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Методичні вказівки для написання  контрольних робіт з „Цивільноого 
та сімейного права” 

 
Контрольна робота виконується студентами (заочної форми 

навчання) з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, 
отриманих при самостійному вивченні дисциплін. 
Теми контрольних робіт пропонуються студентам на початку вивчення 
дисципліни. 

Студент отримує один з варіанті контрольної роботи, в якому 
міститься 2 теоритичних питання та одне практичне. Для написання 
контрольної роботи має важливе значення підбір літератури. Студенти 
можуть використовувати будь-які юридичні посібники, кодекси – 
Цивільний Кодекс України, Сімейний Кодекс України та інші кодекси, 
статті з журналів „Право України”, газети „Юридичний вісник”, 
„Урядовий кур’єр”, „Голос України” (які є в бібліотеці коледжу) і інші 
матеріали, наприклад, закони, судову практику. 
Контрольна робота повинна мати план, який складається з певних розділів, 
тобто: 

 Вступ; 
 Основні питання роботи; 
 Висновок; 
 Список використаної літератури. 
У вступі визначаються основні питання вибраної теми роботи, її 

значення, актуальність. 
Далі висвітлюються основні питання по темі, які можуть бути поділені 

на параграфи, в яких викладається зміст вибраної теми. 
 Практичне завдання має містити обґрунтовану відповідь, яка 
повинна бути підкріплена посиланням на нормативно-правові акти та 
статті. 

У висновку зазначається підсумок усього висвітленого матеріалу. 
Написання кожного розділу потрібно починати з нового листа для 

того, щоб відокремити один розділ від іншого. Перед окремими частинами 
(розділами, параграфами) слід вказати їх назви. 

Робота може бути написана від руки або надрукована через 1,5 
міжрядковий інтервал. Обсяг роботи 10-12 сторінок на кожне із двох 
теоретичних питань  та 1-2 сторінок на розв’язання практичного завдання 
контрольної роботи. 

Робота повинна мати поля: з лівого боку – 3 см, правого – 1,5 см., 
зверху і знизу 2 см. 

Зразок оформлення титульного листа контрольної роботи визначено 
навчальною частиною заочної форми навчання.  

 
 



Завдання до контрольної роботи з дисципліни 
 
                     «Цивільне та сімейне право» 
 
      Варіант 1 
 

1. Поняття, предмет і метод цивільного права. 
2. Договір купівлі-продажу. 
3. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без 

громадянства, законів іноземних держав і міжнародних договорів в 
Україні. 

 
   Варіант 2 
 
1. Поняття та структура цивільного законодавства. 
2. Договір поставки. 
3. Права та обов’язки батьків та дітей. 
 
   Варіант 3 
 
1. Система та функції цивільного права. 
2. Договір міни (бартеру) та дарування. 
3. Права та обов’язки інших членів сім’ї. родичів. 
 
   Варіант 4 
 
1. Поняття та зміст цивільних правовідносин. 
2. Договір ренти. 
3. Майнові правовідносини подружжя. 
 
   Варіант 5 
 
1. Правоздатність та дієздатність громадян. 
2. Договір лізингу. 
3. Права та обов’язки подружжя по утриманню. 
 
   Варіант 6 
 
1. Поняття та ознаки юридичної особи. 
2. Договір довічного утримання (догляду). 
3. Сімейні правовідносини. 
 
    



Варіант 7 
 
1. Юридичні факти. 
2. Договір найму (оренди) житла земельної ділянки. 
3. Права та обов’язки опікунів та піклувальників. 
 
  Варіант 8 
 
1. Держава та територіальні громади як суб’єкти цивільних прав. 
2. Договір контрактації. 
3. Умови та підстави укладення шлюбу. 
 
Варіант 9 
 
1. Особисті немайнові права громадян. 
2. Кредитний договір. 
3. Припинення шлюбу. 
 
Варіант 10 
 
1. Поняття та види цивільних об’єктів. 
2. Договір комерційної концесії. 
3. Недійсність шлюбу. 
 
 
Варіант 11 
 
1. Елементи та види цивільних правовідносин. 
2. Договір підряду на капітальне будівництво. 
3. Шлюбний договір. 
 
 
Варіант 12 
 
1. Поняття та класифікація речей  у цивільному праві. 
2. Договір побутового підряду. 
3. Режим окремого проживання. 
 
Варіант 13 
 
1. Поняття правочину. 
2. Договір зберігання. Договір охорони. 
3. Поняття, метод та принципи сімейного права. 



Варіант 14 
 
1. Умови дійсності правочинів. 
2. Види авторських договорів. 
3. Правовий режим спільного майна 
 
Варіант 15 
 
1. Представництво у цивільному праві. 
2. Договір майнового страхування. 
3. Правовий режим роздільного майна. 
 
Варіант 16 
 
1. Довіреність, види, форма та строк дії. 
2. Договір комісії та управління майном. 
3. Визнання походження дитини. 
 
 
Варіант 17 
 
1. Поняття, час і місце відкриття спадщини. 
2. Договір факторингу. 
3. Оспорювання батьківства, материнства. 

 
 
      Варіант 18 
 

1. Види спадкування. 
2. Договір позики. 
3. Поняття, умови, порядок та правові наслідки усиновлення. 
 
Варіант 19 
 
1. Поняття та зміст права власності. 
2. Договір банківського вкладу. 
3. Поняття та значення опіки та піклування. 
 
Варіант 20 
 
1. Поняття та об’єкти права інтелектуальної власності. 
2. Договір позички. Банківські розрахунки. 
3. Встановлення над дітьми патронату. 


