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ВСТУП 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Сімейне право» являється складником 

формування професійної компетентності бакалаврської підготовки 

студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за 

спеціальністю 101 «Екологія».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Сімейне право» є норм 

права у сфері сімейних відносин між подружжям, батьками та дітьми, 

іншими членами сім’ї та родичами.  

Навчальна програма дисципліни «Сімейне право» передбачає вивчення 

студентами: поняття та принципів сімейного права, джерел сімейного права, 

правильного тлумачення та застосування сімейно-правових норм, що 

регулюють сферу сімейних відносин між подружжям у шлюбі та у випадку 

розірвання шлюбу, відносин між батьками та дітьми та іншими родичами. 

Ключові слова: сімейне право, сім’я, шлюб, дитина. 

Аbstract 

he discipline «Family Law» is a component of the formation of professional 

competence of bachelor's degree training of students who obtain the educational 

qualification level «Bachelor» in the specialty 101 «Ecology». 

The subject of study of the discipline «Family Law» is the rules of law in the 

field of family relations between spouses, parents and children, other family 

members and relatives. 

The curriculum of the discipline «Family Law» provides students with the 

study of: concepts and principles of family law, sources of family law, correct 

interpretation and application of family law governing the field of family 

relations between spouses in marriage and in case of divorce, relations between 

parents and children and other relatives. 

Key words: family law, family, marriage, child. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,0 

Галузь знань 

 

10 Природничі науки 

 

 

 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  1-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

 

 

Спеціальність  

101 Екологія 

 

 

 

Освітня програма 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

 

 

 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

-  

15 год. 4 год.  

Практичні, семінарські 

15 год. 4 год. 

Загальна кількість 

годин - 90 

Лабораторні 

- - 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

 

самостійної роботи 

студента – 4. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: залік  

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Сімейне право» є 

формування у студентів відповідно до освітньої програми таких 

компетентностей: 

1) здатність працювати в команді. 

2) здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумов для вивчення даної дисципліни немає. 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких  результатів навчання: 

1) уміти формувати ефективні комунікативні стратегії з метою 

донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду; 

2) поєднувати навички самостійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та 

відповідальність за прийняття рівень; 

3) уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують 

виконання норм і вимог сімейного законодавства; 

4) розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
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5. Програма навчальної дисципліни  

(1-й семестр) 

Змістовий модуль 1.  

Загальні засади  сімейного права 

 

Тема 1. Поняття, принципи та джерела сімейного права. Основна 

література: [17, с. 16-43]. 

Тема 2. Сім’я. Сімейні правовідносини. Основна література: [17, с. 49-60]. 

Тема 3. Шлюб. Припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Основна 

література: [17, с. 66-105]. 

Тема 4. Особисті права та обов’язки подружжя. Основна література: [17, с. 

106-118]. 

Тема 5. Право власності подружжя. Шлюбний договір. Права та обов’язки 

подружжя по утриманню. Основна література: [17, с. 120-133]. 

Змістовий модуль 2. 

Правовий статус дитини в сімейному праві 

Тема 6. Правовий статус дитини. Визначення батьківства і материнства, 

походження дитини. Основна література: [17, с. 159-164]. 

Тема 7. Усиновлення. Припинення усиновлення. Основна література: [17, с. 

260-273]. 

Тема 8. Опіка та піклування, та патронат над дітьми. Основна література: 

[17, с. 274-281] 
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Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л пр. с.р. л  пр. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. 
Загальні засади сімейного права 

Тема 1. Поняття, принципи та джерела сімейного права 12 2 2 8   

 

 

2 

 

 

 

2 

10 

Тема 2. Сім’я. Сімейні правовідносини 12 2 2 8  10 

Тема 3. Шлюб. Припинення шлюбу. Визнання шлюбу 

недійсним 

12 2 2 8  10 

Тема 4. Особисті права та обов’язки подружжя 12 2 2 8  10 

Тема 5. Право власності подружжя. Шлюбний договір. Права 

та обов’язки подружжя по утриманню 

12 2 2 8  16 

Разом за змістовим модулем 1 60 10 10 40 60 2 2 56 

Змістовий модуль 2. 
Правовий статус дитини в сімейному праві 

Тема 6. Правовий статус дитини. Визначення батьківства і 

материнства, походження дитини 

11 2 2 7   

 

2 

 

 

2 

9 

Тема 7. Усиновлення. Припинення усиновлення 11 2 2 7  9 

Тема 8. Опіка та піклування, та патронат над дітьми 8 1 1 6  8 

Разом за змістовим модулем 2 30 5 5 20 30 2 2 26 

Усього годин 90 15 15 60 90 4 4 82 
Примітка. Для студентів заочної форми навчання читаються оглядові лекції за темами змістових модулів в обсягах відповідно до таблиці
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

