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ПЕРЕДМОВА
Освіта є тим соціальним інститутом, який створює фундамент розвитку
кожної людини. Завдяки діяльності освітніх установ реалізується державна
політика у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, становленні
вітчизняної науки, техніки та культури, збереженні й примноженні культурної
спадщини, формування людини майбутнього.
Особливе місце у цій системі належить школі. Сучасний світ ставить до
школярів зовсім інші, ніж у минулому столітті, вимоги. Сьогодні потрібні не
«гвинтики» для єдиного суспільного механізму, а творчі особистості, здатні
самостійно та відповідально приймати рішення.
З-поміж проблем, якими переймаються педагоги, важливою була і
залишається проблема правової освіти та виховання учнівської молоді.
Передовсім правова освіта має сформувати громадянські якості, життєву
позицію, компетентність, ціннісні орієнтації школяра.
Такий підхід ставить перед вчителем головне завдання навчання –
формування свідомого компетентного громадянина-людини, яка відповідає
суспільству, в якому живе, має належну освіту й досвід, щоб дати собі раду в
ньому, бути здатною розв’язувати особисті та громадські проблеми,
повноправного, відповідального та небайдужого учасника суспільного життя.
Якісне підвищення рівня правових знань неможливе без відповідних
фахівців та сучасних підручників та посібників. Крім того, сама школа має
перетворитися на зразок демократичного правового простору.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
у 2014-2015 навчальному році
1. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України17
листопада 2011 за № 1318/20056.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2015 № 111«Про
проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у2014-2015
навчальному році».
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 року № 253
«Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки,
інформаційних технологій, правознавства, трудового навчання у 2014-2015
навчальному році».
4. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації від 17.02.2015 № 111-ОД «Про проведення Всеукраїнської
учнівської олімпіади з правознавства у 2014-2015 навчальному році».
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СКЛАДЖУРІ
III етапу Всеукраїнської учнівської
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Заступник голови журі Семенов Володимир Миколайович, доцент кафедри
теорії та історії держави і права, заступник декана з
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університету, кандидат наук з державного управління,
доцент;
Секретар

Третьякова Олена Василівна, методист історії та
основ правознавства Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.

Члени журі
Зарудний Сергій
Вікторович

учитель правознавства вищої категорії, старший
учитель Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 17 м. Суми;

Котвяковський Юрій
Олександрович

старший викладач кафедри правосуддя Сумського
національного аграрного університету;

Роговенко Олег
Володимирович

доцент кафедри адміністративного та інформаційного
права
Сумського
національного
аграрного
університету, кандидат юридичних наук;

Експерт-консультант

Ткаченко Анатолій Олександрович,завідувач кафедри
державно-правових дисциплін Державний вищий
навчальний заклад «Українська академія банківської
справи Національного банку України», кандидат
юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент,.
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ЗАВДАННЯ II ЕТАПУ
Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
2014-2015 навчальний рік
11 КЛАС

Завдання І
Вкажіть:
– відмінність між шлюбним договором та цивільним договором
– між шахрайством і правочином укладеним під впливом обману
Кількість балів: 14б.

Завдання ІІ
Практичні завдання:
1. Що таке зловживання правом? Спираючись на законодавство, наведіть
три приклади зловживання правом.
2. Вкажіть, якою галуззю права регулюються ці відносини. Дайте
визначення цієї галузі права. Одним реченням охарактеризуйте кожне із понять.
Доповніть логічний ряд.
Неустойка, гарантія, застава, притримання, завдаток, _________.
3. Визначте, які з нижченаведених юридичних фактів є юридичними
вчинками, а які – юридичними актами. Свою відповідь обґрунтуйте.
1) Суд визнав право власності за Віктором на самовільно збудований
будинок, після того, як йому було надано земельну ділянку.
2) Тетяна та Сергій уклали шлюбний договір.
3) Світлана написала літературний роман.
4) Максим створив винахід.
5) Під час збирання грибів у лісі Василь виявив скарб.
Кількість балів: 30 б.
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Завдання ІІІ
Розв’яжіть юридичні задачі
1. 11 вересня 2014 року до інваліда-афганця, жителя м. Харкова
Олександра приїхали Петро і Опанас та запропонували йому роботу в Києві на
автостоянці. Його трудова функція мала зводитися до того, щоб натискуючи на
кнопки, піднімати та опускати шлагбаум при в’їзді й виїзді автомобілів. Однак
насправді Петро та Опанас примусили Олександра займатися жебракуванням у
Москві, а всі кошти які він отримував від перехожих на вулиці й пасажирів
метро віддавати їм.
Кваліфікуйте дії Петра та Опанаса. Розкрийте склад злочину.
2. Вадимов, член депутатської комісії Черкаської міської ради з розгляду
питань переведення житлових приміщень у категорію нежитлових і, навпаки,
житлових будинків у будинки садибного типу, вимагав від жителя обласного
центру Хаткіна хабар у розмірі 5 тис. грн. за прийняття позитивного рішення
щодо переведення його квартири в категорію нежитлових приміщень. Це
пояснювалося тим, що Хаткін вирішив облаштувати там стоматологічний
кабінет, що вважалося самовільним переплануванням квартири, що
перешкоджає винесенню даного питання на розгляд виконкому міськради.
Намагаючись приховати факт отримання хабара, Вадимов удався до послуг
посередника, вступивши у змову з приватним нотаріусом Соболєвим. Той, у
свою чергу, уклав фіктивний правочин з хабародавцем про нібито надання
юридичних послуг, які оцінив у 5 тис. грн. Гроші були передані.
Кваліфікуйте діяння Вадимова і Соболєва.
3. Слюсарі заводу Малишев і Рябчук після обідньої перерви повернулися
на завод. На прохідній їх зупинив начальник охорони підприємства і заявив, що
Малишев подає ознаки алкогольного сп'яніння, а Рябчук – ознаки наркотичного
сп'яніння і через це він відсторонює їх від роботи. Це було зроблено в
присутності двох вахтерів та інженера відділу кадрів. Спроба Малишева і
Рябчука зв'язатися по телефону з майстром дільниці успіхом не увінчалась і
тому вони, образившись, пішли скаржитись у міліцію. Наступного дня,
вийшовши на роботу, вони дізнались, що звільнені за прогул. Вважаючи такий
наказ незаконним, вони звернулись до суду про поновлення на роботі.
Дайте правовий аналіз ситуації.
Кількість балів:45 б.

8

Завдання ІV
Теоретичні завдання:
1. Охарактеризуйте принципи утворення та діяльності громадських
об'єднань.
2. Визначте конституційно-правові основи безпосередньої демократії
в Україні.
3
.Хто може набути статус безробітного.
Кількість балів: 12 б.

Завдання V
Розгляньте малюнок та дайте відповіді на
питання.
Про яке правове явище свідчить фотографія?
Сформулюйте його визначення.
Назвіть ознаки цього правового явища.
Охарактеризуйте діяння, відображене на фото, як
елемент об’єктивної сторони правопорушення.
Наведіть інші приклади цього виду правопорушення
(не менше трьох). Які нормативно-правові акти
регулюють зазначені відносини?
К
ількість балів:

10 б.
Загальна кількість балів: 111 б
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ЗРАЗКИ ВІДПОВІДЕЙ
до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з правознавства
Завдання І
Вкажіть відмінність між шлюбним договором (далі – ШД) та
цивільним договором (далі ЦД).
1. Сторонами ШД можуть бути чоловік і дружина або наречений і
наречена, а сторонами ЦД може бути дуже широке коло осіб (всі учасники
цивільно-правових відносин).
2. ШД може укладатися тільки у письмовій формі і підлягає нотаріальному
посвідченню, а ЦД може укладатися і в усній формі, а якщо він укладається у
письмовій формі, то не завжди підлягає нотаріальному посвідченню.
3. Деякі види ЦД, на відміну від ШД, підлягають обов’язковій державній
реєстрації.
4. ШД можуть регулюватися тільки майнові відносини між сторонами, а
ЦД – також немайнові.
5. Правові відносини, які виникають між сторонами у разі укладення ШД, є
триваючими, а правові відносини, які виникають між сторонами у разі
укладення ЦД, можуть бути також одноактними та короткочасними.
6. При укладенні ШД має місце вільний вияв волі осіб (чоловіка і дружини,
нареченого і нареченої) щодо вступу у договірні відносини, а при укладенні
деяких ЦД, волевиявлення однієї із сторін щодо укладення договору, є
обов’язковим для вступу із цією стороною у договірні відносини (публічний
договір).
7. ШД вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення, а
ЦД вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх
істотних умов договору або з моменту передачі речі.
8. Якщо ЦД є строковим, то всі його положення діють на протязі
зазначеного у договорі строку, а у ШД різні його положення можуть мати різні
строки дії.
9. У ЦД сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються
до відносин між ними, які виникли до його укладення, а щодо ШД таке
виключається.
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10. Законодавством може бути встановлено максимальний строк дії ЦД, а
щодо ШД таке законом не передбачено.
11. ШД може бути розірвано судом здебільшого у разі неможливості його
виконання, а ЦД може бути розірвано судом на вимогу однієї із сторін
здебільшого у випадку істотного порушення договору іншою особою.
12. ШД є двостороннім договором, а ЦД може бути також одностороннім.
Вкажіть відмінність між шахрайством та правочином
Шахрайство – заволодіння чужим майном або придбання права на майно
шляхом обману чи зловживання довірою.
Правочин, укладений під впливом обману – це правочин, вчиненим під
впливом обману у випадку навмисного цілеспрямованого введення іншої
сторони в оману щодо фактів, які впливають на укладення правочину.
Спільні ознаки шахрайства
і правочину, укладеного під
впливом обману (далі – ПУПВО)

Відмінності між шахрайством
і правочином укладеним під
впливом обману

1. В обох випадках обман є засобом,
при допомозі якого настають
фактичні наслідки.
2. І скоєння шахрайства, і укладення
правочину під впливом обману,
пов’язано з діяльністю фізичної
особи, хоча щодо ПУПВО можлива
також діяльність юридичної особи.

1. Шахрайство скоюється всупереч
нормам права, є протиправним
діянням, а укладення правочину є
правомірним діянням, однак ПУПВО
визнається судом недійсним, як
такий, щодо якого порушено одну із
умов дійсності правочину (єдність
волі і волевиявлення).

3. Предметом як шахрайства, так і
ПУПВО, є майно, але предметом
шахрайства можуть бути також
майнові права.

2. Суб’єктом шахрайства може бути
тільки фізична особа, а стороною
ПУПВО може бути також юридична
особа.

4. І при шахрайстві, і при ПУПВО
може наставати цивільно-правова
відповідальність,
однак
за
шахрайство особа повинна бути
притягнута ще й до кримінальної
відповідальності.

3. Питання шахрайства регулюються
нормами кримінального права, а
питання
ПУПВО
–
нормами
цивільного права.
4. Предметом шахрайства, на відміну
від предмета ПУПВО, може бути не
тільки майно, а й майнові права.
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5. При шахрайстві одна особа
виконує дію майнового характеру на
користь іншої особи, нічого не
отримуючи взамін, а при ПУПВО –
дії майнового характеру виконуються
обидвома сторонами.
6. За скоєння шахрайства особа несе
як кримінальну відповідальність, так
і цивільно-правову, а у випадку
ПУПВО – тільки цивільно-правову.
7. У випадку шахрайства цивільноправова відповідальність полягає у
відшкодуванні
шкоди
завданої
злочином, тобто у поверненні
незаконно отриманого майна і
можливому відшкодуванні моральної
шкоди, а у випадку ПУПВО –
сторона, яка застосувала обман,
зобов’язана відшкодувати другій
стороні збиткиу подвійному розмірі
та моральну шкоду (збитки сторони
введеної в оману можуть полягати у
втратах, яких особа зазнала у зв’язку
із знищенням або пошкодженням
речі, а також витратах, які особа
зробила або мусить зробити для
відновлення свого порушеного права
(реальні збитки), а також доходах, які
особа могла б реально одержати за
звичайних обставин, якби її право не
було порушене (упущена вигода)).

Завдання ІІ
1.Зловжива́ння правом (суб'єктивним) – особливий вид юридично
значущої поведінки, яка полягає у соціально шкідливих учинках суб'єкта права,
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у
використанні
недозволених
конкретних
форм
у
межах
дозволеного законом загального типу поведінки, що суперечить цільовому
призначенню права.
Зловживання своїми правами полягає у недобросовісному їх здійсненні.
Термін «зловживання правом» у його буквальному розумінні означає
використання
права
заради
зла
у
тих
випадках,
коли
уповноважений суб'єкт володіє суб'єктивним правом, діє в його межах, але
наносить яку-небудь шкоду правам інших або суспільству в цілому. Наприклад,
член родини наймача житлового приміщення, зловживаючи своїм правом, без
якихось причин не дає згоди на обмін, звужуючи тим самим права інших членів
родини.
Ознаки зловживання правом:
1. Наявність в особи суб'єктивного права (зловживати можна тільки
суб'єктивним правом);
2. Діяльність особи, що спрямована нібито на реалізацію цього права,
видимість легальності поведінки;
3. Використання недозволених засобів і способів здійснення права;
4. Здійснення права всупереч його соціальному призначенню;
5. Усвідомлення особою незаконності своїх дій, свідомий вихід за
встановлені законом межі (наявність умислу);
6. Заподіяння шкоди (збитку) інтересам суспільства чи інтересам іншої
особи;
7. Невиразність протиправної поведінки як юридичної ознаки
правопорушення;
8. Нетрадиційність юридичних наслідків – відсутність юридичної
відповідальності, що властива правопорушенню.
Протиправність поведінки як юридична ознака правопорушення при
зловживанні правом явно не виражена.
Тому деякі вчені не схильні кваліфікувати зловживання правом
як правопорушення. Разом з тим його не можна вважати і правомірною
поведінкою, оскільки остання є соціальне корисною. Врешті-решт,
зловживання правом – це феномен правової поведінки (тут критерієм оцінки є
літера закону) або протиправна поведінка (тут критерієм оцінки є дух право).
Протиправність поведінки при зловживанні правом полягає в
суперечності не стільки закону, скільки правам та інтересам правопорушника.
Зловживання правом слід віднести до правової поведінки, яка може набути
неправомірного характеру, стати правопорушенням, але не завжди ним стає.
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Після аналізу законодавства України про зловживання правом
напрошуються наступні висновки:
1. Норми, що стосуються зловживання правом, є як у законах, так і в
підзаконних нормативно-правових актах.
2. Вони містяться в нормативно-правових актах різних галузей права,
зокрема, господарському, кримінальному, шлюбно-сімейному законодавстві, а
також нормативно правових актах, присвячених правовому статусу засобів
майнової інформації.
3. З огляду на сучасні загальносвітові тенденції в розвитку законодавства,
виправданим э чітке закріплення в законі дефініції «зловживання правом», його
ознак, а також конституційне оформлення принципу добросовісності
здійснення права і неприпустимості зловживання їм.
4. Як санкцію за зловживання правом у законодавстві необхідно
встановити відмову у захисті права у випадку, якщо судом встановлені всі
ознаки зловживання правом, а особа, що зловживала ним, звертається до суду
або інших компетентних органів з метою приведення до дії механізму
державного примусу.
5. Право реалізаційна практика, зокрема в сфері приватно-правових
відносин, свідчить про необхідність теоретичної розробки та наступного
впровадження в законодавство категорії «межі здійснення права».
Умови настання та види зловживання правом.
Адже юридична відповідальність настає тільки у разі встановлення факту
зловживання суб'єктивним правом, а це можливо, коли зловживання правом
заподіює істотну шкоду інтересам, що охороняються законом.
Передумови виникнення на практиці випадків зловживання правом –
прогалини у законодавстві або недостатня чіткість правової регламентації тих
чи інших суспільних відносин. Будь-яке суб'єктивне право має межі, оскільки
суб'єктивне право є міра свободи, міра можливої поведінки правомочної особи
в правовідносинах. Зловживання суб'єктивним правом –це використання
суб'єктивного права з порушенням меж його дії, ненормальне (марне,
незвичайне, шкідливе, аморальне) здійснення права, яке виражається в
недозволених конкретних діях, що заподіюють шкоду іншій особі чи
загрожують чужому праву.
Види зловживання правом за правовою кваліфікацією:
1. правомірне (легалізоване, але аморальне чи недоцільне): явно не
виходить за межі встановленого законом суб'єктивного права, зовні правомірне,
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однак виражається в соціально шкідливій поведінці правомочної особи –
заподіює шкоду неохоронюваним законом відносинам (замовчування ЗМІ
суспільно значущої інформації або передбачення в публікації судового
рішення);
2. протиправне (неправомірне, нелегалізоване): явно виходить за межі
встановленого законом обсягу суб'єктивного права, є соціально небезпечним,
винним діянням (журналіст, зловживаючи свободою ЗМІ, може здійснити такі
злочини, як наклеп, образа, породження національної, расової або релігійної
ворожнечі).
Види зловживання правом за галузевою ознакою:
– у сфері конституційного права («чорний піар», використовуваний у
передвиборній агітації);
– у сфері сімейного права (фіктивні шлюби; зловживання батьківськими
правами – заподіяння фізичної, психічної, моральної шкоди дитині);
– у сфері цивільного права (зловживання домінуючим становищем на
ринку; підкуп службовців конкурентом; несумлінна реклама з метою створення
умов для збуту товарів) та ін.
Види зловживання правами за їх субординацією в правовому
регулюванні:
– зловживання матеріальними правами;
– зловживання процесуальними правами (можливе на будь-якій стадії
судового провадження).
Види зловживання правом за суб'єктивною стороною:
1. необережне – вчиняється без наміру, але об'єктивно спричиняє
настання шкоди (відмова члена сім'ї наймача житлового приміщення без наміру
та будь-яких причин дати згоду на його обмін);
2. навмисне – вчинене з наміром нашкодити іншій особі; найбільш
відомим видом зловживання правом (сфера застосування цивільного права) що
полягає у здійсненні навмисних дій в галузі договірних, зобов'язальних та
інших цивільно-правових відносин з наміром заподіяти іншій особі майнову
шкоду (зменшення або втрата доходу потерпілим) та моральну шкоду
(зазіхання на гідність, ділову репутацію тощо).
Можливі наслідки за зловживання правом.
При зловживанні суб'єктивним правом поведінка суб'єкта права полягає в
створенні ситуації, яка лише має видимість законної. Особа, чиї права і законні
інтереси порушені, почувається особливо неспроможною і беззахисною.
Довести зловживання суб'єктивним правом дуже складно або просто
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неможливо. Хоч види зловживання правом можуть співпадати або мати багато
однакового, проте правові наслідки зловживання будуть різними.
Стримування зловживання правом – це боротьба не з самою поведінкою,
а з конкретними проявами правової поведінки, що завдають шкоди суспільству
і особі.
У разі встановлення факту зловживання правом воно не захищається і не
охороняється. Юридичні наслідки зловживання правом не традиційні: тут
відсутня юридична відповідальність, характерна для правопорушення.
Залежно від обставин конкретної справи настають такі наслідки
зловживання правом: визнання їх недійсними (його наслідків), заборона дій,
припинення здійснення суб'єктивного права без його позбавлення тощо.
Запобігання і припинення зловживання правом входить до компетенції всіх
державних органів.
Принцип заборони зловживання
правом
набув спеціального
законодавчого закріплення у деяких країнах (наприклад, у Росії), хоча в
законодавчих актах ще відсутнє поняття «зловживання правом», не названі
його ознаки. Лише у виняткових випадках – за наявності великого ступеня
суспільної небезпечності зловживання правом – законодавець визначає його як
правопорушення, встановлюючи заборонну норму і забезпечуючи її
юридичною санкцією.
Наприклад, несвоєчасна виплата заробітної плати громадянам з боку
держави як носія владних повноважень спричиняє зловживання правом
громадянами в їх трудових, розрахунково-кредитних, податкових відносинах з
державою.
Але навіть у цьому разі зловживання правом недопустимо, оскільки, як
бумеранг, воно «обрушується» на державу і завдає шкоди всьому суспільству і
конкретному громадянину, в тому числі тому, хто зловживає правом.
3.Визначте, які з нижченаведених юридичних фактів є юридичними
вчинками, а які – юридичними актами. Свою відповідь обґрунтуйте.
Юридичний акт (1 б), а саме такий його різновид як рішення суду, оскільки
метою цього рішення є виникнення цивільних відносин (права власності на
самовільно збудований будинок), тобто воно спрямовано на досягнення
правових наслідків(1 б).
У другому випадку також має місце юридичний акт (1 б), а саме такий його
різновид як договір, який визначає майнові права та обов’язки подружжя (1 б).
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У третьому випадку має місце юридичний вчинок (1 б), оскільки Світлана
не мала на меті досягнення того чи іншого правового результату. Авторські
права виникли у той момент, коли роман було створено у доступній для
відтворення формі. Світлана могла навіть не знати про комплекс прав, які
виникли у неї, але вона є їх володільцем уже з моменту створення твору (1 б).
У четвертому випадку має місце юридичний акт (1 б), оскільки право на
винахід може виникнути тільки при визнанні його таким патентним відомством
і видачею патентом, тому тут має місце юридичний акт, а саме такий його
різновид як адміністративний акт (1 б).
У п’ятому випадку має місце юридичний вчинок (1 б), оскільки Василь не
мав на меті досягнення того чи іншого правового результату (1 б).

Завдання ІІІ
Розв’яжіть юридичні задачі (відповіді)
1. Дії Петра та Опанаса підлягають кваліфікації за ч.2 ст.149 КК (торгівля
людьми за попередньою змовою групою осіб). Об’єктом цього злочину є
суспільні відносини, які забезпечують особисту волю людини. Із об’єктивної
сторони злочин характеризується переміщенням особи без її згоди через
державний кордон України. Із суб’єктивної сторони злочин характеризується
прямим умислом, злочин може скоюватися тільки з корисливих мотивів.
Суб’єктом злочину є фізична, осудна особа, яка досягла 16-ти річного віку.
2. Дії Вадимова підлягають кваліфікації за ч. 2 ст. 368 КК (одержання
хабара у великому розмірі, поєднане з вимаганням хабара). Дії Соболєва
підлягають кваліфікації за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 368 КК (пособництво у
хабарництві).
3.Справді, поява на роботі в нетверезому стані або у стані наркотичного
сп'яніння є підставою для відсторонення від роботи. Але робити цього не може
начальник охорони підприємства. Єдине, що він зробив правильно, – це не
пропустив Малишева і Рябчука на територію підприємства. Однак він мав
викликати до прохідної їхнього безпосереднього начальника (в цьому випадку майстра), а той, у свою чергу, мав прийняти рішення. Крім того, якщо стан
алкогольного сп'яніння може встановлюватися не тільки актом медичного
обстеження, а й показаннями свідків, то встановлення факту наркотичного сп'яніння внаслідок незаконного вживання наркотичних речовин є компетенцією
лише лікаря, на якого покладено обов’язок проведення медичного огляду. При
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виявленні факту появи працівника на роботі в стані наркотичного сп'яніння
власник зобов'язаний інформувати про це орган міліції, який видає працівнику
направлення на медичний огляд. У цьому випадку ні Малишев, ні Рябчук не
могли бути звільнені за прогул. їх можна було звільнити за появу на роботі в
нетверезому стані (Малишева) і у стані наркотичного сп'яніння (Рябчука) за
умови дотримання процесуальних норм, зокрема складення відповідних актів,
отримання попередньої згоди профспілкового органу. В свою чергу, суд
повинен змінити формулювання звільнення, оскільки воно не відповідає
фактичним обставинам, однак за умови, якщо факт появи на роботі в нетверезому стані буде оформлений належним чином.

Завдання ІV
1. Адміністративно-правові статуси об'єднання громадян відрізняються в
залежності від виду та статусу об'єднання.
Відповідно до ст.9 Закону «Про об'єднання громадян» вони утворюються
та діють із всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.
До всеукраїнських об'єднань громадян належать такі об'єднання,
діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві
осередки у більшості її областей.
До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких поширюється
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону.
Територія діяльності самостійно визначається об'єднанням громадян.
Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється
на територію України і хоча б однієї іншої держави. Таким чином, правова
передумова для надання статусу міжнародного громадського об'єднання
полягає в наявності на території однієї або більше іноземних держав
структурних підрозділів об'єднання. Законом не визначена територіальна сфера
діяльності об'єднання, наприклад, воно може діяти на території
адміністративно-територіальної одиниці, але за наявності іноземних
організацій, відділень, філій або представництв засновники мають право
зареєструвати об'єднання зі статусом міжнародного. Політичні партії в Україні
створюються і діють лише із всеукраїнським статусом. Забороняється
створення і діяльність політичних партій, керівні органи чи структурні
осередки яких знаходяться за межами України.
Спеціальними законами встановлено особливості статусу для окремих
видів громадських організацій.
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3.Відповідно до статті 43 чинного Закону України «Про зайнятість
населення» статусу безробітного може набути:
1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових
умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або
інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до
роботи;
2) інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та
отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів
України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам";
3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у
зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або
перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням
чисельності (штату) працівників.
Статус безробітного надається за особистою заявою особи у разі
відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації в центрі, незалежно від
зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.
Допомога по безробіттю призначається з восьмого дня після реєстрації
особи в центрі зайнятості як безробітної.
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ЗАВДАННЯ
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
2014-2015 навчальний рік
ПРАКТИЧНИЙ ТУР

Завдання І
1. Учні другого класу, групи продовженого дня, під час прогулянки з
вихователем, вирішили розфарбувати флуоресцентною гуашшю припаркований
біля школи автомобіль. Власник авто негайно звернувся до директора школи, і
вказав на учнів, які скоїли проступок. Директор вважає, що шкоду зобов’язані
відшкодувати батьки, які неналежно виховують своїх дітей. Батьки
заперечують, аргументуючи, що відповідальність повинна понести педагог
групи продовженого дня.
Надайте юридичний аналіз ситуації.
2. 14-річний Непевний Йосип, знаходячись поряд зі своїм однокласником
Безтурботенком Гнатом, побачив як той поклав у гаманець 1000грн., і заховав
їх в ранець. На перерві, коли в класі нікого не було, Непевний витягнув
гаманець. Повернувшись додому, Непевний виявив у гаманці, який належав
Безтурботненко лише 90 грн. 13коп.
Надайте юридичний аналіз ситуації.
3. Громадянин Вареник О.Т. 13.12.2010 року здійснив дарування
громадянину Борщенко Д.Д. земельної ділянки на території Конча-Заспи
вартістю 1 млн. грн. 13.01.2011 року Борщенко через необережність наніс тяжкі
тілесні ушкодження дарувальнику Варенику. Потерпілий звернувся 18.01.2013
до суду з вимогою розірвання договору дарування.
Яке рішення постановить суд?
Кількість балів: 11 б.
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Завдання ІІ
Задача № 1
Громадянин М. написав скаргу у Відділ ДАІ з
вимогою
притягнути
до
адміністративної
відповідальності водія маршрутного автобусу.
В
скарзі
зазначалося,
що
керуючи
транспортним засобом, водій автобусу грубо
порушував правила дорожнього руху, а саме:
неодноразово виїзджав на смугу зустрічного руху, і
переконавшись у безпеці маневрів, здійснював перестроювання, чим створював
аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху, змушуючи їх вдаватися
до екстреного гальмування і маневрування. На перехрестів улиць водій
перетнув на червоний сигнал світлофора стоп лінію, виїхав на перехрестя,
загородивши своїм транспортним засобом пішохідний перехід. Здійснював
зупинки у другому ряду, чим змушував пасажирів виходити на проїзну частину
дороги замість тротуару. Всі ці порушення були пов’язані з тим, що водій
указаного автобусу намагався випередити водія і не допустити «підбору»
пасажирів раніше за нього.
1. Якими джерелами права врегульовуються ці правовідносини?
2. Чи здійснив водій правопорушення?
3. Чи буде притягнений водій до відповідальності, як що так то до якого
виду?
Задача № 2
12 грудня 17-ти річний Зіновій і 18-ти
річний Василь на території Прикарпатського
лісництва біля свого села незаконно вирубали
дванадцять ялиць. Наступного дня вони відвезли
дерева на пилораму, де їх виявив лісник. Проти
Зіновія і Василя було порушено кримінальну
справу, адже вони завдали лісництву майнових
збитків майже на 80 тисяч гривень, що є істотною шкодою. Утім, свою вину у
вчиненому хлопці не визнали, пояснивши, що 5 грудня згорів будинок бабусі, в
якому проживала їхня сім'я, вони залишилися без житла, внаслідок чого
виникла необхідність у заготівлі лісодеревини для будівництва нового будинку.
1. Дайте кваліфікацію діям Зіновія та Василя.
2. Чи можна вважати самовільну порубку ялиць крайньою необхідністю?
3. Що б ви порадили юнакам в цій ситуації?
Кількість балів: 20 б.
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Завдання ІІІ
Вставте пропущене
1. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не
більше_________від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового
вивчення___________, але не пізніше_______днів. Загальний термін вирішення
питань не може перевищувати_________
2. Кримінальним законодавством передбачено арешт щодо неповнолітніх
у
віці
від______
на
строк
від________до______.
Неповнолітнівідбуваютьпокаранняуспеціальнихвиховнихустановах__________
______.
3. Адміністративне затримання особи може тривати не більше______, в
особливих випадках до______.з повідомленням про це письмово прокурора
протягом______
4. Фізична особа може бути визнана судом безвісновідсутньою, якщо
протягом_____.в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її
перебування. Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у
місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування
протягом______, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй
смертю, – протягом_______.
Кількість балів: 7 б.
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Завдання ІV
Тести
1. Суб’єктивне право – це:
а) міра необхідної поведінки;
б) міра бажаної поведінки;
в) міра можливої поведінки;
г) міра альтернативної поведінки.
2. Який з наведених документів є нормативно-правовим актом:
а) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
б) договір оренди земельної ділянки;
в) наказ керівника підприємства про прийняття на роботу громадянина
Сидоренко;
г) Правила внутрішнього трудового розпорядку.
3. Пасивневиборче право на місцевих виборах належить громадянам
України з:
а) 16 років;
б) 18 років;
в) 21 року;
г) з моменту отримання паспорту;
ґ) з моменту набуття повної цивільної дієздатності.
4. Заперечення соціальної цінності права – це:
а) правовий нігілізм;
б) правовий авторитаризм;
в) правовий ідеалізм;
г) протиправна поведінка.
5. Президент України в межах своїх повноважень може видавати:
а) закони;
б) укази;
в) постанови;
г) декрети;
ґ) накази.
6. Шлюбний договір може регулювати:
а) особисті відносини між подружжям;
б) майнові відносини між подружжям;
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в) як особисті, так і майнові відносини між подружжям.
7. Територіальна громада – це:
а) жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста,
що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями;
б) зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення
питань місцевого значення;
в) представницький орган місцевого самоврядування.
8. Позов власника про усунення перешкод у користуванні річчю – це:
а) віндикаційний позов;
б) негаторний позов;
в) арбітражний позов;
г) сервітутний позов.
9. Зміст правовідносин складають:
а) права і обов’язки сторін правовідносин;
б) майнові або немайнові блага, з приводу яких складаються
правовідносини;
в) приписи норм права, які регулюють відповідні правовідносини;
г) обставини, з якими право пов’язує виникнення, зміну та припинення
правовідносин.
10. Замах на вчинення злочину:
а) не тягне за собою кримінальної відповідальності незалежно від тяжкості
злочину;
б) не тягне за собою кримінальної відповідальності, якщо злочин невеликої
тяжкості;
в) не тягне за собою кримінальної відповідальності, якщо злочин невеликої
або середньої тяжкості;
г) тягне за собою кримінальну відповідальність лише у разі закінченого
замаху на вчинення особливо тяжкого злочину;
ґ) тягне за собою кримінальну відповідальність незалежно від тяжкості
злочину.
11. Об’єкт правовідносин складають:
а) права сторін правовідносин;
б) обов’язки сторін правовідносин;
в) майнові або немайнові блага,
правовідносини;
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г) приписи норм права, які регулюють відповідні правовідносини;
ґ) обставини. з якими право пов’язує виникнення, зміну та припинення
правовідносин.
12. Форма вини, за якої особа не передбачає можливості настання
суспільно-шкідливих наслідків свого діяння, хоча могла і повинна була їх
передбачати, – це:
а) прямий умисел;
б) непрямий умисел;
в) злочинна самовпевненість;
г) злочинна недбалість;
ґ) юридичний казус.
13. Сторонами у зобов’язанні виступають:
а) уповноважений та зобов’язаний;
б) кредитор та боржник;
в) позивач та відповідач;
г) гарант та бенефіціар;
ґ) довіритель та повірений.
14. Критерієм розмежування злочинів та деліктів є:
а) вік особи, що вчинила правопорушення;
б) ступінь суспільної шкідливості правопорушення;
в) час та місце вчинення правопорушення;
г) кількість осіб, які спільно вчинили правопорушення.
15. Правила, що регулюють порядок створення та державної реєстрації
господарських товариств – це:
а) релігійні норми;
б) норми моралі;
в) звичаї;
г) корпоративні норми;
ґ) політичні норми;
д) норми права.
Кількість балів: 15 б.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР

Завдання V
Дайте коротку відповідь на запитання
1. Власник легкового автомобіля Тарас, їдучи по місту, перевищив
швидкість і збив пішохода, заподіявши останньому легкі тілесні ушкодження.
Назвіть вид (види) юридичної відповідальності, до яких може бути
притягнуто Тараса.
2. Петро (позикодавець) та Павло (позичальник) уклали договір позики
на суму 10 000 грн. у нотаріальній формі, хоча відповідно до норм цивільного
права могли укласти цей договір і у простій письмовій формі. Назвіть загальну
засаду цивільного законодавства, якою скористалися кредитор і боржник у цій
ситуації.
3. Під час проведення голосування на парламентських виборах у 2012
році на одній із виборчих дільниць у скриньках для голосування було виявлено
бюлетенів на 12 % більше ніж було видано виборцям, які голосували на цій
виборчій дільниці. Назвіть вид санкції конституційно – правової
відповідальності, який має бути застосований у даному випадку.
4. Батьки примушували семирічного Тараса до жебрацтва. Назвіть вид
(види) сімейно-правових санкцій, які можуть бути застосовані до батьків у цій
ситуації.
5. Антон їхав вулицею міста. На дорогу несподівано вибігла дитина.
Бажаючи уникнути наїзду на дитину, Антон скерував свій автомобіль на
тротуар і розламав огорожу приватного помешкання. Назвіть ознаки
правопорушення, які були відсутні у цьому діянні.
6. Назвіть вид інкорпорації за обсягом, який не може існувати як вид
кодифікації за обсягом.
7. Назвіть два злочини, для яких здоров’я потерпілого в одному випадку
є обов’язковим додатковим об’єктом, а в другому випадку – факультативним
додатковим об’єктом.
8. Назвіть різновид досудового рішення при розгляді сімейної справи,
які є підставою для набуття громадянства.
9. Назвіть вид місцевого податку, який сплачується платниками податку
при спрощеній системі оподаткування.
10. Громадянка звернулася до суду з заявою про виселення із квартири
свого співмешканця. На підтвердження вимог зіслалася на:
1) Житловий Кодекс України;
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2) на наукову статтю журналу, де вчені вирішують по суті аналогічну
ситуацію;
3) на відповідну Постанову Пленуму Верховного Суду України, де
теж подається вирішення подібної позовної заяви.
Які з наведених посилань суд повинен узяти до уваги? Що включає в себе
поняття «джерело права» і які джерела права визнаєте?
Кількість балів: 10 б.

Завдання VI
Поясніть у чому полягає відмінність між:
1. Виправними роботами як кримінальним покаранням та виправними
роботами як адміністративним стягненням.
2. Доганою як заходом впливу, що застосовується до неповнолітніх та
доганою як дисциплінарним стягненням.
Кількість балів: 13 б.

Завдання VІІ
1. Порівняйте правовий статус депутатів місцевих рад і народних
депутатів України. Що в них спільного і чим вони відрізняються?
2. Які юридичні властивості Конституції як основного закону держави
вирізняють її з-поміж інших нормативно-правових актів?
Кількість балів: 24 б.

Завдання VІІІ
Розкрийте зміст понять: (10 балів)
1. Червона книга України –
2. бюджетна система України –
3. особа без громадянства –
4. публічне право –
5. політична партія –
Кількість балів: 10 б.
Загальна кількість балів: 110 б.
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ЗРАЗКИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАВДАНЬ
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з правознавства
Завдання І
2.Непевний вчинив дрібну крадіжку. Так згідно примітки до
ст.51 КУпАП дрібною крадіжкою буде завдання шкоди на суму яка не
перевищує 0,2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а згідно
Податкового кодексу аналогічній податковій соціальній пільзі яка на 2015 р.
становить 1218 грн.
Крадіжка на суму, яка перевищує 0,2 таких мінімума, а це від 243,6 грн.
тягне кримінальну відповідальність ст.185 ККУ.
В даній ситуації Непевний мав намір заволодіти 1000 грн., але не
заволодів по причині яка не залежала від його волі (відсутня сума) то його дії
будуть кваліфіковані, як замах на крадіжку ст.ст. 15, ч.І 185 ККУ

Завдання ІІ
Задача № 1
1. КУ, КЗпП, Колективний договір, статути, положення про дисципліну –
(3 б).
2. В діючому законодавстві не передбачена можливість притягнення до
адміністративної відповідальності без дотримання відповідних процедур
(відсутня фотофіксація скоєного правопорушення ПДР, адміністративний
протокол) – (2 б).
3. В таких випадках можлива лише дисциплінарна відповідальність(1б):
1) догана; (1 б).2) звільнення (1 б). Ст.147.
4. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть
бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні
стягнення: бесіда, розглянуто поведінку на зборах трудового колективу,
відсторонення від роботи (2 б).
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Задача №2
1. Об’єкт правопорушення - злочин проти довкілля, незаконна порубка
лісу. Дії підсудних кваліфікуються за ст.ст. 28 ч.2, 246 КК України. (2 б)
2. Об’єкт правопорушення – дії, особи вчинили незаконну порубку дерев
(1 б) у лісах, що заподіяло істотну шкоду (1 б) лісовому господарству на суму
80 тисяч гривень.
3. Суб’єкт правопорушення – деліктоздатні особи, які досягли певного
віку (1 б) і є осудними (1 б), за попередньою змовою (1 б).
4. Суб’єктивна сторона – вина у формі непрямого умислу (1 б).
5. Крайньої необхідності у вчиненні самовільної порубки 12 сироростучих
дерев у підсудних не було (1 б).
6.Звернутися до компетентних органів (1 б).

Завдання ІІІ
Відповідь:
1. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше1
місяця від дня їх надходження, а ті , які не потребують додаткового вивчення
невідкладно але не пізніше 15 днів. Загальний термін вирішення питань не
може перевищувати 45 днів (ЗУ «Про звернення громадян» ст.20).
2. Кримінальним законодавством передбачено арешт щодо неповнолітніх
у віці від 16 років на строк від 15 до 45 діб Неповнолітні відбувають покарання
у спеціальних виховних установах до повноліття (ККУ ст.101, 102).
3. Адміністративне затримання особи може тривати не більше 3 годин, в
особливих випадках до 3 діб з повідомленням про це письмово прокурора
протягом 24 години (КУпАП, стаття 263. Строки адміністративного
затримання).
4. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо
протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про
місце її перебування. Фізична особа може бути оголошена судом померлою,
якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її
перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за
обставин,що загрожували їй смертю, – протягом шести місяців (ЦКУ ст.43,
46).
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Завдання V
1.
2.
3.
4.

Адміністративна та цивільна.
Свобода договору.
Визнання недійсними виборів на цій виборчій дільниці.
Позбавлення батьківських прав або ж відібрання дітей без позбавлення
батьківських прав.
5. Протиправність та караність.
6. Загальна.
7. Розбій та хуліганство.
8. Задоволення судом позову матері дитини про визнання батьківства.
9. Єдиний податок.
10. Суд повинен узяти до уваги Житловий Кодекс України – як основний
кодифікаційний акт, а також Постанову Пленуму Верховного Суду
України – адже цей орган надає методичні поради щодо здійснення
правосуддя.
Під джерелом права сучасна юридична наука розуміє офіційні і інші
способи вираження і закріплення норм права, встановлені державою або
визнані нею офіційно-документальні форми виявлення і закріплення норм
права, що надає їм юридичного, загальнообов'язкового значення; це – зовнішня
форма виразу права.
Існує чотири основних види джерел права: правовий звичай, правовий
(адміністративний чи судовий) прецедент, нормативно-правовий акт,
нормативно-правовий договір, а також релігійно-правовий і міжнародноправовий акти.

Завдання VІ
Відмінні ознаки виправних робіт як кримінального покарання (далі –
ВРЯКП) та виправних робіт як адміністративного стягнення (далі –
ВРЯАС).
1. ВРЯКП, на відміну від ВРЯАС,тягнуть за собою судимість.
2. ВРЯКП призначаються на строк від 6 місяців до 2 років, а ВРЯАС –
до 2 місяців.
3. Із суми заробітку засудженого до ВРЯКП провадиться відрахування в
доход держави у розмірі , встановленому вироком суду, в межах від 10 до 20
відсотків, а з суми заробітку особи, на яку накладено адміністративне стягнення
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у виді виправних робіт проводиться відрахування в дохід держави у розмірі,
встановленому постановою суду в межах до 20 відсотків.
4. У Кримінальному кодексі, на відміну від КУпАП, міститься перелік
кола осіб, до яких не застосовуються виправні роботи.
5. ВРЯКП можуть бути замінені штрафом, якщо особа, засуджена до
відбування виправних робіт, стала непрацездатною після постановлення вироку
суду, а ВРЯАС можуть бути замінені штрафом або адміністративним арештом
у разі ухилення особи від відбування виправних робіт.
Відмінні ознаки догани як заходу впливу, що застосовується до
неповнолітніх та догани як дисциплінарного стягнення
1. ДЯЗВЩЗДН
застосовується
за
скоєння
адміністративних
правопорушень, а ДЯДС застосовується до працівника за порушення трудової
дисципліни.
2. Неповнолітні, до яких застосована догана як захід впливу, до
застосування цього заходу впливу вступають із державою здебільшого у
одноактні адміністративно-правові відносини всупереч нормам права, а
працівники, яким оголошується догана, перебувають із власником
підприємства у триваючих правових відносинах, хоча догана їм оголошується
за одноразове недотримання чи не виконання правових норм, які містяться у
трудовому законодавстві або в колективному договорі.
3. ДЯЗВЩЗДН може бути застосована виключно за порушення правових
норм, які містяться в нормативно-правових актах, а ДЯДС може бути також
застосована за порушення договірних норм.
4. ДЯЗВЩЗДН застосовується органом адміністративної юрисдикції, а
ДЯДС накладається органом, якому надано право прийняття на роботу.
5. ДЯЗВЩЗДН може бути застосована не пізніше двох місяців з моменту
скоєння правопорушення, а ДЯДС може бути застосована не пізніше одного
місяця з дня виявлення дисциплінарного проступку і не пізніше шести місяців з
дня його скоєння.
6. Перед накладанням ДЯДС від працівника має бути взято письмове
пояснення, а при застосуванні ДЯЗВЩЗДН такого не вимагається.
7. ДЯЗВЩЗДН застосовується замість накладання адміністративного
стягнення, а ДЯДС інколи може бути накладена замість звільнення з роботи за
ініціативою власника підприємства.
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АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з правознавства 2014-2015 н.р.
Основними завданнями Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін є:
– стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;
– виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі
професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах;
– реалізація здібностей талановитих учнів;
– формування творчого покоління молодих науковців та практиків для
різних галузей суспільного життя;
– підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних дисциплін.
Завдання для учнів 11 класу складені за матеріалом усього курсу та
передбачають знання учнями як загальнотеоретичних питань, так і питань з
окремих галузей права.
Актуальними при вивченні правознавства є проблеми, що мають
практичне значення для учнів, наприклад: питання організації місцевого
самоврядування; Конституційне право; урегулювання земельних відносин;
трудові правовідносини; виборче право; адміністративна та кримінальна
відповідальність; вирішення сімейних спорів тощо.
Загальна кількість учасників змагань у ІІІ (обласному) етапі становила20
учнів (серед них 4 учня 10 класу), які вибороли 10 призових місць.
Серед них отримали дипломи І ступеня – 1 учасник, ІІ ступеня –3
учасника, ІІІ ступеня – 6 учасників.
Високий рівень навчальних досягнень, глибокі знання показали
учні:
– Конотопського району (1 учасник – 1 переможець) – 100 %
– Кролевецького району (1 учасник – 1 переможець) – 100 %
– Тростянецького району (1 учасник – 1 переможець) – 100 %
 м. Охтирка (1 учасник – 1 переможця) – 100 %;
 м. Суми (3 учасника – 2 переможця) – 67 %;
 м. Шостки (3 учасника – 2 переможців) – 67 %;
 м. Конотопа (3 учасника – 2 переможця) – 67 %.
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Окрім того, на клас вище виконувала завдання та отримала призове
місце Подоляка Тетяна Олегівна, учениця10 класу Сумської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми, виконувала завдання за 11 клас (ІІ місце).
За результатами ІІІ етапу олімпіади з правознавства спеціалізовані школи
отримали – 50 % від загальної кількості дипломів, загальноосвітні навчальні
заклади – 40 %, сільські школи – 10 %.
Слід відзначити систему роботи з учнями у Конотопському,
Кролевецькому, Тростянецькому районах, мм. Суми, Шостка, Конотопа,
Охтирки, які щороку мають переможців ІІІ етапу олімпіади з правознавства.
Слід посилити роботу з учнями в таких районах, як Роменському,
Охтирському, Краснопільському, ДПТНЗ.
Найкращі результати за останні навчальні роки (2012-2013, 2013-2014,
2014-2015 н.р.) показали наступні загальноосвітні навчальні заклади міст
(районів):
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Місто (район)
Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми
Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя
Радянського Союзу О. Бутка
м. Суми
Жовтневський навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад
Конотопської районної ради
Тростянецька спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 2
Тростянецької районної ради
Кролевецька спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 3
Кролевецької районної ради
Шосткинський навчальновиховний комплекс: спеціалізована
школа І-ІІ ступенів – ліцей
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20122013 н.р.
-

20132014 н.р.
ІІ

20142015 н.р.
ІІ

ІІІ

ІІ, ІІІ

ІІІ

ІІ

ІІ, ІІІ

ІІІ

ІІ

ІІІ, ІІІ

ІІ

ІІІ

ІІІ, ІІІ

ІІІ

ІІІ, ІІІ

ІІІ

І

7.

8.

9.

Шосткинської міської ради
Шосткинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 8
Шосткинської міської ради
Конотопська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 10
Конотопської міської ради
Охтирська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1
Охтирської міської ради

-

ІІІ

ІІІ

-

ІІІ

ІІІ

ІІІ

-

ІІІ

Високі результати в олімпіаді з правознавства показують такі учні:
– Коваль Марина, учениця 11 класу Тростянецької спеціалізованої школи ІІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради (2013 – ІІ місце, 2014 –
ІІІ місце, 2015 – ІІ місце);
– Рязанова Олександра, учениця 11 класу Конотопської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Конотопської міської ради (2014 – ІІІ місце, 2015 –
ІІІ місце);
– Кучма Сніжана, учениця 11 класу Жовтневського навчально-виховного
комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад Конотопської районної ради (2014 – ІІ місце, 2015 – ІІІ місце);
– Подоляка Тетяна, учениця 10 класу Сумської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми (2014 – ІІ місце, 2015 – ІІ місце (виконувала завдання
за 11 клас);
– Коношук Анастасія, учениця 11 класу Сумської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя Радянського Союзу О. Бутка м. Суми (2013 –
ІІІ місце, 2015 – ІІІ місце).
Аналіз виконання олімпіадних завдань з правознавства учнями
Учні-переможці обласної олімпіади з правознавства показали достатній
рівень теоретичної підготовки з предмета, продемонстрували знання
українського законодавства, вміння порівнювати правові поняття і явища та
розв’язувати правові задачі.
Аналіз робіт учнів 11-х класів виявив, що деякі учні недостатньо володіють
навичками розв’язання юридичних задач, зокрема з цивільного права.
Перевірка олімпіадних робіт з правознавства показала:
–низькій рівень вміння вирішувати юридичні ситуації (завдання ІІ);
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–учасники олімпіади плутаються у видах юридичної відповідальності,
довільно (на власний розсуд) трактують юридичні поняття;
–недостатньо володіють теоретичним матеріалом з цивільного,
адміністративного та кримінального права;
–у завданнях № VI,VII більшість учасників змагань не дали точних
визначень: покарання, догана, Конституція;
–у відповідях учнів переважають загальні фрази, відсутня конкретика;
–недостатньо розуміються на питаннях де необхідно вказати відмінність;
–більшість учнів не дали точні визначення юридичним поняттям,
термінам.
Тому вчителям правознавства слід приділити більше уваги на вивчення
юридичної термінології та документів, також посилити роботу щодо
розв’язання юридичних задач та формування в учнів вміння аргументувати
свою позицію, звернути увагу на необхідність практичного закріплення
набутих знань.
Для активізації роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх
навчальних закладах Сумської області, підвищення рівня підготовки учнів до
олімпіади з правознавства рекомендуємо:
Керівникам навчальних закладів:
–розширювати та удосконалювати співпрацю з вищими навчальними
закладами в напрямку підготовки обдарованих учнів до олімпіади з
правознавства;
–постійно підвищувати фаховий рівень педагогів, що працюють з
обдарованими учнями, шляхом проведення різноманітних семінарів, тренінгів з
правових питань;
–удосконалювати психологічний супровід по виявленню та розвитку
нахилів обдарованих учнів;
–поповнювати матеріальну базу кабінетів правознавства;
–виділяти з навчального плану відповідну кількість годин на проведення
індивідуальної роботи, факультативних занять, спецкурсів з громадянської
освіти.
Учителям правознавства:
– приділяти більше уваги вивченню юридичної термінології та документів,
розв’язанню юридичних задач.
Учні - переможці олімпіади з правознавства 2014-2015 н.р.
35

П.І.Б.

Назва навчального закладу

Кучма
Сніжана
Олександрівна

Жовтневський навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад Конотопської районної ради
Сумської області
Василенко
Кролевецька спеціалізована школа
Ольга
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної ради
Олексіївна
Сумської області
Коваль
Тростянецька спеціалізована школа
Марина
І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради
Володимирівна Сумської області
Подоляка
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7, м.
Тетяна
Суми, Сумської області
Олегівна
(10 клас)
Коношук
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10
Анастасія
імені Героя Радянського Союзу
Юріївна
О. Бутка, м. Суми, Сумської області
Рязанова
Конотопська загальноосвітня школа
Олександра
І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради
Олексіївна
Сумської області
Кулик
Конотопська загальноосвітня школа
Катерина
І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького
Сергіївна
Конотопської міської ради Сумської області
Тодорюк
Охтирська загальноосвітня школа
Дмитро
І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради
Георгійович
Сумської області
Титович
Шосткинський навчально-виховний комплекс:
Наталія
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей
Володимирівна Шосткинської міської ради Сумської області
Тупко
Шосткинська загальноосвітня школа
Євгенія
І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської міської ради
Миколаївна
Сумської області
Вітаємо переможців!
Список учителів, які підготували учнів-переможців
з правознавства 2014-2015 н.р.
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Місце

ІІІ

ІІІ

ІІ

ІІ

ІІІ

ІІІ

ІІ

ІІІ

І

ІІІ

ПІП

Назва навчального закладу

Спаський
Микола
Іванович

Жовтневський
навчально-виховний
комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад Конотопської районної ради Сумської
області
Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3
Кролевецької районної ради Сумської області

Головашова
Любов
Олександрівна
Герасимовська
Ніна
Володимирівна
Пшеничний
Сергій
Анатолійович
Прийма
Тетяна
Олексіївна
Дубовик
Віталій
Володимирови
ч
Люта
Оксана
Іванівна
Гармаш
Людмила
Олександрівна
Шундрик
Олег Іванович
Кириченко
Олександр
Васильович

Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2
Тростянецької районної ради Сумської області
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7,
м. Суми Сумської області
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10
імені Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми Сумської
області
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10
Конотопської міської ради Сумської області

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 імені
Григорія Гуляницького Конотопської міської ради Сумської
області
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Охтирської міської ради Сумської області
Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована
школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради
Сумської області
Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 8 Шосткинської міської ради Сумської області
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ШИФР РОБОТИ

ЗАВДАННЯ
IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
м. Харків
2014-2015 н.р.
11 КЛАС 1-Й ДЕНЬ (ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (максимальна кількість балів – 50).
ВІДПОВІД
І

ПИТАННЯ

ОЦІНКА

БЛОК А (1-20; 10 балів).Питання з одним правильним варіантом відповіді
(20 питань; 0,5 б. за кожну правильну відповідь)
1. Відомий давньоримський юрист Марк Туллій Цицерон
писав: «Несправедливий закон не творить права».
Виходячи із такого вислову, вкажіть, про яку концепцію
походження права йде мова?
А) природне право;
Б) позитивізм;
В) солідаризм;
Г) соціологічна школа права.
2. Які за функціональним призначенням розрізняють
органи держави?
А) первинні, вторинні;
Б) виборні, призначувані, успадковані;
В) колегіальні, одноособові;
Г) центральні, регіональні, місцеві;
Д) законодавчі, виконавчі, судові.
3. Яка ознака права характеризує його як фіксування
припису в письмовій формі?
А) нормативність;
Б) обов’язковість;
В) формальна визначеність;
Г) процедурність.
4. Яке з наведених понять визначає здатність права
бути засобом задоволення соціально справедливих,
прогресивних потреб та інтересів суспільства та його
членів?
А) функція права;
Б) форма права;
В) принцип права;
Г) цінність права;
Д) зміст права.
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5. Яке з визначень, що наводяться нижче, найбільш
повно відповідає поняттю закон України?
А) нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною
Радою України, який визначає нормативні основи
правового регулювання суспільних відносин;
Б) нормативно-правовий
акт,
що
регулює
найважливіші суспільні відносини шляхом
встановлення
загальнообов'язкових
правил,
приймається в установленому порядку Верховною
Радою України чи Верховною Радою АРК, володіє
вищою юридичною силою;
В) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили,
прийнятий в особливому порядку Верховною
Радою України, або схвалений безпосередньо
народом на всеукраїнському референдумі, та який
визначає відправні засади регулювання суспільних
відносин;
Г) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили,
прийнятий в особливому порядку Верховною
Радою України та який визначає відправні засади
регулювання суспільних відносин.
6. Яка пропорційна виборча система надає виборцеві
можливість за його бажанням проголосувати або за
партійний список загалом, або віддаючи перевагу
(преференцію) комусь із кандидатів у списку?
А) з жорсткими списками;
Б) з преференціями;
В) з напівжорсткими списками.
7. У який максимальний строк може бут розглянуто
звернення громадян?
А) 15 днів;
Б) 30 днів;
В) 35 днів;
Г) 45 днів.
8. Яке адміністративне стягнення
застосовано до військовослужбовців?
А) громадські роботи;
Б) виправні роботи;
В) штраф;
Г) адміністративний арешт.

