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Тема (укр.)

Механізм правового регулювання сімейних відносин

Тема (англ.)

Mechanism for Legal Regulation of Family Relations

Реферат (укр.)

Дисертацію присвячено механізму правового регулювання сімейних відносин. Визначено стан наукової думки щодо 
механізму правового регулювання сімейних відносин та його іррелевантність із запитами (потребами) часу. Представлено 
візію правового регулювання сімейних відносин, яке має своєрідний механізм. Поняття механізму правового регулювання 
сімейних відносин сформульовано як скупчення правових засобів, способів і форм (юридичного інструментарію), 
злагоджена взаємодія яких спроможна впорядкувати сімейні відносини задля охорони, з одного боку, інтересів суб’єктів 
сімейного права (приватних інтересів), а із другого – інтересів сім’ї, як первинного і провідного осередка соціуму, та 
інтересів держави (публічних інтересів). Виявлено й охарактеризовано такі ознаки механізму правового регулювання 
сімейних відносин: а) цілепокладеність; б) поліелементність; в) конективність; г) алгоритмічність. Визначено, що до 
«архітектоніки» механізму правового регулювання сімейних відносин належать: а) норми сімейного права, правові звичаї, 
сімейні договори та домовленості; б) юридичні факти; в) сімейні правовідносини; г) акти здійснення і захисту сімейних 
прав та інтересів і виконання обов’язків; ґ) правова свідомість; д) правова культура. Сформульовано поняття норм 
сімейного права, а також виокремлено ознаки таких правових норм. Визначено поняття та ознаки (нормативність; 
оконтуреність; варіабельність) оціночних категорій в сімейному праві. Представлено класифікацію регулятивних 
(уповноважувальних, зобов’язуючих, заборонних) норм сімейного права. Охарактеризовано презумпції в сімейному праві, 
а також запропоновано закріпити в Сімейному кодексі України: а) презумпцію правозгідності сімейного договору; б) 
презумпцію правозгідності сімейної домовленості; в) презумпцію правозгідності усиновлення; г) презумпцію 
правозгідності удочеріння. Визначено, що норми сімейного права виконують регулятивну, правонадільну, мотивувальну 
та захисну функції.

Реферат (англ.)

The thesis focuses on the mechanism for the legal regulation of family relations. It estimates scientific thinking in terms of the 
mechanism for the legal regulation of family relations and its irrelevance to existing requests (needs). The thesis presents the 
vision of the legal regulation of family relations which has a specific mechanism. The mechanism for the legal regulation of 
family relations is defined as a accumulation of legal means, ways, and forms (legal tools) the coordinated interaction of which 
can bring harmony to family relations to protect interests of persons at family law (private interests) on the one hand, interests 
of the family as a primary and main social unit, and interests of the state (public interests) on the other hand. The present work 
has found and defined the following attributes of the mechanism for the legal regulation of family relations: a) purposefulness; b) 
multielement basis; c) connectivity; d) algorithmic basis. It has been determined that the "architectonics" of the mechanism for 
the legal regulation of family relations includes the following: a) family law provisions, legal customs, family agreements and 
arrangements; b) jural facts; c) family legal relationships; d) acts seeking to enforce and protect family rights and interests and 
fulfil obligations; e) legal awareness; f) legal culture. The thesis defines the concept of family law provisions and distinguishes 
their features. It contains the concept and attributes of evaluation categories in family law. This study presents the classification 
of regulatory (authorizing, binding, prohibiting) provisions of family law. It describes presumptions in family law and suggests 
establishing the following in the Family Code of Ukraine: а) the presumption of lawful of the family agreement; b) the 
presumption of lawful of the family arrangement; c) the presumption of lawful of the adoption of a boy; d) the presumption of 
lawful of the adoption of a girl. It has been determined that family law provisions serve regulatory, empowering, motivating, and 
protective functions. To expand the potential of the subsidiary application provisions of civil law provisions to regulate family 
relations, it has been offered to amend Part 1, Article 8 of the Family Code of Ukraine. The study presents arguments for applying 
legal analogy unless family relations are regulated: first – by the Family Code of Ukraine; second – by other regulations; third – 
by agreement; forth – by arrangement. Specialized family law regulations have been defined, and the attributes and system 
(«sextet») of atypical family law provisions have been determined in the thesis. The definition «family law goals-provisions» has 
been suggested, and the functions which the abovementioned kind of atypical family law provisions serve have been determined 
and specified.
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