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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 1
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Сформулювати поняття сімейного права.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сімейне право України – це:
а) галузь права, яка регулює сімейні відносини;
б) галузь права, яка регулює суспільні відносини в сфері укладення шлюбу;
в) підгалузь цивільного права, що регулює сімейні відносини;
г) галузь права, яка регулює майнові та особисті немайнові відносини.
2. Шлюб реєструється після спливу:
а) 6 місяців з дня подання заяви;
б) 3 місяців з дня подання заяви;
в) 1 місяця з дня подання заяви;
г) 10 днів після подання заяви.
3. Визначити особистий немайновий обов’язок подружжя:
а) на повагу до своєї індивідуальності;
б) турбуватися про іншого з подружжя;
в) на спільну сумісну власність;
г) на роздільну власність.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 2
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Проаналізувати принципи сімейного права.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які суспільні відносини регулюються нормами сімейного права?
а) особисті немайнові відносини, не пов’язані з майновими;
б) майнові відносини;
в) особисті немайнові відносини, пов’язані з майновими;
г) майнові та пов’язані з ними особисті немайнові сімейні відносини.
2. Зарученими вважаються особи:
а) які одружилися;
б) які подали заяву до органу ДРАЦСу про реєстрацію шлюбу;
в) які бажають одружитися;
г) які подають заяву до органу ДРАЦСу про розлучення.
3. Шлюбний контракт укладається:
а) в усній формі;
б) в письмовій формі з нотаріальним посвідченням;
в) в простій письмовій формі;
г) в будь-якій формі.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 3
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. . Дати оцінку правовому регулюванню сімейних правовідносин.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які з перелічених нижче відносин регулюються нормами сімейного права?
а) кримінальні;
б) трудові;
в) майнові;
г) земельні.
2. Шлюбний вік встановлений:
а) для чоловіків 18 років, для жінок – 17 років
б) для чоловіків і жінок 18 років
в) для чоловіків 17 років, для жінок – 16 років
г) для чоловіків 18 років, для жінок – 16 років
3. Визначити майнове право подружжя:
а) на майно, набуте за час шлюбу;
б) не успадковане іншим з подружжя майно;
в) надавати утримання;
г) правильна відповідь не зазначена.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 4
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Дати оцінку способам удосконалення сімейного законодавства України.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сімейні правовідносини регулюються такими методами:
а) методи дозволу, припису і заборони;
б) деструктивний та методологічний методи;
в) імперативний і диспозитивний;
г) емпіричний метод та метод дозволу.
2. Порядок укладення шлюбу врегульовує:
а) Шлюбно-сімейний кодекс України;
б) Цивільний кодекс України;
в) Земельний кодекс України;
г) Сімейний кодекс України.
3. Що не може бути підставою припинення права приватної власності на успадковану за
час шлюбу земельну ділянку чи її частину:
а) добровільна відмова від земельної ділянки її власника;
б) відчуження земельної ділянки за рішенням її власника;
в) відчуження земельної ділянки для суспільних потреб;
г) систематичної несплати орендної плати за користування земельною ділянкою.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 5
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Проаналізувати систему сімейного права.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Диспозитивний метод, як один з методів регулювання сімейних відносин, полягає у:
а) покладенні на суб’єктів сімейних правовідносин обов’язку вчинити певні дії, визначені
законом;
б) обмеженні вчиняти певні дії;
в) вільному здійсненні тих видів діяльності, які не заборонені законом;
г) прямій вказівці діяти певним чином.
2. Вільний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органах РАЦСу – це:
а) сім’я;
б) шлюб;
в) цивільний шлюб;
г) правильні варіанти б) і в).
3. Який орган здійснює державну реєстрацію успадкованого за час спільного проживання
нерухомого майна одним з подружжя:
а) державний реєстратор;
б) головне управління юстиції області;
в) правильними є варіанти а) і б);
г) нотаріус.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 6
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Дати оцінку правовому регулюванню усиновлення.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сімейний кодекс України прийнятий:
а) 10 січня 1999 року;
б) 20 липня 2001 року;
в) 10 січня 2002 року;
г) 16 січня 2003 року.
2. Подання заяви про шлюб можлива через представника у разі, якщо:
а) є нотаріально посвідчена довіреність на представника;
б) заяву подає законний представник;
в) немає заперечень під час одруження;
г) правильна відповідь не зазначена.
3. Чи потрібна згода дружини на продаж нерухомого майна, набутого за час шлюбу?
а) потрібна у будь-якому разі;
б) не потрібна;
в) залежить від вартості майна;
г) лише при наявності спору.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
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Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 7
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Проаналізувати сучасний стан державної підтримки сім’ї, материнства і батьківства.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сімейний кодекс України має:
а) 5 розділів;
б) 6 розділів;
в) 7 розділів;
г) 8 розділів.
2. Консолідація, як один із засобів вдосконалення сімейного законодавства – це:
а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них включаються всі подальші
зміни та доповнення, а частини, які втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з акту;
б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені акти, кодекси; це такий спосіб
систематизації законодавства, при якому упорядкування форми раніше виданого
законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту по суті;
в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з одного й того ж питання, але
зосереджених у різних актах, у новий єдиний акт зведеного характеру;
г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню з законодавчих актів колізій.
3. Діти мають право:
а) на повагу до своєї індивідуальності;
б) на турботу про них;
в) на спільну сумісну власність;
г) правильні варіанти а) і б).

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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Варіант 8
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Проаналізувати особливості сімейних правовідносин.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Імперативний метод, як один з методів регулювання сімейних відносин, полягає у:
а) вільному здійсненні тих видів діяльності, які дозволені законом;
б) дозволі вчиняти певні дії;
в) покладенні на суб’єктів сімейних правовідносин обов’язку вчинити певні дії, визначені
законом;
г) наданні особі права діяти певним чином.
2. Інкорпорація як один із засобів вдосконалення сімейного законодавства – це:
а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них включаються всі подальші
зміни та доповнення, а частини, які втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з акта;
б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені акти, кодекси; це такий спосіб
систематизації законодавства, при якому упорядкування форми раніше виданого
законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту по суті;
в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з одного й того ж питання, але
зосереджених у різних актах, у новий єдиний акт зведеного характеру;
г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню з законодавчих актів колізій.
3. Право на аліменти мають:
а) неповнолітні діти;
б) повнолітні син чи дочка, що продовжують навчатися, однак до 23 років;
в) непрацездатні батьки;
г) усі варіанти правильні.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 9
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Здійснити класифікацію сімейних правовідносин.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які з перелічених нижче актів не відносяться до джерел сімейного права?
а) закони;
б) підзаконні нормативно-правові акти;
в) Постанови Верховної Ради України;
г) індивідуальні правові акти.
2. Кодифікація, як один із засобів вдосконалення сімейного законодавства, - це:
а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них включаються всі подальші
зміни та доповнення, а частини, які втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з акта;
б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені акти, кодекси; це такий спосіб
систематизації законодавства, при якому упорядкування форми раніше виданого
законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту по суті;
в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з одного й того ж питання, але
зосереджених у різних актах, у новий єдиний акт зведеного характеру;
г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню з законодавчих актів колізій.
3. Зловживання алкогольними напоями є підставою для:
а) позбавлення батьківських прав;
б) обмеження батьківських прав;
в) відновлення батьківських прав;
г) правильна відповідь не зазначена.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 10
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Охарактеризувати суб’єктів сімейного права.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які з перелічених кодифікованих актів здійснюють регулювання сімейних
правовідносин в Україні:
а) Сімейний кодекс України;
б) Аграрний кодекс України;
в) Земельний кодекс України;
г) Кодекс законів про працю України.
2. Колізійні норми сімейного права містяться у:
а) Законі України «Про міжнародне приватне право»;
б) Законі України «Про нотаріат»;
в) Законі України «Про шлюб»;
г) Цивільному кодексі України.
3. Якщо дини та народжена у шлюбі, то:
а) її батьками вважаються жінка, що народила дитину та її чоловік;
б) її батьками вважаються жінка, що народила дитину та чоловік за її вказівкою;
в) її батьками вважаються жінка, що народила дитину та чоловік, що фактично з нею
проживав;
г) правильна відповідь не зазначена.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 11
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Дати оцінку правового регулювання укладення шлюбу в Україні.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Зарученими вважаються особи:
а) які одружилися;
б) які подали заяву до органу ДРАЦСу про реєстрацію шлюбу;
в) які бажають одружитися;
г) які подають заяву до органу ДРАЦСу про розлучення;
2. Укладення шлюбу між іноземцями в Україні врегульовано:
а) Сімейним кодексом України;
б) Законом України «Про міжнародне приватне право»;
в) Законом України «Про нотаріат»;
г) Цивільним кодексом України.
3. Батьки малолітніх дітей є для них:
а) опікунами;
б) піклувальниками;
в) патронами;
г) правильна відповідь не зазначена.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 12
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Дати оцінку правовій регламентації розірвання шлюбу в Україні.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Що, крім суб’єктів та об’єктів, відноситься до елементів сімейних правовідносин?
а) об’єктивна сторона сімейних правовідносин;
б) суб’єктивна сторона сімейних правовідносин;
в) зміст сімейних правовідносин;
г) причинний зв’язок між суб’єктом та об’єктом.
Визначити особисте немайнове право:
а) на батьківство;
б) на утримання;
в) на аліменти;
г) на майно, набуте за час шлюбу.
2.

Припинення шлюбу – це:
а) реєстрація органом РАЦСу припинення взаємних прав та обов’язків чоловіка та
дружини на майбутнє;
б) призупинення відносин між чоловіком і дружиною;
в) встановлення режиму окремого проживання;
г) правильна відповідь не зазначена.
3.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 13
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Проаналізувати загальні засади права власності подружжя.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Під подіями, як однієї із підстав виникнення, зміни і припинення сімейних
правовідносин, розуміють:
а) юридичні факти, які виникають незалежно від волі людей;
б) юридичні факти, які виникають за волею людей;
в) сукупність дій та нормативних актів, на підставі яких ці дії вчиняються;
г) нормативні акти, прийнятті компетентними органами;
2. Визначити нормативний акт, який визначає особисті немайнові права подружжя:
а) Сімейний кодекс України;
б) Закон України «Про фермерське господарство»;
в) Земельний кодекс України;
г) Цивільний кодекс України.
3. Система галузі сімейного права включає:
а) публічне сімейне право;
б) приватне сімейне право;
в) норми права та правові інститути;
г) правильні варіанти а) і б).

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 14
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Проаналізувати правові засади опіки та піклування в Україні.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які з перелічених нижче відносин можна віднести до сімейних правовідносин:
а) земельні;
б) податкові;
в) аліментні;
г) трудові.
2. Визначити основні види прав подружжя:
а) особисті немайнові;
б) майнові;
в) житлові;
г) правильний варіант а) і б).
3. Визначити спеціальний нормативно-правовий акт, яким визначено вимоги до
усиновлення:
а) Закон України «Про усиновлення»;
б) Закон України «Про нотаріат»;
в) Цивільний кодекс України;
г) Сімейний кодекс України.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
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Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 15
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Дати оцінку правовому регулюванню аліментних відносин подружжя.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сімейні правовідносини регулюються такими методами:
а)
методи дозволу, припису і заборони;
б)
диспозитивним методом;
в)
імперативним методом;
г)
правильні варіанти б) і в).
2. Визначити особисте немайнове право подружжя:
а) на повагу до своєї індивідуальності;
б) на турботу про іншого з подружжя;
в) на спільну сумісну власність;
г) на роздільну власність.
3. Який нормативно-правовий акт встановлює порядок усиновлення?
а) постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;
б) Закон України «Про безпечність і якість харчової продукції»;
в) наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Положення про присвоєння
відповідних статусів суб'єктам з усиновлення»;
г) правильна відповідь не зазначена.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
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Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 16
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Дати оцінку загальним засадам укладення шлюбу.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сімейне право України – це:
а) галузь права, яка регулює сімейні відносини;
б) галузь права, яка регулює суспільні відносини в сфері укладення шлюбу;
в) підгалузь цивільного права, що регулює сімейні відносини;
г) галузь права, яка регулює майнові та особисті немайнові відносини.
2. Шлюб реєструється після спливу:
а) 6 місяців з дня подання заяви;
б) 3 місяців з дня подання заяви;
в) 1 місяця з дня подання заяви;
г) 10 днів після подання заяви.
3. Визначити особистий немайновий обов’язок подружжя:
а) на повагу до своєї індивідуальності;
б) турбуватися про іншого з подружжя;
в) на спільну сумісну власність;
г) на роздільну власність.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 17
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
4. . Проаналізувати особливості правового регулювання сімейних відносин за участю
іноземного елемента.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які суспільні відносини регулюються нормами сімейного права?
а) особисті немайнові відносини, не пов’язані з майновими;
б) майнові відносини;
в) особисті немайнові відносини, пов’язані з майновими;
г) майнові та пов’язані з ними особисті немайнові сімейні відносини.
2. Зарученими вважаються особи:
а) які одружилися;
б) які подали заяву до органу ДРАЦСу про реєстрацію шлюбу;
в) які бажають одружитися;
г) які подають заяву до органу ДРАЦСу про розлучення.
3. Шлюбний контракт укладається:
а) в усній формі;
б) в письмовій формі з нотаріальним посвідченням;
в) в простій письмовій формі;
г) в будь-якій формі.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 18
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Проаналізувати особисті немайнові права та обов'язки подружжя.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сімейні правовідносини регулюються такими методами:
д)
методи дозволу, припису і заборони;
е)
диспозитивним методом;
ж)
імперативним методом;
з)
правильні варіанти б) і в).
2. Визначити особисте немайнове право подружжя:
а) на повагу до своєї індивідуальності;
б) на турботу про іншого з подружжя;
в) на спільну сумісну власність;
г) на роздільну власність.
3. Який нормативно-правовий акт встановлює порядок усиновлення?
а) постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;
б) Закон України «Про безпечність і якість харчової продукції»;
в) наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Положення про присвоєння
відповідних статусів суб'єктам з усиновлення»;
г) правильна відповідь не зазначена.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 19
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Дати оцінку правовому регламентуванню правовідносин між батьками та дітьми.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які з перелічених нижче відносин регулюються нормами сімейного права?
а) кримінальні;
б) трудові;
в) майнові;
г) земельні.
2. Шлюбний вік встановлений:
а) для чоловіків 18 років, для жінок – 17 років
б) для чоловіків і жінок 18 років
в) для чоловіків 17 років, для жінок – 16 років
г) для чоловіків 18 років, для жінок – 16 років
3. Визначити майнове право подружжя:
а) на майно, набуте за час шлюбу;
б) не успадковане іншим з подружжя майно;
в) надавати утримання;
г) правильна відповідь не зазначена.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
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Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 20
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Дати оцінку правовому регулюванню визначення походження дитини.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сімейні правовідносини регулюються такими методами:
а) методи дозволу, припису і заборони;
б) деструктивний та методологічний методи;
в) імперативний і диспозитивний;
г) емпіричний метод та метод дозволу.
2. Порядок укладення шлюбу врегульовує:
а) Шлюбно-сімейний кодекс України;
б) Цивільний кодекс України;
в) Земельний кодекс України;
г) Сімейний кодекс України.
3. Що не може бути підставою припинення права приватної власності на успадковану за
час шлюбу земельну ділянку чи її частину:
а) добровільна відмова від земельної ділянки її власника;
б) відчуження земельної ділянки за рішенням її власника;
в) відчуження земельної ділянки для суспільних потреб;
г) систематичної несплати орендної плати за користування земельною ділянкою.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
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Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 21
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Дати оцінку шлюбному договору як формі регулювання сімейних відносин.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сімейний кодекс України має:
а) 5 розділів;
б) 6 розділів;
в) 7 розділів;
г) 8 розділів.
2. Консолідація, як один із засобів вдосконалення сімейного законодавства – це:
а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них включаються всі подальші
зміни та доповнення, а частини, які втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з акту;
б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені акти, кодекси; це такий спосіб
систематизації законодавства, при якому упорядкування форми раніше виданого
законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту по суті;
в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з одного й того ж питання, але
зосереджених у різних актах, у новий єдиний акт зведеного характеру;
г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню з законодавчих актів колізій.
3. Діти мають право:
а) на повагу до своєї індивідуальності;
б) на турботу про них;
в) на спільну сумісну власність;
г) правильні варіанти а) і б).

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 22
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Проаналізувати нормативно-правову базу щодо стягнення аліментів.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які з перелічених кодифікованих актів здійснюють регулювання сімейних
правовідносин в Україні:
а) Сімейний кодекс України;
б) Аграрний кодекс України;
в) Земельний кодекс України;
г) Кодекс законів про працю України.
2. Колізійні норми сімейного права містяться у:
а) Законі України «Про міжнародне приватне право»;
б) Законі України «Про нотаріат»;
в) Законі України «Про шлюб»;
г) Цивільному кодексі України.
3. Якщо дини та народжена у шлюбі, то:
а) її батьками вважаються жінка, що народила дитину та її чоловік;
б) її батьками вважаються жінка, що народила дитину та чоловік за її вказівкою;
в) її батьками вважаються жінка, що народила дитину та чоловік, що фактично з нею
проживав;
г) правильна відповідь не зазначена.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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закладах»
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 23
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Визначити основні напрямки вдосконалення сімейного законодавства.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Зарученими вважаються особи:
а) які одружилися;
б) які подали заяву до органу ДРАЦСу про реєстрацію шлюбу;
в) які бажають одружитися;
г) які подають заяву до органу ДРАЦСу про розлучення;
2. Укладення шлюбу між іноземцями в Україні врегульовано:
а) Сімейним кодексом України;
б) Законом України «Про міжнародне приватне право»;
в) Законом України «Про нотаріат»;
г) Цивільним кодексом України.
3. Батьки малолітніх дітей є для них:
а) опікунами;
б) піклувальниками;
в) патронами;
г) правильна відповідь не зазначена.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
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Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 24
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Проаналізувати особливості правового регулювання сімейних правовідносин, які
виникають між громадянами різних держав.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сімейний кодекс України прийнятий:
а) 10 січня 1999 року;
б) 20 липня 2001 року;
в) 10 січня 2002 року;
г) 16 січня 2003 року.
2. Подання заяви про шлюб можлива через представника у разі, якщо:
а) є нотаріально посвідчена довіреність на представника;
б) заяву подає законний представник;
в) немає заперечень під час одруження;
г) правильна відповідь не зазначена.
3. Чи потрібна згода дружини на продаж нерухомого майна, набутого за час шлюбу?
а) потрібна у будь-якому разі;
б) не потрібна;
в) залежить від вартості майна;
г) лише при наявності спору.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 25
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Визначити поняття та охарактеризувати склад сім’ї.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Що, крім суб’єктів та об’єктів, відноситься до елементів сімейних правовідносин?
а) об’єктивна сторона сімейних правовідносин;
б) суб’єктивна сторона сімейних правовідносин;
в) зміст сімейних правовідносин;
г) причинний зв’язок між суб’єктом та об’єктом.
Визначити особисте немайнове право:
а) на батьківство;
б) на утримання;
в) на аліменти;
г) на майно, набуте за час шлюбу.
5.

Припинення шлюбу – це:
а) реєстрація органом РАЦСу припинення взаємних прав та обов’язків чоловіка та
дружини на майбутнє;
б) призупинення відносин між чоловіком і дружиною;
в) встановлення режиму окремого проживання;
г) правильна відповідь не зазначена.
6.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 26
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Охарактеризувати юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення
сімейних правовідносин.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Імперативний метод, як один з методів регулювання сімейних відносин, полягає у:
а) вільному здійсненні тих видів діяльності, які дозволені законом;
б) дозволі вчиняти певні дії;
в) покладенні на суб’єктів сімейних правовідносин обов’язку вчинити певні дії, визначені
законом;
г) наданні особі права діяти певним чином.
