студентів. У лекціях подано основні теоретичні знання із дисци-
пліни, розкривато найбільш складні проблеми сімейного права, 
практику застосування сімейного законодавства. Семінарські за-
няття спрямовані на перевірку рівня оволодіння студентами тео-
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