 

Денна форма Заочна форма 

 

1 Поняття принципи та джерела сімейного 

права 

2 - 

2 Сім’я. Сімейні правовідносини 2 - 

3 Шлюб. Припинення шлюбу. Визнання 

шлюбу недійсним 

2 1 

4 Особисті права та обов’язки подружжя 2 1 

5 Право власності подружжя. Шлюбний 

договір. Права та обов’язки подружжя по 

утриманню 

2 - 

6 Правовий статус дитини. Визначення 

батьківства і материнства, походження 

дитини 

2  

 

 

 

2 7 Усиновлення. Припинення усиновлення 2 

8 Опіка та піклування, та патронат над 

дітьми 

1 

Разом 15 4 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 

навчання:  

 ______________________________________________________ п

ідготовка до лекційних занять – 1 година на 1 лекцію; 

 ______________________________________________________ п

ідготовка до практичних занять – 1 година на 1 заняття; 

 ______________________________________________________ п

ідготовка і написання рефератів ‒ 15 годин на 1 роботу; 

 ______________________________________________________ н

аписання МКР ‒ 15 годин на 1 роботу; 

 ______________________________________________________ п

ідготовка до заліку – 15-30 год. на залік.  
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Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Денна 

форма  

Заочна 

форма 

1 Підготовка до лекцій. 15 4 

2 Підготовка до практичних занять. 15 4 

3 Виконання МКР. 15 ‒ 

4 Виконання КР ‒ 44 

5 Підготовка до заліку.  15 30 

 Разом 60 82 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Сімейне право» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

 поточне (усне) опитування, метою якого є поглиблене відпрацювання 

та закріплення студентами основних теоретичних знань; 

 написання МКР; 

 підсумкова атестація; 

 залік; 

 виконання завдань, винесених на самостійне вивчення. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

В процесі викладання навчальної дисципліни «Сімейне право» 

передбачено проведення поточного та підсумкового контролів.  

Поточний контроль проводиться на семінарському занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 

модульних контрольних робіт.  

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

Підсумковий контроль проводиться шляхом складання студентами в І-му 

семестрі заліку з дисципліни «Сімейне право». При цьому, студент який 

отримав 60 балів під час поточного контролю, за його бажанням може бути 

звільнений від заліку і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 
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Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заліку, де студент може набрати до 40 балів. У кожного 

компонента своя частка в загальній системі оцінок. Так, під час поточного 

контролю студент може набрати до 60 балів шляхом отримання проміжних 

оцінок. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (відповіді на семінарських заняттях, виконання МКР). 

Питома вага заліку в загальній системі оцінок ‒ 40 балів.  

Право здавати залік надається студенту, якій з урахуванням максимальних 

балів поточного контролю набирає не менше 60 балів. Якщо студент набрав 

меншу кількість балів, то добрати необхідну кількість балів студент може за 

рахунок виконання індивідуальних завдань та поточного тестування або 

відпрацювання пропущених занять з відповідних тем курсу. 

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

заліку.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання на семінарських заняттях 

Відповіді на 

семінарах 

(бали) 

Критерії оцінювання 

1 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

0,75 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

0,5 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

0,25 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

0,1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт (далі ‒ 

МКР) 

В процесі викладання навчальної дисципліни «Сімейне право» 

передбачено проведення трьох контрольних заходів, на яких студенти пишуть 2 

МКР, де кожна оцінюється до 15 балів.  

В свою чергу, кожна МКР складатися із: тестових завдань, теоретичних 

понять та теоретичних запитань та/або задачі чи завдання. 

Кожне тестове завдання складається з 4 тестів. Кожний варіант завдання 

має тільки одну правильну відповідь. За правильну відповідь нараховується 1 

балу (разом 4 бала за всі правильні відповіді). За невірну відповідь бали не 

нараховуються.  

За правильне визначення поняття нараховується 2,5 бали. В МКР дається 2 

визначення і одне теоретичне питання або задача чи завдання.  

За відповідь на теоретичне питання та/або розв’язання задачі чи виконання 

завдання студент може отримати до 6 балів.  
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Відповідь на 

теоретичне 

питання або 

розв’язання 

задачі чи 

виконання 

завдання (бали) 

Критерії оцінювання 

6 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію та 

аргументовані висновки. 

5 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, однак 

допущені несуттєві помилки та неточності.  

4 
Відповідь частково правильна, містить декілька неточностей і 

недостатньо обґрунтована. 

3 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

2 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок. 

до 1 Відповідь взагалі не вірна та не обґрунтована.  

0 Студент взагалі не розуміє питання та не дає відповіді. 

