
Практична робота №4 

до теми «Цивільне право», «Сімейне право» 

Варіант 2 

 

Iрівень 

 

1. Окрема галузь права, що складає систему правових норм, покликаних 

регулювати особисті немайнові й пов’язані з ними майнові відносини 

громадянко виникають із шлюбу й належності до сім’ї, називається: 

а) цивільне право; 

б) адміністративне право; 

в) сімейне право. 

 

2. Цивільний кодекс України набрав чинності: 

а) з 1.09.2001р.; 

б) з 16.01.2003р.;  

в) з 01.01.2004р. 

 

3. Опіка встановлюється над неповнолітніми віком: 

а) до 14 років; 

б) до 15 років;   

в) до 16 років. 

  

IIрівень 

 

4. Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав у таких випадках:  
а) якщо вони не проживають разом із дітьми; 

б) жорстоко поводяться з дітьми; 

в) є безробітними і не можуть утримувати дітей; 

г) систематично зловживають спиртними напоями; 

д) примушують разом, із собою жебракувати; 

е) вимагають від дітей суворого дотримання режиму дня;  

є) принижують честь і гідність дітей. 

 

5.Доповніть схему 

 

Підстави для припинення шлюбу 

 

Внаслідок розірвання шлюбу 

  

 

 



 

6.Визначте  режим власності у подружжя: 
а) Дружина мала дачу до одруження; 

б) Чоловік отримав у спадок  квартиру ; 

в) Золотий перстень з діамантом, куплений чоловіком дружині; 

г) Дружина до укладення шлюбу мла леків автомобіль, який під час подружнього 

життя капітально відремонтували.  

 Ш рівень 

  

7. Дайте визначення договору, вкажіть його види, наведіть приклади. 

 

8.Порівняйте поняття « фізична особа » та « юридична особа » за власним 

планом у таблиці.  

План для 

порівняння 

Фізична 

особа 

Юридична 

особа 

1.   

2.   

3.   
і
 

9.Доповніть фрази: 

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею .... . При 

визначенні розміру аліментів суд враховує ........... . розмір аліментів на одну 

дитину за жодних обставин не може бути .............  

 

IVрівень 

 

10.Як робітник юридичної консультації дайте відповідь на запитання: які 

перешкоди до укладення шлюбу? Чи заборонені шлюби між : двоюрідними 

братами і сестрами 

   

11.Після смерті батьків до їх трьох повнолітніх дітей, які були забезпечені 

житлом і проживали окремо від батьків, перейшов у спадок житловий будинок 

у рівних частках. Двоє спадкоємців вирішили продати будинок, а виручену 

суму розділити між собою. Третій спадкоємець з цим не згоден, оскільки свою 

частку хоче здавати в оренду наймачам житла. Від пропозиції купівлі 2/3 

будинку він відмовився. Після цього двоє других співвласників будинку 

звернулися до суду з позовом про примусовий продаж будинку. Вирішіть спір. 

 

12. Висловте своє судження, чи нє порушенням прав дитини обмеження 

майнових прав неповнолітніх. ;• 


