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Силабус курсу Сімейне право України
2020-2021 навчального року


Назва курсу
 Сімейне право України
Адреса викладання курсу
вул. Січових Стрільців 14
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна
кафедра цивільного права та процесу
Галузь знань, шифр та назва спеціальності
  Право, 081, Право
Викладачі курсу
1.Дякович Мирослава Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права  та процесу
2.Лепех Світлана Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу
3. Верес Ірина Ярославівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу
Контактна інформація викладачів
1.myroslava.djakovych@lnu.edu.ua
http://law.lnu.edu.ua/employee/dyakovych-myroslava-myhajlivna
кафедра цивільного права та процесу
2.svitlana.lepekh@lnu.edu.ua
http://law.lnu.edu.ua/employee/lepeh-svitlana-myhajlivna, 
кафедра цивільного права та процесу
3.iryna.veres@lnu.edu.ua
http://law.lnu.edu.ua/employee/veres-iryna-yaroslavivna, 
кафедра цивільного права та процесу

Консультації по курсу відбуваються
Консультації відбуваються згідно графіку, який затверджується на кафедрі цивільного права та процесу 

Сторінка курсу
http://law.lnu.edu.ua/course/simejne-pravo-ukrajiny
Інформація про курс
Сімейне право України є однією із фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення даного курсу є сімейне законодавство, яке регулює відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами. 
Глибоке засвоєння студентами правових засад регулювання сімейних відносин є необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема, майбутніх юрисконсультів, адвокатів, суддів, нотаріусів, прокурорів тощо.

Коротка анотація курсу
Дисципліна «Сімейне право України» є вибірковою дисципліною з спеціальності Право 081 для освітньої програми Право, яка викладається в шостому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі курсу
Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами положень сімейного законодавства, теоретичних знань у сфері сімейних відносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування сімейно-правових норм, що регулюють зазначену сферу сімейних відносин.
Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: ознайомити студентів з основними положеннями сімейного законодавства; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до самостійної роботи з ними; ознайомити з системою сімейного права і навчити використовувати її складові елементи при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів; дати чітке уявлення про роль права в забезпеченні функціонування сімейних відносин, проаналізувати права та обов`язки їх учасників.
Література для вивчення дисципліни
 Основна література: 
1.Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.
2. Лепех С. М. Сімейне право України : навчальний посібник / С. М. Лепех. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 318 с.
3. Дякович М.М. Сімейне право : навчальний посібник / М. М. Дякович. – Київ : Алерта, 2012. – 532 с.
Додаткова література: 
1.Дякович М.М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом: монографія / М.М. Дякович. – К., 2014. – 520 с.
2.Дякович М.М. Правова природа заповіту подружжя за законодавством України // Legal Nature of the Will of Spouses under the Legislation of Ukraine // Journal of Advanced Research in Law and Economics; Craiova Vol. 9, Iss. 5(35),  (Fall 2018). P. 1637-1642. (Scopus)
3.Дякович М.М. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання за сімейним законодавством України // Часопис Київського університету права. – 2019. – №1. – С.125-131
4.Жилинкова И .В. Правовой режим имущества членов семьи : [монография] / Жилинкова И. В. – Xарьков : «Ксилон», 2000. – 398 с.
5.Красицька Л.В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей : монографія / Л.В. Красицька. – К. : Видавництво Ліра-К, 2014. – 628 с.
6.Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве / З. В. Ромовская. – Львов : Вища школа, 1985. – 180 с.
7. Лепех С. Правовий режим грошей як спільного майна подружжя // Право України. – 2013. – № 10. – С. 85-96.
8.Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав// Вісник Львівського  університету. Серія юридична.  – 2010. –  Випуск 51. – С. 175-181.
9.Верес І. Я. Проблеми правового регулювання сурогатного материнства// Адвокат. – 2013. – 3(150). – 48 с. – С. 27-31.
10.Верес І. Я. Недійсність шлюбу: порівняльний аналіз Сімейного кодексу України та сімейного законодавства інших держав / І. Я. Верес //Право України. – 2013. – № 10. – С. 97-10.

Тривалість курсу
90  год.

Обсяг курсу
32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 практичних занять та 58 годин самостійної роботи
Очікувані результати навчання
Після завершення цього курсу студент буде : 
Знати 
- положення актів сімейного законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання правовідносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами; 
- основні положення сімейно-правової доктрини з питань укладення та припинення шлюбу, виникнення та припинення правовідносин між батьками та дітьми, особистих немайнових та майнових правовідносин між членами сім’ї та родичами, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- підходи судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює сімейні правовідносини. 
Вміти:
- правильно тлумачити сімейно-правові норми; 
- застосовувати сімейно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів); 
- складати проекти договорів та інших документів.

Ключові слова
Сімейні відносини, сім’я, дитина, шлюб, недійсність шлюбу, право на материнство, право на батьківство, спільна сумісна власність, особиста приватна власність, шлюбний договір, утримання, визнання батьківства (материнства), встановлення факту батьківства (материнства), оспорювання батьківства (материнства), аліменти, усиновлення, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, патронад над дитиною, опіка над дітьми, піклування над дітьми, орган опіки та піклування.
Формат курсу
Очний та заочний 

Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння тем
Теми
ТЕМА 1. Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин
ТЕМА 2. Шлюб. 
ТЕМА 3. Недійсність шлюбу.
ТЕМА 4. Припинення шлюбу. 
ТЕМА 5. Правовий режим майна подружжя. 
ТЕМА 6. Визначення походження дітей 
ТЕМА 7. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. 
ТЕМА 8. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна 
ТЕМА 9. Зобов’язання щодо утримання членів сім’ї та родичів
ТЕМА 10. Форми сімейного влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Підсумковий контроль, форма
Модуль в письмовій формі, залік в кінці семестру 
Пререквізити
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теорії держави та права, конституційного та цивільного права, достатніх для сприйняття категоріального апарату (право на сім’ю, спільна сумісна власність, поділ майна, шлюбний договір, опіка та піклування як форма влаштування дітей, що позбавлені батьківського піклування тощо); для  розуміння джерел правового регулювання сімейних відносин.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Лекційні заняття з використанням презентацій. Практичні заняття у формі   дискусій. Тьюторський супровід студентів.


Необхідне обладнання
Під час лекційних занять використовується програмне забезпечення.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50
• модуль: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50
Підсумкова максимальна кількість балів100


Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані під час практичних занять, при написанні модульних робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.


Питання до заліку чи екзамену.
http://law.lnu.edu.ua/course/simejne-pravo-ukrajiny

Опитування
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.





