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СІМЕЙНЕ ПРАВО 

1. Поняття сімейного права як навчальної дисципліни: 

2. Предмет сімейного права України: 

3. Джерела сімейного права України: 

4. Строк у сімейному праві — це: 

5. Диспозитивні строки – це: 

6. Юридичні події — це: 

7. Сімейні правовідносити мають такі ознаки: 

8. Право на шлюб – це: 

9. Зарученими вважаються особи, які: 

10. Державна реєстрація — це: 

11. Шлюбний договір – це: 

12. Усиновлення – це: 

13. Батьківство — це: 

14. Юридичні дії – це: 

15. Суб`єкти сімейних правовідносин наділені: 

16. Суб’єкти сімейних правовідносин це: 

17. Підстави виникнення сімейних правовідносин: 

18. Сім’я в соціологічному значенні це: 

19. Родинність в сімейному праві України це: 

20. Свояцтво в сімейному праві України це: 

21. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого  

державного органу реєстрації актів цивільного стану за: 

22. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу: 

23. Між якими із указаних осіб за певних умов може бути зареєстрований шлюб: 

24. Заручини можуть тривати: 

25. Шлюбний договір не може регулювати: 

26. Види особистих немайнових прав: 

27. Різниця у віці між особами, що укладають шлюб:  

28. Надати право на шлюб до досягнення шлюбного віку може: 

29. Заручини зобов’язують: 

30. До досягнення шлюбного віку за наявності певних обставин право на шлюб може 

бути надане особі, яка досягла: 

31. В якому віці мають право одружуватись жінки: 

32. Поняття шлюбу за сімейним правом України: 

33. Ознаки шлюбу: 

34. Назвіть умови укладення шлюбу: 

35. Право на шлюб надається: 

36. Юридичне значення заручин: 

37. Суб'єктивний сімейний обов'язок : 

38. Шлюб це: 
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39. Сім'я це: 

40. Підставою для виникнення відносин свояцтва є: 

41. Ступінь кровного споріднення це: 

42. Правоздатність і дієздатність це: 

43. Право чоловіка та дружини на ім’я і прізвище у шлюбі: 

44. Порядок і способи поділу майна подружжя: 

45. Права і обов’язки подружжя щодо взаємного утримання за законом 

передбачається у разі: 

46. Шлюбом за Сімейним кодексом України є: 

47. Недійсним є шлюб: 

48. Шлюб визнається неукладеним у випадку: 

49. Форма шлюбного договору: 

50. Заява про реєстрацію шлюбу втрачає силу (якщо реєстрація у встановлений день 

не відбулася) після спливу: 

51. До якого віку за загальним правилом батьки повинні утримувати дитину: 

52. Якщо батьки дитини проживають окремо,  дитина самостійно визначає своє 

місце проживання у одного з батьків, якщо вона досягла: 

53. Яке майно належить до спільної сумісної власності подружжя: 

54. З якого моменту шлюб вважається недійсним: 

55. Який шлюбний вік встановлений законодавством України: 

56. Місце реєстрації  шлюбу: 

57. Одношлюбність в сімейних стосунках означає: 

58. При розпорядженні своїм майном дружина, чоловік мають враховувати інтереси 

інших: 

59. У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється: 

60. Режим окремого проживання подружжя - це: 

61. Позов до суду про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений: 

62. У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану 

шлюб припиняється у день: 

63. За заявою подружжя або позовом одного з них суд може ухвалити рішення про 

встановлення для подружжя режиму окремого проживання у разі: 

64. Шлюб може бути розірвано: 

65. Розірвання шлюбу, здійснене за рішенням суду, має бути зареєстроване в: 

66. Шлюб розривається державним органом РАЦСа за заявою одного з подружжя, 

якщо другий з подружжя: 

67. Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не 

більш як за: 

68. Права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на: 

69. Особа, позбавлена батьківських прав: 

70. Визначення імені дитини відбувається: 

71. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею: 
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72. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо 

до суду, якщо вона досягла: 

73. До підстав позбавлення батьківських прав не належить така обставина: 

74. Право одного з подружжя на аліменти, які були присуджені за рішенням суду, 

може бути припинене за рішенням суду, якщо буде встановлено, що: 

75. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла 14 

років визначається самою дитиною, якщо вона досягла: 

76. Аліменти, одержані на дитину, є власністю: 

77. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних 

коштів, належить: 

78. Аліменти сплачуються: 

79. При визначенні розміру аліментів суд не враховує: 

80. Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня: 

81. Якщо батьки дитини змінили прізвище для зміни прізвища дитини необхідна її 

згода у разі досягнення нею: 

82. Якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати 

і батько, дитині може бути дано: 

83. Право дружини на утримання у разі проживання з нею дитини припиняється, 

якщо: 

84. Договір між батьками про сплату аліментів укладається: 

85. При безпосередній загрозі для життя або здоров’я дитини  постановити рішення 

про її негайне відібрання від батьків мають право: 

86. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом: 

87. Малолітньою вважається дитина, яка не досягла: 

88. Правовими наслідками встановлення судом режиму окремого проживання 

подружжя є: 

89. Батьки зобов’язані зареєструвати народження дитини в органі РАЦС не пізніше: 

90. При вирішенні питань, що стосуються життя дитини, має бути врахована думка 

самої дитини з моменту, коли: 

91. При порушенні батьками прав та законних інтересів дитини, або при 

зловживанні батьківськими правами, дитина має право звернутися за захистом 

до суду по досягненні віку: 

92. Походження дитини визначається на підставі: 

93. До вимог про поділ майна, що є об'єктом спільної сумісної власності подружжя, 

шлюб між якими розірвано, застосовується такий строк позовної давності: 

94. У випадках, передбачених Сімейним кодексом України, особа має право на 

попереднє звернення за захистом своїх сімейних прав та інтересів до: 

95. У якому випадку діти можуть бути звільнені від обов'язку утримання своїх 

батьків: 

96. Неповнолітньою відповідно до Сімейного кодексу України вважається дитина: 

97. Усиновлення дитини провадиться без згоди батьків, якщо вони: 
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98. Опіка встановлюється над дітьми у віці: 

99. Піклування встановлюється над дітьми у віці: 

100. Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування: 

101. Опікун, піклувальник не має права: 

102. За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від 

повноважень опікуна або піклувальника у разі: 

103. Патронат над дитиною встановлюється: 

104. Опікунами (піклувальниками) не можуть бути особи, які: 

105. Опіка припиняється: 

106. Патронатний вихователь зобов’язаний: 

107. Шлюб між громадянином України та іноземцем реєструються в Україні 

відповідно до: 

108. Рішення про створення прийомної сім'ї приймається: 

109. Вихованцями дитячого будинку сімейного типу є: 

110. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається: 

111. Хто має  право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення 

або визнання усиновлення недійсним? 

112. Розірвання шлюбу між іноземцями в Україні здійснюється відповідно до норм 

113. Хто має право на усиновлення дитини, яка є громадянином України: 

114. Який орган здійснює нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені 

іноземцями: 

 

 