може
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бути

9. Адміністративна послуга – це:
А) результат здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних послуг за
заявою
фізичної
або
юридичної
особи,
спрямований на набуття, зміну чи припинення
прав та/або обов’язків такої особи відповідно до
закону;
Б) документ, що видається суб’єктом надання
адміністративних послуг за заявою фізичної або
юридичної особи, спрямований на набуття, зміну
чи припинення прав та/або обов’язків такої особи
відповідно до закону;
В) дія суб’єкта надання адміністративних послуг за
заявою фізичної або юридичної особи, спрямована
на набуття, зміну чи припинення прав та/або
обов’язків такої особи відповідно до закону.
10. До первісних підстав набуття права власності
належить:
А) набуття права власності за договором;
Б)приватизація майна, що перебуває в державній
або комунальній власності;
В) спадкування майна за законом;
Г) спадкування майна за заповітом;
Д) набуття права власності на перероблену річ.
11. Об’єктами суміжних прав є?
А) виконання, фонограми, відеограми, програми
(передачі) організацій мовлення;
Б) виконання, фонограми, відеограми, компіляції
даних (бази даних);
В) виконання, фонограми, відеограми, аранжування;
Г) виконання, фонограми, відеограми, адаптації.
12. За спадковим договором:
А) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні
(набувачеві) у власність житловий будинок,
квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або
рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого
набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача
утриманням та (або) доглядом довічно;
Б) одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати
розпорядження другої сторони (відчужувача) і в
разі його смерті набуває право власності на майно
відчужувача;
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В) одна сторона (установник управління) передає
другій стороні (управителеві) на певний строк
майно в управління, а друга сторона зобов’язується
за плату здійснювати від свого імені управління
цим майном в інтересах установника управління
або вказаної ним особи (вигодонабувача).
13. Що є часом вчинення продовжуваного злочину?
А) день вчинення відповідної дії чи бездіяльності;
Б) день вчинення останньої дії;
В) день вчинення останнього із тотожних діянь, які
об’єднані єдиним злочинним наміром;
Г) день їх припинення за волею або всупереч волі
винного.
14. Як називають у кримінальному праві склад злочину,
для наявності об’єктивної сторони якого необов’язкове
настання суспільно небезпечних наслідків для
кваліфікації злочину?
А) матеріальний;
Б) формальний;
В) вольовий.
15. Який із перелічених злочинів не відноситься до
злочинів проти власності?
А) умисне знищення чи пошкодження майна;
Б) грабіж;
В) шахрайство;
Г) вимагання;
Д) контрабанда.
16. Який шлюб не може бути визнаний недійсним за
рішенням суду?
А) між двоюрідними братом та сестрою;
Б) між
тіткою,
дядьком
та
племінником,
племінницею;
В) між родичами третього коліна за походженням;
Г) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не
було надано права на шлюб.
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17. Якщо місце проживання чи перебування батьків
невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів,
дитині призначається тимчасова державна допомога,
яка не може бути меншою ніж:
А) 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку;
Б) 40 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку;
В) 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку;
Г) 75 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку.
18. Дитина, яка є громадянином України, може бути
усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як
_______ на обліку в центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
усиновлення та захисту прав дітей, і досягла ____.
А) 1 рік; 3 років;
Б) 1 рік; 5 років;
В) 2 роки; 6 років;
Г) 3 роки; 7 років.
19. З яким органом влади погоджується зміна цільового
призначення земельних ділянок природно-заповідного та
іншого
природоохоронного
призначення,
що
перебувають у комунальній власності?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б) Міністерством екології та природних ресурсів
України;
В) відповідною обласною радою;
Г) відповідною обласною державною адміністрацією.
20. Що закон не відносить до істотної умови
договору оренди землі?
А)об'єкт оренди;
Б)строк дії договору;
В) орендну плату;
Г) існуючі
обмеження
(обтяження)
щодо
використання земельної ділянки.
Всього балів за БЛОК А (від 0 до 10):
_______
(підпис)

_____________
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_________________
(П.І.Б. члена журі)

ПИТАННЯ

ВІДПОВІДІ

ОЦІНКА

БЛОК Б (21-40; 20 балів). Питання з декількома варіантами відповіді
(20 питань, 1 б. за кожну повну правильну відповідь)
21. Соціальна держава – це держава, в якій:
А) панує право як загальна міра свободи;
Б) розвинена система чинного законодавства;
В) громадянам забезпечується гідне життя;
Г) здійснюється контроль над діяльністю приватного
власника та приватного капіталу;
Д) високий рівень правосвідомості та правової
культури.
22. Які особливості правозастосовчого акту?
А) приймається компетентним органом держави;
Б) має нормативний персоніфікований характер;
В) дія вичерпується одноразовою реалізацією;
Г) поширюється на ті відносини, які виникають після
його прийняття.
23. Що не складає зміст принципу верховенства
закону?
А) всі посадові особи
держави
зобов’язані
дотримуватись закону;
Б) забезпечення відповідності системи підзаконних
та індивідуальних актів закону;
В) встановлення
можливості
скасування
нормативного документа у випадку його
невідповідності закону;
Г) єдине застосування законів;
Д) неможливість застосування до правопорушника
інших, ніж передбачені законом, засобів впливу.
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24. Які конституційні права і свободи людини і
громадянина не можуть бути обмежені в умовах
воєнного або надзвичайного стану?
А)право на повагу до його гідності;
Б)право на свободу та особисту недоторканність;
В)право на свободу світогляду і віросповідання;
Г)право на житло;
Д) право на освіту.
25. Визначте, які з наведених держав є монархіями:
А) Японія;
Б) Болгарія;
В) Туркменістан;
Г) Швеція;
Д) Німеччина;
Е) Іспанія.
26. Що Конституція України відносить до основних
засад судочинства?
А) верховенство права;
Б) законність;
В) підтримання державного обвинувачення в суді
прокурором;
Г) обов’язковість рішень суду;
Д) диспозитивність у з’ясуванні всіх обставин у
справі.
27. Не підлягають призову на військову службу під час
мобілізації військовозобов’язані:
А) які мають вагітну дружину;
Б) на утриманні яких перебувають троє і більше
дітей віком до 18 років;
В) зайняті постійним доглядом за особами, що його
потребують, в разі відсутності інших осіб, які
можуть здійснювати такий догляд;
Г) на утриманні яких перебуває повнолітня дитина,
яка є інвалідом ІІI групи, до досягнення нею
23 років.
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28. До обставин, що виключають провадження в справі
про
адміністративне
правопорушення,
КУпАП
відносить?
А) недосягнення особою на момент вчинення
адміністративного
правопорушення
чотирнадцятирічного віку;
Б) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи
бездіяльність;
В) малозначність адміністративного правопорушення;
Г) скасування акта, який встановлює адміністративну
відповідальність;
Д) передача матеріалів прокурору або органу
досудового розслідування.
29. Не мають права на обов’язкову частку у спадщині:
А) непрацездатні брати та сестри спадкодавця;
Б) малолітні діти спадкодавця;
В) непрацездатні вдова (вдівець);
Г) утриманці спадкодавця;
Д) непрацездатні батьки спадкодавця;
Е) повнолітні непрацездатні діти спадкодавця.
30. Які
вимоги
кредиторів
у
разі
ліквідації
платоспроможної юридичної особи задовольняються у
другу чергу?
А) вимоги працівників, пов’язані з трудовими
відносинами;
Б) вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або
смертю;
В) вимоги автора про плату за використання результату
його інтелектуальної, творчої діяльності;
Г) вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових
платежів).
31. Назвіть підстави для відмови у зміні імені?
А) здійснення стосовно заявника кримінального
провадження
або
його
перебування
під
адміністративним наглядом;
Б) наявність у заявника судимості, яку не погашено або
не знято в установленому законом порядку;
В) офіційне звернення правоохоронних органів
іноземних держав про оголошення розшуку
заявника;
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Г) наявність у заявника невиконаних цивільноправових зобов’язань;
Д) наявність у заявника невиконаних аліментних
зобов’язань.
32. Хто може бути свідком при посвідченні заповіту на
бажання заповідача?
А) спадкоємці за заповітом;
Б) посадова, службова особа, яка не посвідчує заповіт;
В) члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за
заповітом;
Г) спадкоємці за законом, які не включені до заповіту;
Д особи, які не можуть прочитати або підписати
заповіт.

33. Які злочини є особливо тяжкими?
А) за які передбачене основне покарання у виді
штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Б) за які передбачене основне покарання у виді
штрафу в розмірі понад п’ятдесят тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
В) за які передбачене позбавлення волі на строк
понад вісім років;
Г) за які передбачене позбавлення волі на строк
понад десять років.
34. Уявна
оборона
виключає
кримінальну
відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках,
коли:
А) обстановка, що склалася, не давала особі
можливості уникнути суспільно небезпечного
посягання або звернутися за допомогою до інших
осіб чи органів влади;
Б) обстановка, що склалася, давала особі достатні
підстави вважати, що мало місце реальне
посягання;
В) особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати
помилковості свого припущення;
Г) особа не усвідомлювала свого припущення, але
могла усвідомлювати відсутність реального
суспільно небезпечного посягання.
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35. У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
та відсутності підстав для розстрочки його виплати
суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у
виді:
А) громадських робіт із розрахунку одна година
громадських робіт за один установлений
законодавством
неоподатковуваний
мінімум
доходів громадян;
Б) громадських робіт із розрахунку одна година
громадських робіт за десять установлених
законодавством неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
В) виправними роботами із розрахунку один місяць
виправних робіт за двадцять установлених
законодавством неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
Г) виправними роботами із розрахунку один місяць
виправних робіт за десять установлених
законодавством неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
36. Особистою приватною власністю дружини,
чоловіка є:
А) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на
підставі договору дарування або в порядку
спадкування;
Б) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за
кошти, які належали їй, йому особисто;
В) премії, нагороди;
Г) земельна
ділянка,
одержана
внаслідок
приватизації земельних ділянок державних і
комунальних сільськогосподарських підприємств,
установ та організацій;
Д) заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи,
одержані одним із подружжя.
37. Оберіть юридичні факти, що дають право на
утримання після розірвання шлюбу?
А) якщо особа стала непрацездатною до розірвання
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шлюбу;
Б) якщо особа стала непрацездатною протягом шести
місяців від дня розірвання шлюбу;
В) якщо особа стала непрацездатною протягом
одного року від дня розірвання шлюбу;
Г) якщо на момент розірвання шлюбу жінці,
чоловікові до досягнення встановленого законом
пенсійного віку залишилося не більш як три роки;
Д) якщо на момент розірвання шлюбу жінці,
чоловікові до досягнення встановленого законом
пенсійного віку залишилося не більш як п’ять
років.
38. У разі встановлення режиму окремого проживання:
А) майно, набуте в майбутньому дружиною та
чоловіком, вважатиметься набутим у шлюбі;
Б) майно, набуте в майбутньому дружиною та
чоловіком, не вважатиметься набутим у шлюбі;
В) дитина, народжена дружиною після спливу
дев’яти місяців, не вважатиметься такою, що
походить від її чоловіка;
Г) дитина, народжена дружиною після спливу десяти
місяців, не вважатиметься такою, що походить від
її чоловіка.
39. Підставами припинення права користування
земельною ділянкою є:
А) добровільна відмова власника від права на
земельну ділянку;
Б) припинення діяльності релігійних організацій,
державних чи комунальних підприємств, установ
та організацій;
В) використання земельної ділянки у спосіб, що
суперечить
вимогам
охорони
культурної
спадщини;
Г) звернення стягнення на земельну ділянку на
вимогу кредитора;
Д) невідчуження земельної ділянки іноземними
особами та особами без громадянства у
встановлений строк.
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40. Державний земельний кадастр – це єдина державна
геоінформаційна система відомостей про землі, ...
А)розташовані на карті України;
Б) їх цільове призначення;
В) обмеження у їх власності;
Г) їх розподіл між власниками і користувачами;
Д) порівняльна характеристика різних категорій
земель.
Всього балів за БЛОК Б (від 0 до 20):
_______
(підпис)

_____________

_________________
(П.І.Б. члена журі)

БЛОК В (41-50; 10 балів).Завдання на заповнення пропущеного у тексті
(10 пропущених позицій, 1 б. за кожну правильну відповідь)
41. У середньовічному містібув виданийзакон, що пропонує «Карати з
найбільшоюсуворістювсякого,хто
станепроливати
кров
навулицях».Одного
разуна
вулицівконвульсіяхвпавперехожий,
покликали лікаря, який, якнаказуваламедичнанаукатогочасу, зробив
кровопускання, і перехожомусталокраще. Лікаря за такі дії покарано
не було, тому що у даному випадку, виходячи із букви закону, було
застосовано ___________________________ спосіб тлумачення закону.
42. В Італії за це діяння особа підлягає моральному осуду та
позбавляється виборчих прав, у Єгипті та Болгарії за таке діяння на
особу накладається штраф 1 долар США, а у Пакистані така особа
підлягає позбавленню волі. Мова йде про ________________________ .
43. Чорний діоритовий стовп із вирізьбленими на ньому 282 законами
є першим зводом законів в історії людства. Мова йде про
________________________________ .
44. У разі прийняття всіх пропозицій Президента України при
повторному розгляді закону, до якого Президентом України було
застосовано право вето, закон вважається прийнятим у цілому, якщо за
нього віддано ____________________ голосів народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради.
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45. Відповідальність за вбивство чи заподіяння тяжкого тілесного
ушкодження в разі перевищення меж необхідної оборони або
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, настає
лише за умови, що здійснений винним захист явно не відповідав
___________________________________ чи обстановці, яка склалася.
46. Військове формування з правоохоронними функціями, що входить
до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для
виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і
законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та
інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та
забезпечення громадської безпеки – це __________________________

