
Тема 3.4. Визначення походження дітей. Особисті немайнові права та 

обов’язки батьків та дітей. 

Практичне заняття 17 

Тема. Розв’язання ситуацій з прав та обов’язків батьків щодо виховання дітей. 

Мета заняття: навчити студентів розв’язувати ситуації щодо статусу батьків з виховання 

дітей. 

Послідовність проведення практичного заняття. 

1. Ознайомлення з методичними рекомендаціями. 

2. Вирішення ситуацій. 

Шановні студенти, Вам необхідно виконати модульну контрольну 

роботу. 

 
Вирішення ситуацій 

Ситуація 1 

Через рік після народження дитини шлюб, укладений між Коваленко Г. та Громовим С. було 

розірвано. Хоча Громов С. заявив, що не буде займатися вихованням дитини, а також матеріально 

її підтримувати. Коваленко Г. не була проти такої заяви. Вона самостійно забезпечувала і себе і 

дитину. Однак, вже через три роки Громов С. з’ явився з вимогою до колишньої дружини надати 

йому право на виховання дитини та спілкування з нею. Дружина заперечувала проти вимоги 

Громова С. 

Надайте консультацію з приводу прав Громова. 

Ситуація 2  

Позивач І. В. Іваненко звернулася до суду з проханням повернути 7- річну доньку Оленку 

для постійного проживання з нею. Батько дівчинки незаконно утримує її в селі у своїх батьків, 

мотивуючи своє рішення тим, що тут чисте повітря, екологічне харчування, піклування бабусі і 

що тільки в селі дівчинці буде гарно жити. Мати дівчинки надала суду висновок опікунської ради 

про те, що дитина повинна проживати з матір'ю. Суддя вислухав дівчинку, яка в суді сказала, що 

хоче жити і з татом, і з мамою. 

Яке рішення прийме суд? 

Ситуація 3. 

 Позивач І. Ф. Петренко звернулася до суду зобов'язати повнолітню дочку надати їй 

фінансову допомогу на операцію. Мати натякала на те, що з двох років сама виховувала дочку, яка 

зараз має вищу освіту, гарного чоловіка та непоганий матеріальний достаток. Донька 

відмовляється допомагати, бо вважає хворобу матері вигаданою. До суду донька додала довідку 

про доходи: заробітна платня чоловіка у розмірі 1400 грн, та свою - 1200 грн. У своїх свідченнях 

вона показала, що мати здає квартиру та щомісяця отримує 2 700 грн, маючи додатково ще й 

пенсію. Мати заперечує доходи за квартиру, каже, що у квартирі живе донька її кращої подруги, 

яка оплачує лише комунальні послуги. 

Яким буде рішення суду? 

Ситуація 4 

Зотова С. від шлюбу з Орловим Г. мала доньку. Але чоловік помер. Через три місяці після 

смерті чоловіка вона познайомилася з Пархоменко М., а згодом з донькою переїхала до нього. 

Дитина своїм батьком вважала Пархоменко М. і він вважав її своєю дочкою. Через деякий час 

Пархоменко М. дочку Зотової С. удочерив. Однак, коли Зотова С. дізналася, що чоловік перебуває 

в зареєстрованому шлюбі з іншою жінкою, вона забрала доньку і поїхала до своїх батьків. 

Пархоменко М. погрожував забрати дочку, тоді Зотова С. подала заяву до суду про позбавлення 

Пархоменко М. батьківських прав. 

Вирішіть спір. Відповідь обґрунтуйте. 

Ситуація 5 

Між подружжям Крилових виникла суперечка із приводу навчання семирічної дочки Ольги. 

Батько наполягав на навчанні дочки в гімназії з посиленим вивченням англійської мови, а мати 

категорично заперечувала проти цього, вважаючи, що в Олі слабке здоров’я, навчальне 



навантаження велике. Батьки дружини підтримали в суперечці зятя. 

Як вирішити спір між батьками малолітньої Олі. 

 

Методичні рекомендації 

При вирішенні ситуацій необхідно опрацювати ст.ст. 150-164 СК України. Ст.150 СК 

визначає загальне коло обов’язків щодо виховання та розвитку дитини. Питання про те, як треба 

виконувати ці обов’язки, які форми і методи виховання застосовувати, мають вирішувати самі 

батьки, так як це право відноситься до особистого немайнового права особи. Проте і це право, як 

і будь-яке інше, має свої межі, тому відповідно до ч.3 ст.151 СК батьки мають право обирати такі 

форми та методи виховання, що не суперечать закону та моральним засадам суспільства. 

Законодавство віддає явну перевагу сімейному вихованню перед іншими його формами, такими 

як усиновлення, опіка та піклування та інші. У ч. 3 ст.4 СК зазначено, що кожна особа має право 

на проживання в сім’ї; право батьків на виховання дітей з певними правами та обов’язками. Так 

батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини, яке включає 

право вимагати відібрання малолітньої дитини (ч.2 ст.163 СК), право та обов’язок забезпечувати 

здобуття освіти ( ч.3 ст.150 СК). 

Згідно зі ст. 171 СКУ дитина має право бути вислуханою батьками, посадовими особами з 

питань, що стосується її особисто, а також під час вирішення спору між її батьками щодо її 

виховання, місця проживання. Але ст. 162 СКУ зазначає, що якщо один із батьків самочинно, без 

дозволу, другого з батьків змінить місце її проживання, суд за позовом зацікавленої особи має 

право негайно прийняти рішення про відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона 

проживала. Позов задовольнили. Також позивач має право звернутися до суду про відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди, заподіяної позивачеві. 

Ст. 202 СКУ зобов'язує повнолітнє дочку, сина утримувати батьків, які потребують 

матеріальної допомоги. Ст. 203 СКУ зобов'язує дітей, крім сплати аліментів, брати участь у 

додаткових витратах на батьків, спричинених тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю. 

Оскільки позивач не надала до суду доказів на підтвердження своєї хвороби і не змогла 

сформулювати позивні вимоги, суд відмовив їй у позові. 

 

 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 21.10.2021 р. 

До уваги студентів! 

Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити наступне: 

Модульний контроль № 6 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 
Варіант №  

студента-(ки) групи П -  

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, сучасності 

підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається за першою літерою прізвища студента відповідно до 

наступних варіантів : 

Варіант № 1 - А, Д, І, З, С, Ч 

Варіант № 2 - Г, Ж, О, К, Щ 

Варіант № 3 - Б, Л,  Ф, Ц, У 

Варіант № 4 - В, Н, П, Р, Ю, Х 

Варіант № 5 - Є,  Т, Ш, М, Я 



Модуль № 6 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 1  

1. Загальна характеристика сімейного права. 

2. *Система сімейного права і законодавства. 

3. Режим окремого проживання подружжя. 

 

 

Модуль № 6 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 2 

1. Склад сім’ї, сімейні правовідносини та їх види. 

2. *Загальна характеристика законодавства, що регулює шлюбно – сімейні відносини 

3. Поняття, ознаки шлюбу. 

 

 

Модуль № 6 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 3 

1. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.  

2. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя 

3. *Права та обов’язки  подружжя з утримання. 

 

 

Модуль № 6 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 4 

1. Здійснення і захист сімейних прав і виконання сімейних обов’язків.  

2. *Загальні засади регулювання сімейних відносин 

3. Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним, правові наслідки. 

 

 

Модуль № 6 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 5  
1. Укладення шлюбу. Особливості реєстрації шлюбу із засудженим. 

2. *Державна реєстрація розірвання шлюбу. 

3. Поняття «особисті немайнові правовідносини за участю подружжя» та їх види. 
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