
Практична робота №4 

до теми «Цивільне право», «Сімейне право» 

Варіант 3 

 
 

І - рівень 

1. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає: 

а) у момент народження; б) у 14 років; в) у 16 років. 

 

2. Визначте строк видачі свідоцтва про право на спадщину: 

а) Після закінчення місяця із часу відкриття спадщини; 

б) Після закінчення двох місяців із часу відкриття спадщини; 

в) Після закінчення шести місяців із часу відкриття спадщини. 

 

3. Визначте спосіб, у який визначається місце проживання дитини, 

яка досягла 14-ти років, якщо батьки проживають окремо: 

а) За спільною згодою батьків та самої дитини; 

б) Визначається судом; 

в) Визначається самою дитиною. 

 

II-рівень 

 

4. Розподілити на дві частини права громадян, наведені нижче на 

особисті немайнові права громадян і майнові права. 

Право на охорону здоров’я, право власності, право на свободу і 

особисту недоторканість, право на сім’ю, право володіння, зобов’язальне 

право, право на повагу гідності і честі, право на інформацію. 

 

5. Вставте пропущені слова у речення: 

а) Договір дарування - ... реальний ... договір, внаслідок якого одна 

сторона передає іншій стороні майно у ; . . .  

б) Цивільною правоздатністю називається здатність ... мати 

цивільні ... і нести громадянські . . . .  

 

6. Сформулюйте визначення: 

а) Юридична особа - . . б )  Опіка 

 

III - рівень 

7. Заповніть таблицю: 



8. Знайдіть помилки в тексті: 

Шлюб – це сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у 

державному органі реєстрації актів цивільного стану або через 

релігійний обряд у церкві після досягнення жінкою та чоловіком 18 

років, а якщо у них є діти, - можливе зменшення шлюбного віку на 2-3 

роки за рішенням державного органу реєстрації актів цивільного стану 

із обов’язковим укладенням шлюбного договору напередодні 

одруження. 

 

9. Назвіть відмінні ознаки цивільної правоздатності (ЦП) і 

цивільної дієздатності (ЦД). 

 

IVрівень 

Розв’яжіть юридичні задачі 

10. Громадянин П. згодився допомогти своєму товаришеві М. На 

власній автомашині «Жигулі» П. перевозив домашні речі на нову 

квартиру. Під час однієї з поїздок автомобіль потрапив в аварію і 

перекинувся, М. був викинутий з автомашини та дістав тілесні 

ушкодження. Через деякий час, одужавши, М. почав вимагати 

відшкодування витрат, які він  поніс для лікування своїх травм та 

розбитого під час аварії телевізора. П. відмовився, мотивуючи це тим, що 

як встановила авто технічна експертиза, його вини в аварії немає, у 

порушенні кримінальної справи було відмовлено. М. звернувся до суду. 

Яке рішення прийме суд? 

11. Неповнолітня Оксана (17 років) після одруження продала 

квартиру, подаровану їх бабусею 5 років тому. На отримані кошти 

вирішила здійснити навколосвітню подорож із чоловіком. Батьки Оксани 

стверджують, що вона не мала права продавати квартиру без їхнього 

дозволу і вимагають розірвання договору. 

Дайте оцінку юридичній ситуації. 

12. Після смерті чоловіка його квартиру було продано. Усі гроші 

забрано його жінкою. Відомо, що він має літніх батьків. 

Ваша думка з цієї ситуації. 

 
 

 

Визначення шлюбу дійсним 

Органами РАГСу анулюється шлюб За рішенням суду визначається 

недійсним шлюб 

  