47. _____________________________________ є громадянин України,
який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно
покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення
негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації та ін.
48. _______________________ цінний папір – це вид цінних паперів, в
якому права на цінний папір та права за цінним папером, що існують у
документарній формі, належатьособі, зазначеній у цінному папері, яка
може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу
уповноважену особу.
49. Шлюб реєструється у день подання заяви у разі вагітності
нареченої, народження нею дитини, а також якщо є
____________________
50. Якщо неправомірному заволодінню іншою особою транспортним
засобом, механізмом, іншим об’єктом сприяла недбалість її власника
(володільця), шкода, завдана діяльністю щодо його використання,
зберігання
або
утримання,
відшкодовується
_________________________, у частці, яка визначається за рішенням
суду з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Всього балів за БЛОК В (від 0 до 10):
_______

________________

(підпис)

(П.І.Б. члена журі)

___________
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БЛОК Г (51-60; 10 балів). Виправте допущені помилки у тексті
(10 помилок, 1 б. за кожну правильно виправлену помилку)
51. Стаття 1 Загальної декларації прав людини
закріплює: «Всі люди народжуються вільними і
рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені
розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один
до одного в дусі миру».
52. Держава сприяє консолідації та розвиткові
української нації, її історичної свідомості, традицій і
культури, а також розвиткові етнічної, освітньої,
мовної та релігійної самобутності всіх корінних
народів і національних меншин України.
53. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за
культурними або іншими ознаками.
54. Міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються
Верховною Радою України за поданням Прем’єрміністра України.
55. Якщо недостовірна інформація міститься у
документі, який прийняла (видала) юридична особа,
цей документ має бути скасований.
56. Підпис іншої особи на тексті правочину, щодо
якого не вимагається нотаріального посвідчення,
може бути засвідчений відповідною посадовою
особою за місцем роботи, навчання, відпочинку або
лікування особи, яка його вчиняє.
57. Попереднім
є
договір,
сторони
якого
зобов’язуються протягом певного строку (у певний
термін) укласти договір в майбутньому (основний
договір) на умовах, встановлених сторонами
договору.
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58. За наявності обставин, що пом’якшують
покарання, строк або розмір покарання не може
перевищувати половини максимального строку або
розміру найбільш суворого виду покарання,
передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією
частини статті) Особливої частини Кримінального
Кодексу України.
59. Батьківство попереднього чоловіка може бути
визначене на підставі його спільної заяви з дружиною
у повторному шлюбі або за рішенням суду.
60. Земельна ділянка – це частина земної поверхні з
установленими
розмірами,
певним
місцем
розташування, з визначеними щодо неї правами.
Всього балів за БЛОК Г (від 0 до 10):
_____________

СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ
ЗА БЛОКИ «А – Г» (від 0 до 50):
_____________
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_________
(підпис)

_________________
(П.І.Б. члена журі)

_________
(підпис)

_________________
(П.І.Б. члена журі)

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ
IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
м. Харків (2014-2015 н.р.), 11 клас
1-й день (теоретичний тур)
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (максимальна кількість балів – 50).

ПИТАННЯ

ВІДПОВІДІ

ОЦІНКА

БЛОК А (1-20; 10 балів).Питання з одним правильним варіантом відповіді
(20 питань; 0,5 б. за кожну правильну відповідь)
1. Відомий давньоримський юрист Марк Туллій
Цицерон писав: «Несправедливий закон не творить
права». Виходячи із такого вислову, вкажіть, про яку
концепцію походження права йде мова?
А) природне право;
Б) позитивізм;
В) солідаризм;
Г) соціологічна школа права.
2. Які за функціональним призначенням розрізняють
органи держави?
А) первинні, вторинні;
Б) виборні, призначувані, успадковані;
В) колегіальні, одноособові;
Г) центральні, регіональні, місцеві;
Д) законодавчі, виконавчі, судові.
3. Яка ознака права характеризує його як фіксування
припису в письмовій формі?
А) нормативність;
Б) обов’язковість;
В) формальна визначеність;
Г) процедурність.
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А

Д

В

4. Яке з наведених понять визначає здатність права
бути засобом задоволення соціально справедливих,
прогресивних потреб та інтересів суспільства та його
членів?
А) функція права;
Б) форма права;
В) принцип права;
Г) цінність права;
Д) зміст права.
5. Яке з визначень, що наводяться нижче, найбільш
повно відповідає поняттю закон України?
А) нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною
Радою України, який визначає нормативні основи
правового регулювання суспільних відносин;
Б) нормативно-правовий
акт,
що
регулює
найважливіші суспільні відносини шляхом
встановлення
загальнообов'язкових
правил,
приймається в установленому порядку Верховною
Радою України чи Верховною Радою АРК, володіє
вищою юридичною силою;
В) нормативно-правовий акт вищої юридичної
сили, прийнятий в особливому порядку
Верховною Радою України, або схвалений
безпосередньо народом на всеукраїнському
референдумі, та який визначає відправні засади
регулювання суспільних відносин;
Г) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили,
прийнятий в особливому порядку Верховною
Радою України та який визначає відправні засади
регулювання суспільних відносин.
6. Яка пропорційна виборча система надає виборцеві
можливість за його бажанням проголосувати або за
партійний список загалом, або віддаючи перевагу
(преференцію) комусь із кандидатів у списку?
А) з жорсткими списками;
Б) з преференціями;
В) з напівжорсткими списками.
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Г

В

В

7. У який максимальний строк може бут розглянуто
звернення громадян?
А) 15 днів;
Б) 30 днів;
В) 35 днів;
Г) 45 днів.
8. Яке адміністративне стягнення
застосовано до військовослужбовців?
А) громадські роботи;
Б) виправні роботи;
В) штраф;
Г) адміністративний арешт.

може

Г
(ст. 20 ЗУ
„Про
звернення
громадян”)

бути
В
(ст. 15
КУпАП)

9. Адміністративна послуга – це:
А) результат здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних послуг за
заявою фізичної або юридичної особи,
спрямований на набуття, зміну чи припинення
прав та/або обов’язків такої особи відповідно до
закону;
Б) документ, що видається суб’єктом надання
адміністративних послуг за заявою фізичної або
юридичної особи, спрямований на набуття, зміну
чи припинення прав та/або обов’язків такої особи
відповідно до закону;
В) дія суб’єкта надання адміністративних послуг за
заявою фізичної або юридичної особи, спрямована
на набуття, зміну чи припинення прав та/або
обов’язків такої особи відповідно до закону.
10. До первісних підстав набуття права власності
належить:
А) набуття права власності за договором;
Б) приватизація майна, що перебуває в державній
або комунальній власності;
В) спадкування майна за законом;
Г) спадкування майна за заповітом;
Д) набуття права власності на перероблену річ.
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А
(ст. 1 ЗУ
„Про
адміністрати
вні послуги”)

Д

11. Об’єктами суміжних прав є?
А) виконання, фонограми, відеограми, програми
(передачі) організацій мовлення;
Б) виконання, фонограми, відеограми, компіляції
даних (бази даних);
В) виконання, фонограми, відеограми, аранжування;
Г) виконання, фонограми, відеограми, адаптації.
12. За спадковим договором:
А) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні
(набувачеві) у власність житловий будинок,
квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або
рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого
набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача
утриманням та (або) доглядом довічно;
Б) одна
сторона
(набувач)
зобов’язується
виконувати розпорядження другої сторони
(відчужувача) і в разі його смерті набуває право
власності на майно відчужувача;
В) одна сторона (установник управління) передає
другій стороні (управителеві) на певний строк
майно
в
управління,
а
друга
сторона
зобов’язується за плату здійснювати від свого
імені управління цим майном в інтересах
установника управління або вказаної ним особи
(вигодонабувача).
13. Що є часом вчинення продовжуваного злочину?
А) день вчинення відповідної дії чи бездіяльності;
Б) день вчинення останньої дії;
В) день вчинення останнього із тотожних діянь,
які об’єднані єдиним злочинним наміром;
Г) день їх припинення за волею або всупереч волі
винного.
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А
(ст. 449 ЦКУ)

Б
(ст. 1302
ЦКУ)

В

14. Як називають у кримінальному праві склад злочину,
для наявності об’єктивної сторони якого необов’язкове
настання суспільно небезпечних наслідків для
кваліфікації злочину?
А) матеріальний;
Б) формальний;
В) вольовий.

Б

15. Який із перелічених злочинів не відноситься до
злочинів проти власності?
А) умисне знищення чи пошкодження майна;
Б) грабіж;
В) шахрайство;
Г) вимагання;
Д) контрабанда.

Д

16. Який шлюб не може бути визнаний недійсним за
рішенням суду?
А) між двоюрідними братом та сестрою;
Б) між
тіткою,
дядьком
та
племінником,
племінницею;
В) між родичами третього коліна за походженням;
Г) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не
було надано права на шлюб.
17. Якщо місце проживання чи перебування батьків
невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів,
дитині призначається тимчасова державна допомога,
яка не може бути меншою ніж:
А) 30 відсотків прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку;
Б) 40 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку;
В) 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку;
Г) 75 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку.
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В
(ст. 41 СКУ)

А
(ст. 181 СКУ)

18. Дитина, яка є громадянином України, може бути
усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як
_______ на обліку в центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
усиновлення та захисту прав дітей, і досягла ____.
А) 1 рік; 3 років;
Б) 1 рік; 5 років;
В) 2 роки; 6 років;
Г) 3 роки; 7 років.

19. З яким органом влади погоджується зміна цільового
призначення земельних ділянок природно-заповідного
та іншого природоохоронного призначення, що
перебувають у комунальній власності?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б) Міністерством екології та природних ресурсів
України;
В) відповідною обласною радою;
Г) відповідною обласною державною адміністрацією.
20. Що закон не відносить до істотної умови договору
оренди землі?
А)об'єкт оренди;
Б)строк дії договору;
В) орендну плату;
Г) існуючі
обмеження
(обтяження)
щодо
використання земельної ділянки.

Б
(ст. 283 СКУ)

А
(ст. 20 ЗКУ)

Г
(ст. 15 ЗУ
«Про оренду
землі»)

Всього балів за БЛОК А (від 0 до 10):
_______
(підпис)

_____________
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_________________
(П.І.Б. члена журі)

ПИТАННЯ

ВІДПОВІДІ

ОЦІНКА

БЛОК Б (21-40; 20 балів). Питання з декількома варіантами відповіді
(20 питань, 1 б. за кожну повну правильну відповідь)
21. Соціальна держава – це держава, в якій:
А) панує право як загальна міра свободи;
Б) розвинена система чинного законодавства;
В) громадянам забезпечується гідне життя;
Г) здійснюється контроль над діяльністю приватного
власника та приватного капіталу;
Д) високий рівень правосвідомості та правової
культури.

А, В

22. Які особливості правозастосовчого акту?
А) приймається компетентним органом держави;
Б) має нормативний персоніфікований характер;
В) дія вичерпується одноразовою реалізацією;
Г) поширюється на ті відносини, які виникають після
його прийняття.

А, В

23. Що не складає зміст принципу верховенства
закону?
А) всі посадові особи
держави
зобов’язані
дотримуватись закону;
Б) забезпечення відповідності системи підзаконних
та індивідуальних актів закону;
В) встановлення
можливості
скасування
нормативного документа у випадку його
невідповідності закону;
Г) єдине застосування законів;
Д) неможливість застосування до правопорушника
інших, ніж передбачені законом, засобів впливу.

