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Анотація

На основі чинного законодавства, зокрема Сімейного кодексу України, з
урахуванням внесених до нього змін і доповнень, судової практики, наукових
досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних учених у галузі сімейного права,
розкриваються поняття та принципи сімейного права, зміст і структура
сімейних правовідносин, розглядаються форми влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, діяльність органів опіки та
піклування.   

Особлива увага зосереджена на правовому регулюванні інституту шлюбу,
шлюбного договору, дослідженні правового режиму майна подружжя,
усиновлення дітей, правовідносин між батьками та дітьми щодо аліментних
обов’язків.   

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів,
практикуючих юристів, а також для всіх, кого цікавлять питання сімейного
права.
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Слово до читача

Які б дискусії не велися серед наукової спільноти щодо місця сімейного 
права у галузевій приналежності, хотілося б звернути увагу на те, що пра-
вовідносини, які виникають повсякденно між подружжям, між батьками 
та дітьми, усиновлювачами та усиновленими та іншими членами сім’ї, 
залишаються актуальними як ніколи.

Не потрібно наголошувати на тому, яке велике значення у житті кож-
ної людини, суспільства і держави має сім’я.

Важко погодитись зі скептичними поглядами прихильників штучного 
інтелекту, технології блокчейн, які вважають, що сім’я як явище на сьо-
годні зникає, оскільки молоді люди не хочуть обтяжувати себе обов’язками 
подружжя, батьків і, тим паче, матеріальними залежностями і т. ін.

Навпаки, сім’я – це найбільше для кожного з нас джерело любові, по-
ваги, відданості та підтримки. У сім’ї зароджуються основи моралі, духо-
вності та терпимості. Здорова та міцна сім’я – це стабільність і розквіт 
будь-якого суспільства.

Сім’я також відіграє важливу стабілізуючу роль у житті соціуму. Це 
і відновлення людини як члена суспільства.

Ідеологія пріоритету сім’ї, її безумовна цінність для життя і розвитку 
людини і суспільства закріплена у численних нормативних актах. Захист 
та зміцнення інституту сім’ї відображаються у прийнятих державою 
програмах щодо національної сімейної політики.

Підготовка та видання навчального посібника «Сімейне право України» 
вказує, що інтерес до проблем сімейного права не послаблюється, а навпа-
ки, з кожним роком набуває все нового змісту.

Це однозначно обумовлено і тим, що сімейне законодавство удоскона-
люється, а також зростає і увага та інтерес держави до питань сім’ї, 
материнства, дитинства, усиновлення, влаштування дітей-сиріт, дітей, 
які позбавлені батьківського піклування, в сім’ї.



Слово до читача

Вивчення та дослідження сімейного права ґрунтується на досвіді Укра-
їни, а також міжнародному законодавстві іноземних держав, судовій 
практиці.

Навчальний посібник, який пропонується, створений відповідно до 
структури Сімейного кодексу України. Однак структура навчального по-
сібника оптимізована щодо особистих немайнових та майнових прав між 
окремими групами суб’єктів сімейних правовідносин з урахуванням вже 
внесених змін та доповнень до Сімейного кодексу України, а також норма-
тивних актів, які прийняті на його розвиток.

Читачам запропоновано аналіз судових справ та правових позицій Вер-
ховного Суду, що підкріплює теоретичні висновки.

Книга розрахована на студентів, аспірантів, викладачів юридичних ви-
шів та факультетів, а також буде корисною для працівників суду, нотарі-
ату, адвокатури, органів державної реєстрації актів цивільного стану та 
органів опіки та піклування.

Автор висловлює щиру подяку за співпрацю доктору юридичних наук, 
професору В. М. Коссаку, доктору юридичних наук, професору О. В. Дзері 
та моєму аспіранту А. А. Кушніру.

З повагою, автор    Мирослава Дякович



Книги, які можуть вас зацікавити

Майно подружжя.
Судові спори

Аліменти. Особливості
нарахування, стягнення
за рішенням (наказом)

суду і в порядку
виконавчого
провадження

Сімейний кодекс
України

93 питання з сімейного
права. Посібник для

суддів

Цивільне право
(особлива частина).

Курс лекцій

Цивільний
процесуальний кодекс

України

Перейти до галузі права
Сімейне право

https://jurkniga.ua/mayno-podruzhzhya-sudovi-spori/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/mayno-podruzhzhya-sudovi-spori/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/mayno-podruzhzhya-sudovi-spori/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/alimenty-osoblivosti-narakhuvanniya-stiyagnenniya-za-rishennyam-nakazom-sudu--v-poryadku-vikonavchogo-provadzhenniya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/alimenty-osoblivosti-narakhuvanniya-stiyagnenniya-za-rishennyam-nakazom-sudu--v-poryadku-vikonavchogo-provadzhenniya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/alimenty-osoblivosti-narakhuvanniya-stiyagnenniya-za-rishennyam-nakazom-sudu--v-poryadku-vikonavchogo-provadzhenniya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/alimenty-osoblivosti-narakhuvanniya-stiyagnenniya-za-rishennyam-nakazom-sudu--v-poryadku-vikonavchogo-provadzhenniya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/alimenty-osoblivosti-narakhuvanniya-stiyagnenniya-za-rishennyam-nakazom-sudu--v-poryadku-vikonavchogo-provadzhenniya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/alimenty-osoblivosti-narakhuvanniya-stiyagnenniya-za-rishennyam-nakazom-sudu--v-poryadku-vikonavchogo-provadzhenniya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/alimenty-osoblivosti-narakhuvanniya-stiyagnenniya-za-rishennyam-nakazom-sudu--v-poryadku-vikonavchogo-provadzhenniya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/simeyniy-kodeks-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/simeyniy-kodeks-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/simeyniy-kodeks-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/93-pitannya-z-simeynogo-prava-posibnik-dlya-suddiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/93-pitannya-z-simeynogo-prava-posibnik-dlya-suddiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/93-pitannya-z-simeynogo-prava-posibnik-dlya-suddiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/93-pitannya-z-simeynogo-prava-posibnik-dlya-suddiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/tsivilne-pravo-osobliva-chastina-kurs-lektsiy/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/tsivilne-pravo-osobliva-chastina-kurs-lektsiy/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/tsivilne-pravo-osobliva-chastina-kurs-lektsiy/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/tsivilne-pravo-osobliva-chastina-kurs-lektsiy/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/civilniy-procesualniy-kodeks-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/civilniy-procesualniy-kodeks-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/civilniy-procesualniy-kodeks-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/civilniy-procesualniy-kodeks-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/category/semeynoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA


https://jurkniga.ua/simeyne-pravo-ukraini-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA

