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Анотація

Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивільного права
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого» на основі Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми
курсу сімейного права. У ньому висвітлено актуальні теоретичні проблеми
сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім’я, шлюб, особисті та
майнові правовідносини подружжя, права та обов’язки батьків і дітей,
влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо. Особливу
увагу приділено новим інститутам сімейного права.  

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів
освіти, а також наукових і практичних працівників.
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