
08.04.2021 

Семінар (2 год) 

Контрольні запитання: 

1. Поняття сімейного права. 

2. Які основні завдання сімейного законодавства? 

3. Назвіть джерела сімейного права. 

4. Поняття сім”ї та шлюбу. 

5. Умови вступу в шлюб. 

6.  Визнання шлюбу недійсним. 

7. Припинення шлюбу. 

 

Тестові завдання до даної теми: 

1. Що не є умовою для вступу у шлюб? 

-досягнення шлюбного віку 

-взаємна згода сторін 

-згода батьків 

-взаємна обізнаність про стан здоров”я 

2. Коли шлюб розривається за заявою одного з подружжя? 

 -коли інший визнан недієздатним 

 -коли є неповнолітня дитина 

 -коли інший згоден 

 -коли відсутній майновий спір 

3. В Україні шлюбний вік встановлений: 

-18 років, незалежно від статі 

-для чоловіків 17 років, жінок 16 років 

-для чоловіків 18 років, жінок 17 років 

-для чоловіків 18 років, жінок 16 років 

4. В який строк повинен бути зареєстрований шлюб після подання заяви про 

реєстрацію шлюбу на загальних підставах 

-2 місяці 



-6 місяців 

-1 місяць 

-3 місяці 

5. Який правовий режим майна, що було придбано подружжям, під час 

спільного проживання 

-спільна часткова власність 

-спільна сумісна власність 

-колективна власність 

-державна власність 

6. Які відносини між подружжям можуть бути врегульовані шлюбним 

договором 

-майнові та особисті немайнові 

-особисті немайнові 

-особисті немайнові пов’язані з майновими 

-майнові 

7. Шлюбний договір укладається у такій формі: 

-письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією 

-письмовій формі 

-письмовій формі з нотаріальним посвідченням 

-письмовій та усній формі 

8. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання судом визначається 

наступним чином 

-шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання 

шлюбу 

-шлюб  припиняється   у   день   реєстрації розірвання шлюбу державним 

органом реєстрації актів цивільного  стану 

-шлюб припиняється у день винесення рішення суду про розірвання шлюбу 

-шлюб припиняється через 15 днів після винесення рішення суду про 

розірвання шлюбу 

9. Нареченими вважаються особи які: 

-публічно оголосили про бажання вступити в шлюб 



-подали   заяву   про реєстрацію шлюбу 

-мають спільних дітей, але які не  зареєстрували шлюб 

-уклали шлюбний договір 

10. Якщо реєстрація шлюбу  у  визначений  день  не  відбулася, заява  про  

реєстрацію  шлюбу  втрачає чинність після спливу 

-трьох тижнів від дня її подання 

-двох місяців від дня її подання 

-одного місяця від дня її подання 

-трьох місяців від дня її подання 

 


