
Практична робота №4 

до теми 4.1. «Цивільне право» і теми 4.2. «Сімейне право» 

Варіант 4 

І рівень 

1. Здатність бути носієм суб’єктивних прав і обов’язків – це: 

а) дієздатність; 

б)деліктоздатність; 

в) правоздатність. 

2. Визначте форму систематизації законодавства, якою є Цивільний кодекс 

України: 

а) Уніфікація; 

б) Консолідація; 

в) Кодифікація. 

3. Серед видів цивільної дієздатності фізичної особи немає: 

а) повної; 

б) часткової; 

в) абсолютної. 

 

ІІ рівень 

4. Заповнити пропуски: 

Кожна наступна__________ спадкоємців за законом дістає право на __________ 

у разі відсутності _________ попередньої __________ або їх __________ від 

прийняття _________. 

5. Сформулюйте визначення: 

а) Інвалід - …; 

б) Утриманці - … . 

6. Визначте, якій категорії цивільних відносин відповідає кожний із наведених 

прикладів. 

1.Майнові відносини, пов’язані з належністю 

майна певним особам 

А. Авторське право на твір 

2.Майнові відносини, пов’язані з переходом 

майна від одних осіб до інших 

Б. Закріплення основ суспільного і 

державного ладу 

3.Немайнові відносини, нерозривно пов’язані 

з майновими 

В. Захист честі, гідності і ділової 

репутації 

4.Відносини, не пов’язані прямо з майновими Г. Володіння, користування, 

розпорядження майном 

 Д. Купівля-продаж, поставка, оренда 

 

 

ІІІ рівень 



7. Заповніть таблицю 

Форма власності Суб’єкт права власності Об’єкт права власності 

1. Державна 

а) загальнодержавна 

  

б)  комунальна   

2. Колективна   

3. Приватна   

 

8. Розподілити наведені нижче поняття в дві колонки: 

Матеріальні об’єкти цивільного права Нематеріальні об’єкти цивільного права 

  

 

 

Інформація, цінні папери, здоров’я, підприємство, авторство, літературний твір, 

винахід, гроші. 

9. Визначте обов’язки покупця. 

 

ІV рівень 

Надайте правову консультацію. 

 

10. Під час розлучення в подружжя виникла суперечка щодо розподілу майна. 

Чоловік наполягає, що розподілу підлягають і золоті прикраси дружини, бо, 

згідно із законом, майно, що придбано в шлюбі, є спільною власністю. Дружина 

з цим не погоджується, посилаючись на норму закону, у якій говориться, що речі 

індивідуального користування є роздільною власністю кожного з подружжя. Чи 

є шанси в жінки залишити недоторканними всі свої прикраси? 

 

11. Випускник школи (16,5 років) вважає, що батьки, зобов’язані оплатити його 

навчання на контрактній основі в університеті. Роз’ясніть ситуацію з правової 

точки зору. 

 

12. Після смерті громадянина Н. його єдиним спадкоємцем виявився син його 

померлої сестри Іван (19 років). Іван спадщину прийняв, а через 2 місяці до 

нього звернувся сусід громадянина Н. і пред’явив нотаріально завірений договір 

позики, за яким він позичав померлому за місяць до смерті (на лікування) 2500 

грн. терміном на 3 місяці. Сусід вимагає від Івана повернення боргу. Іван 

відмовився, бо він гроші не брав. 