 

Розрахунок балів за написання МКР 

Вид завдання  
Максимальна кількість балів 

 

Тести 4х1 балу = 4 бала 

Визначення поняття 2х2,5 бал = 5 бала 

Теоретичне питання або розв’язання 

задачі 

1х6 бал = 6 балів 

Всього 15 

 

Розподіл балів, які отримують студенти під час МКР: 
Змістовий  

модуль № 1 

 

Змістовий  

модуль № 2 

 

Сума 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 30 

15 15 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8 ‒ відповідні теми змістових модулів.  

Критерії оцінювання виконання КР 

Виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи (далі ‒ 

КР) оцінюється до 44 балів і являється їх допуском до заліку. 

Контрольна робота складається із чотирьох типів індивідуальних завдань: 

1. Складання термінологічного словнику з дисципліни «Сімейне 

право». Словник повинен містити мінімум 5 основних понять. За правильне 

визначення поняття нараховується 1 бал, за неправильне – бали не 

нараховуються. Так, за написання 5-ти правильних понять можна отримати 5 

балів. 

2. Відповідь на 2 теоретичні питання. Теоретичне питання 

виконується письмово, в обсязі, необхідному для надання обґрунтованої 

відповіді з посиланням на статті нормативно-правових актів, які 



 
 

13 
 

використовувалися. За кожну правильну відповідь на теоретичне питання 

нараховується до 9 балів. 
Відповідь на 

теоретичне 

питання 

(бали) 

Критерії оцінювання 

9 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію та 

аргументовані висновки. 

8 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, однак допущені 

несуттєві помилки та неточності.  

6-7 
Відповідь частково правильна, містить декілька неточностей і недостатньо 

обґрунтована. 

4-5 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

2-3 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок. 

до 1 Відповідь взагалі не вірна та не обґрунтована.  

0 Студент взагалі не розуміє питання та не дає відповіді. 

Так, кожну правильну відповідь на теоретичне питання, в цілому, можна 

отримати 18 балів. 

 
Бали Критерії оцінювання 

7-9 
Процесуальний документ складений з дотриманням всіх законодавчих 

вимог до даного виду документів.  

6 
Процесуальний документ складений з дотриманням всіх законодавчих 

вимог, однак допущені несуттєві помилки та неточності в документі.  

5 
Процесуальний документ складений частково правильно, однак містить 

неточності. 

4 Процесуальний документ має декілька суттєвих помилок. 

1-3 Процесуальний документ містить значну кількість суттєвих помилок. 

0 Процесуальний документ взагалі складений неправильно.  

3. Рішення задачі. Рішення задачі виконується письмово, в обсязі, 

необхідному для надання обґрунтованої відповіді з посиланням на відповідні 

статті нормативно-правових актів, які використовувалися. За правильне 

рішення задачі нараховується до 9 балів. 

 
Рішення 

задачі (бали) 
Критерії оцінювання 

9 
Рішення правильне, повне, логічне, містить аналіз, систематизацію та 

аргументовані висновки. 

8 
Рішення в цілому правильне, достатньо повне, логічне, однак допущені 

несуттєві помилки та неточності.  

6-7 
Рішення частково правильне, містить неточності і недостатньо 

обґрунтоване. 

4-5 
Рішення має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

2-3 Рішення містить значну кількість суттєвих помилок. 

до 1 Рішення взагалі не вірне та не обґрунтоване.  

0 Студент взагалі не розуміє задачу. 

Критерії оцінювання результатів за виконання інших завдань 
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Вид завдання  
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь (відповіді) на семінарських 

заняттях  

8х бал = 3,75 балів 2х8 бал = 16 бала 

Виконання КР ‒ 1х44 балів = 44 

балів 

Поточний модульний контроль 

(виконання МКР) 

2х15 балів = 30 балів ‒ 

Всього 60 60 

 

Критерії оцінювання заліку 
Під час складання заліку студенти відповідають на заліковий білет, який 

вони вибрали власноруч.  

Кожен заліковий білет містить три контрольні питання. Відповідь на кожне 

питання залікового білету оцінюється до 13,3 балів. Тобто після складання 

заліку студент може отримати до 40 балів, які додаються до суми балів, 

отриманої під час поточний контролю відповідного семестру. 

Критерії відповіді на одне питання залікового білету 
Відповідь на 

питання 

(бали) 

Критерії оцінювання 

12‒13.3 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію та 

аргументовані висновки. 

9‒11 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, однак допущені 

несуттєві помилки та неточності.  

6-8 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

3-5 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1-2 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок та не обґрунтована 

0 Студент взагалі не розуміє питання та не дає відповіді. 