Г, Д
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24. Які конституційні права і свободи людини і
громадянина не можуть бути обмежені в умовах
воєнного або надзвичайного стану?
А) право на повагу до його гідності;
Б) право на свободу та особисту недоторканність;
В)право на свободу світогляду і віросповідання;
Г) право на житло;
Д) право на освіту.
25. Визначте, які з наведених держав є монархіями:
А) Японія;
Б) Болгарія;
В) Туркменістан;
Г) Швеція;
Д) Німеччина;
Е) Іспанія.
26. Що Конституція України відносить до основних
засад судочинства?
А) верховенство права;
Б) законність;
В) підтримання державного обвинувачення в суді
прокурором;
Г) обов’язковість рішень суду;
Д) диспозитивність у з’ясуванні всіх обставин у
справі.
27. Не підлягають призову на військову службу під час
мобілізації військовозобов’язані:
А) які мають вагітну дружину;
Б) на утриманні яких перебувають троє і більше
дітей віком до 18 років;
В) зайняті постійним доглядом за особами, що
його потребують, в разі відсутності інших осіб,
які можуть здійснювати такий догляд;
Г) на утриманні яких перебуває повнолітня дитина,
яка є інвалідом ІІI групи, до досягнення нею
23 років.
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А, Б, Г
(ст. 64
Конституції
України)

А, Г, Е

Б, В, Г
(ст. 129
Конституції
України)

Б, В
(ст. 23 ЗУ
„Про
мобілізаційну
підготовку
та
мобілізацію”)

28. До обставин, що виключають провадження в справі
про
адміністративне
правопорушення,
КУпАП
відносить?
А) недосягнення особою на момент вчинення
адміністративного
правопорушення
чотирнадцятирічного віку;
Б) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію
чи бездіяльність;
В) малозначність адміністративного правопорушення;
Г) скасування
акта,
який
встановлює
адміністративну відповідальність;
Д) передача матеріалів прокурору або органу
досудового розслідування.
29. Не мають права на обов’язкову частку у спадщині:
А) непрацездатні брати та сестри спадкодавця;
Б) малолітні діти спадкодавця;
В) непрацездатні вдова (вдівець);
Г) утриманці спадкодавця;
Д) непрацездатні батьки спадкодавця;
Е) повнолітні непрацездатні діти спадкодавця.
30. Які
вимоги
кредиторів
у
разі
ліквідації
платоспроможної юридичної особи задовольняються у
другу чергу?
А) вимоги працівників, пов’язані з трудовими
відносинами;
Б) вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю;
В) вимоги автора про плату за використання
результату
його
інтелектуальної,
творчої
діяльності;
Г) вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів).
31. Назвіть підстави для відмови у зміні імені?
А) здійснення стосовно заявника кримінального
провадження
або
його
перебування
під
адміністративним наглядом;
Б) наявність у заявника судимості, яку не погашено
або не знято в установленому законом порядку;
В) офіційне звернення правоохоронних органів
іноземних держав про оголошення розшуку
заявника;
Г) наявність у заявника невиконаних цивільно-правових
зобов’язань;
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Б, Г
(ст. 247
КУпАП)

А, Г
(ст. 1241
ЦКУ)

А, В
(ст. 112 ЦКУ)

А, Б, В
(ст. 295 ЦКУ)

Д) наявність у заявника невиконаних аліментних
зобов’язань.
32. Хто може бути свідком при посвідченні заповіту на
бажання заповідача?
А) спадкоємці за заповітом;
Б) посадова, службова особа, яка не посвідчує заповіт;
В) члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;
Г) спадкоємці за законом, які не включені до заповіту;
Д особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

33. Які злочини є особливо тяжкими?
А) за які передбачене основне покарання у виді
штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян;
Б) за які передбачене основне покарання у виді
штрафу в розмірі понад п’ятдесят тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
В) за які передбачене позбавлення волі на строк
понад вісім років;
Г) за які передбачене позбавлення волі на строк
понад десять років.
34. Уявна
оборона
виключає
кримінальну
відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках,
коли:
А) обстановка, що склалася, не давала особі
можливості уникнути суспільно небезпечного
посягання або звернутися за допомогою до інших
осіб чи органів влади;
Б) обстановка, що склалася, давала особі достатні
підстави вважати, що мало місце реальне
посягання;
В) особа не усвідомлювала і
не
могла
усвідомлювати
помилковості
свого
припущення;
Г) особа не усвідомлювала свого припущення, але
могла усвідомлювати відсутність реального
суспільно небезпечного посягання.
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Б, Г
(ст. 1253
ЦКУ)

А, Г
(ст. 12 ККУ)

Б, В
(ст. 37 ККУ)

35. У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
та відсутності підстав для розстрочки його виплати
суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у
виді:
А) громадських робіт із розрахунку одна година
громадських робіт за один установлений
законодавством неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
Б) громадських робіт із розрахунку одна година
громадських робіт за десять установлених
законодавством неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
В) виправними роботами із розрахунку один
місяць
виправних
робіт
за
двадцять
установлених
законодавством
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян;
Г) виправними роботами із розрахунку один місяць
виправних робіт за десять установлених
законодавством неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
36. Особистою приватною власністю дружини,
чоловіка є:
А) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на
підставі договору дарування або в порядку
спадкування;
Б) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за
кошти, які належали їй, йому особисто;
В) премії, нагороди;
Г) земельна
ділянка,
одержана
внаслідок
приватизації земельних ділянок державних і
комунальних
сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій;
Д) заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи,
одержані одним із подружжя.
37. Оберіть юридичні факти, що дають право на
утримання після розірвання шлюбу?
А) якщо особа стала непрацездатною до
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А, В
(ст. 53 ККУ)

А, Б, Г
(ст. 57 СКУ)

А, В, Д
(ст. 76 СКУ)

розірвання шлюбу;
Б) якщо особа стала непрацездатною протягом шести
місяців від дня розірвання шлюбу;
В) якщо особа стала непрацездатною протягом
одного року від дня розірвання шлюбу;
Г) якщо на момент розірвання шлюбу жінці,
чоловікові до досягнення встановленого законом
пенсійного віку залишилося не більш як три роки;
Д) якщо на момент розірвання шлюбу жінці,
чоловікові до досягнення встановленого
законом пенсійного віку залишилося не більш
як п’ять років.
38. У разі встановлення режиму окремого проживання:
А) майно, набуте в майбутньому дружиною та
чоловіком, вважатиметься набутим у шлюбі;
Б) майно, набуте в майбутньому дружиною та
чоловіком, не вважатиметься набутим у шлюбі;
В) дитина, народжена дружиною після спливу
дев’яти місяців, не вважатиметься такою, що
походить від її чоловіка;
Г) дитина, народжена дружиною після спливу
десяти місяців, не вважатиметься такою, що
походить від її чоловіка.
39. Підставами припинення права користування
земельною ділянкою є:
А) добровільна відмова власника від права на
земельну ділянку;
Б) припинення діяльності релігійних організацій,
державних чи комунальних підприємств,
установ та організацій;
В) використання земельної ділянки у спосіб, що
суперечить вимогам охорони культурної
спадщини;
Г) звернення стягнення на земельну ділянку на
вимогу кредитора;
Д) невідчуження земельної ділянки іноземними
особами та особами без громадянства у
встановлений строк.
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Б, Г
(ст. 120 СКУ)

Б, В
(ст. 141 ЗКУ)

40. Державний земельний кадастр – це єдина державна
геоінформаційна система відомостей про землі, ...
А)розташовані на карті України;
Б) їх цільове призначення;
В) обмеження у їх власності;
Г) їх розподіл між власниками і користувачами;
Д) порівняльна характеристика різних категорій
земель.

Б, Г
(ст. 193 ЗКУ)

Всього балів за БЛОК Б (від 0 до 20):
_______
(підпис)

_____________

65

_________________
(П.І.Б. члена журі)

БЛОК В (41-50; 10 балів). Завдання на заповнення пропущеного у тексті
(10 пропущених позицій, 1 б. за кожну правильну відповідь)
41. У середньовічному місті був виданий закон, що пропонує «Карати з найбільшою
суворістю всякого, хто стане проливати кров на вулицях».Одного разу на вулиці в
конвульсіях впав перехожий, покликали лікаря, який, як наказувала медична наука того
часу, зробив кровопускання, і перехожому стало краще. Лікаря за такі дії покарано не
було, тому що у даному випадку, виходячи із букви закону, було застосовано
____________________ спосіб тлумачення закону(обмежений).
42. В Італії за це діяння особа підлягає моральному осуду та позбавляється виборчих
прав, у Єгипті та Болгарії за таке діяння на особу накладається штраф 1 долар США, а у
Пакистані така особа підлягає позбавленню волі. Мова йде про_______ (абсентеїзм).
43. Чорний діоритовий стовп із вирізьбленими на ньому 282 законами є першим зводом
законів в історії людства. Мова йде про ______________________. (Закони Хаммурапі)
44. У разі прийняття всіх пропозицій Президента України при повторному розгляді
закону, до якого Президентом України було застосовано право вето, закон вважається
прийнятим у цілому, якщо за нього віддано ________________________________
голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради(більшість; ст.
135 ЗУ «Про Регламент Верховної Ради України»).
45. Відповідальність за вбивство чи заподіяння тяжкого тілесного ушкодження в разі
перевищення меж необхідної оборони або перевищення заходів, необхідних для
затримання злочинця, настає лише за умови, що здійснений винним захист явно не
відповідав
__________________________________
___________________________________ чи обстановці, яка склалася. (небезпечності
посягання; п. 24 Постанови Пленуму ВСУ № 2 від 07.02.2003)
46. Військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи
Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із захисту
та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави
від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та
забезпечення громадської безпеки – це_____________________________________
(Національна гвардія України; ст. 1 ЗУ «Про Національну гвардію України»).
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47. ___________________________________ є громадянин України, який постійно
проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце
проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного
конфлікту, тимчасової окупації та ін. (Внутрішньо переміщеною особою;ст. 1 ЗУ
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»)
48. ________________________ цінний папір – це вид цінних паперів, в якому права на
цінний папір та права за цінним папером, що існують у документарній формі, належать
особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або
призначити своїм наказом іншу уповноважену особу(Ордерний; ст. 197 ЦКУ).
49. Шлюб реєструється у день подання заяви у разі вагітності нареченої, народження
нею дитини, а також якщо є _______________.(безпосередня загроза для життя
нареченої або нареченого; ст. 32 СКУ)
50. Якщо неправомірному заволодінню іншою особою транспортним засобом,
механізмом, іншим об’єктом сприяла недбалість її власника (володільця), шкода,
завдана діяльністю щодо його використання, зберігання або утримання,
відшкодовується ___________________________________, у частці, яка визначається за
рішенням суду з урахуванням обставин, що мають істотне значення. (ними спільно;
ст. 1187 ЦКУ)
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БЛОК Г (51-60; 10 балів).Виправте допущені помилки у тексті
(10 помилок, 1 б. за кожну правильно виправлену помилку)
51. Стаття 1 Загальної декларації прав людини закріплює: «Всі
люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та
правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у
відношенні один до одного в дусі миру».
52. Держава сприяє консолідації та розвиткові української
нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також
розвиткові етнічної, освітньої, мовної та релігійної
самобутності всіх корінних народів і національних меншин
України.
53. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, за культурними або іншими ознаками.
54. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
утворюються, реорганізуються та ліквідуються Верховною
Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

55. