
Орієнтовні варіанти 

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни 

 «Цивільне та сімейне право» 

Варіант 1. 

1. Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи.(25 балів) 

2. .Назвати вимоги до шлюбного договору та підстави визнання його недійсним. (25 балів) 

3.Тестові завдання (5 балів за правильну відповідь) 

1. Правочини, що спрямовані на обмеження правоздатності або дієздатності:  

1) Допускаються за наявності згоди сторін  

2) Повинні бути нотаріально посвідчені  

3) Нікчемні  

4) Дійсні  

5) Дійсні, якщо момент укладання правочину співпадає з моментом його виконання  

2. Відповідальність, за якою кожний із зобов'язаних суб'єктів відповідає пропорційно до 

розміру своєї частки в загальному боргу, називається:  

1) Обмеженою 2) Повною 3) Частковою 4) Субсидіарною 5) Регресною  

3. Закони, що регулюють цивільні правовідносини, за загальним правилом вступають в 

силу:  

1) З моменту прийняття, але не раніше 10 днів з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції 

2) Через 10 днів після прийняття, але не раніше дати публікації в офіційних джерелах  

3) Через 20 днів після публікації в офіційних джерелах, але не раніше дати публікації  

4) Через 10 днів з дня офіційного обнародування, якщо інше не передбачено самим законом, 

але не раніше дня публікації  

5) З моменту прийняття  

4. Вищу юридичну силу в цивільному законодавстві мають:  

1) Рішення суду  

2) Закони України 

 3) Постанови Кабінету Міністрів України  

4) Укази Президента  

5) Акти місцевих органів влади  



5. У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка в момент завдання 

шкоди не працювала, його середньомісячний заробіток (дохід) обчислюється виходячи з: 

 1) Потреб такої особи  

2) Розміру мінімальної заробітної плати  

3) Розміру прожиткового мінімуму  

4) Розміру заробітної плати членів її сім’ї  

5) Його заробітку до звільнення або звичайного розміру заробітної плати працівника його 

кваліфікації у цій місцевості  

6. У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно:  

1) Відшкодовується його вартість, яка визначається на момент знищення майна  

2) Повертається аналогічне майно 

 3) Вимоги потерпілого не підлягають задоволенню  

4) Відшкодовується його вартість, яка визначається на момент придбання цього майна 

потерпілим  

5) Відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про 

повернення майна 

7.Відповідно до норм Сімейного кодексу України дружина, чоловік розпоряджаються 

майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя: 

 1) за взаємною згодою;  

2) за особистим бажанням кожного;  

3) з урахуванням інтересів дітей.  

8. При укладенні договорів одним із подружжя щодо розпорядження майном, яке є об'єктом 

права спільної сумісної власності подружжя вважається, що: 

 1) він діє за згодою другого з подружжя;  

2) він має право самостійного розпорядження майном;  

3) він зобов'язаний розпоряджатися майном для його збереження.  

9. Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення 

і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з 

подружжя має бути подана:  

 1) письмово; 2) усно; 3) нотаріально посвідчена.  



10. Згода подружжя на укладення договору щодо розпорядження спільною сумісною 

власністю який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути:  

1) письмово оформлена; 2) законом не визначено; 3) нотаріально засвідчена.  

 