2. Інкорпорація як один із засобів вдосконалення сімейного законодавства – це:
а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них включаються всі подальші
зміни та доповнення, а частини, які втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з акта;
б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені акти, кодекси; це такий спосіб
систематизації законодавства, при якому упорядкування форми раніше виданого
законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту по суті;
в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з одного й того ж питання, але
зосереджених у різних актах, у новий єдиний акт зведеного характеру;
г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню з законодавчих актів колізій.
3. Право на аліменти мають:
а) неповнолітні діти;
б) повнолітні син чи дочка, що продовжують навчатися, однак до 23 років;
в) непрацездатні батьки;
г) усі варіанти правильні.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
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Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 27
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Дати оцінку державному регулюванню усиновлення в Україні.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Диспозитивний метод, як один з методів регулювання сімейних відносин, полягає у:
а) покладенні на суб’єктів сімейних правовідносин обов’язку вчинити певні дії, визначені
законом;
б) обмеженні вчиняти певні дії;
в) вільному здійсненні тих видів діяльності, які не заборонені законом;
г) прямій вказівці діяти певним чином.
2. Вільний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органах РАЦСу – це:
а) сім’я;
б) шлюб;
в) цивільний шлюб;
г) правильні варіанти б) і в).
3. Який орган здійснює державну реєстрацію успадкованого за час спільного проживання
нерухомого майна одним з подружжя:
а) державний реєстратор;
б) головне управління юстиції області;
в) правильними є варіанти а) і б);
г) нотаріус.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
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Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 28
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Визначити функції сімейного права.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які з перелічених нижче актів не відносяться до джерел сімейного права?
а) закони;
б) підзаконні нормативно-правові акти;
в) Постанови Верховної Ради України;
г) індивідуальні правові акти.
2. Кодифікація, як один із засобів вдосконалення сімейного законодавства, - це:
а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них включаються всі подальші
зміни та доповнення, а частини, які втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з акта;
б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені акти, кодекси; це такий спосіб
систематизації законодавства, при якому упорядкування форми раніше виданого
законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту по суті;
в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з одного й того ж питання, але
зосереджених у різних актах, у новий єдиний акт зведеного характеру;
г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню з законодавчих актів колізій.
3. Зловживання алкогольними напоями є підставою для:
а) позбавлення батьківських прав;
б) обмеження батьківських прав;
в) відновлення батьківських прав;
г) правильна відповідь не зазначена.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
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Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 29
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Обґрунтувати доцільність класифікації сімейних правовідносин.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Під подіями, як однієї із підстав виникнення, зміни і припинення сімейних
правовідносин, розуміють:
а) юридичні факти, які виникають незалежно від волі людей;
б) юридичні факти, які виникають за волею людей;
в) сукупність дій та нормативних актів, на підставі яких ці дії вчиняються;
г) нормативні акти, прийнятті компетентними органами;
2. Визначити нормативний акт, який визначає особисті немайнові права подружжя:
а) Сімейний кодекс України;
б) Закон України «Про фермерське господарство»;
в) Земельний кодекс України;
г) Цивільний кодекс України.
3. Система галузі сімейного права включає:
а) публічне сімейне право;
б) приватне сімейне право;
в) норми права та правові інститути;
г) правильні варіанти а) і б).

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Сімейне право»
Варіант 30
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Охарактеризувати право сумісної власності подружжя.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які з перелічених нижче відносин можна віднести до сімейних правовідносин:
а) земельні;
б) податкові;
в) аліментні;
г) трудові.
2. Визначити основні види прав подружжя:
а) особисті немайнові;
б) майнові;
в) житлові;
г) правильний варіант а) і б).
3. Визначити спеціальний нормативно-правовий акт, яким визначено вимоги до
усиновлення:
а) Закон України «Про усиновлення»;
б) Закон України «Про нотаріат»;
в) Цивільний кодекс України;
г) Сімейний кодекс України.

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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