 

2. Критерії оцінювання результатів навчання I семестр 

 

 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

ЗМ 1 Т 1-5 

Участь (відповіді) на 

семінарських заняттях 
6 

Участь (відповіді) на 

семінарських заняттях 
 

8 

Виконання МКР № 1 15 

ЗМ 2 Т 6‒8 

Участь (відповіді) на 

семінарських заняттях 
4 

Участь (відповіді) на 

семінарських заняттях 
8 

Виконання МКР № 2 15 



 
 

15 
 

КР 44 

Підсумковий 

контроль 
Залік 40 Залік 40 

Сума 
 

100 
 

100 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна: 
1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Сімейне право» 

для здобувачів вищої освіти. 

2. Наочні засоби: офіційний веб-сайт Верховної Ради України, 

Національної поліції, прокуратури та інших органів державної влади, а також 

слайдові презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint, зал судових 

засідань. 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. 

— Ст. 141. 

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради 

України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.  

3. Сімейний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 

21-22, ст.135) 

4. Закон України ―Про внесення змін до Закону України ―Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми‖ від 22.03.2001 р..  

5.Закон України ―Про охорону дитинства‖ від 26.04.2001 р.//Відомості 

Верховної Ради України. — 2001. — № ЗО. — Ст. 142.  

6. Гузь Л. Є., Гузь А. В. Судово-практичний коментар до Сімейного кодексу 

України. Навчальний посібник. ― Х.: Видавничий будинок «ФАКТОР», 2011. 

― 576 c.  

7. Дякович М. М. Сімейне право України: Навчальний посібник. ― 2-ге вид., 

виправл. і доп. ― К.: Правова єдність, 2012. ― 551 с.  

8. Жилінкова І. В., Антошкіна В. К., Д’ячкова Н. А., Москалюк В. Ю. та ін. 

Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. Жилінкової 

І. В. — Харків, 2008. ― 855 c.  

9. Кирилових А. А. Семейное право. Курс лекций. Учеб. пособие. ― М.: 

Книжный мир, 2010. ― 128 с. 5. Лепех С. М. Сімейне право України: Навч. 

посібник. ― Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. ― 318 с.  

10. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. 

— К.: Правова єдність. — 2009. ― 428 с.  
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11. Ромовська З. В. Українське сімейне право: Підручник (для студ. вищ. навч. 

закл.). — К.: Правова єдність: [Алерта]: [КНТ]: [Центр учбової літератури], 

2009. ― 500 с.  

12. Семейное право: Учебник для студентов вузов / под ред. П. В. Алексия, И. 

В. Петрова, А. Н. Кузбагарова. ― 4-е изд., перераб. и доп. ― М.: ЮНИТИ 

ДАНА: Закон и право. ― 2009. ― 335 с.  

13. Сімейне право України: Навч. посібник / Апопій І. В. ― К.: ЦУЛ, 2010. ― 

360 с.  

14. Сімейне право України: Підручник / За ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. 

Голубєвої. ― К.: Істина, 2010. ― 320 с. 11. Сімейне право України: Підручник / 

За ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. ― К.: Істина, 2010. ― 320 с.  

15. Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. 

Жилінкова та ін..; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. ― 4-те вид., 

перероб. і доп. ― К.: Юрінком Інтер, 2012. ― 320 с.  

16.Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Науково-практичний посібник: У 

2 кн. / Драгнєва Л. Ю., Пульнєва О. С., Фурса Є. І., Фурса С. Я. та ін. / За заг. 

ред. С. Я. Фурси. — К.: Видавець Фурса С. М., 2005. ― 876 с. 

17. Сімейне право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Т.В. 

Курило. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 

316 с. 

Допоміжні джерела 

1. Антокольская М. В. Алименты на содержание детей // Рос. юстиция. — 1995. 

— № 3. — С. 35 — 38.  

2. Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. — М., 2002.  

3. Ватрас В. А. Суб’єкти сімейного права у Стародавньому Римі // Акт. пробл. 

держ. і права: Зб. наук. пр. — О.: Юрид. л-ра, 2004. — Вип. 23. — С. 173–178.  

4. Іванов В. Укладення шлюбу за українським звичаєвим правом / В.Іванов, В. 

Озель // Персонал. — 2007. — № 5. — С. 44–49.  

5. Нєкрасова О. Деякі аспекти застосування цивільного законодавства при 

здійсненні права власності подружжя // Юрид. Україна. — 2007. — № 2. — С. 

38–40.  

6. Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування: Постанова 

Кабінету Міністрів України // Уряд. кур’єр. — 2007. — Листоп. — С. 2–5. 

Інформаційні ресурси 

1. www.kmu.gov.ua - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.  

2. www.pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної літератури 

«Правознавець».  
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3. www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України.  

4. www.rada.gov.ua/LIBRARY/catalog.htm - Каталог корпоративної колекції 

перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за бібліотечно-

бібліографічним класифікатором). 

5. Єдиний державний реєстр судових рішень України - www.reyestr.court.gov.ua 

 


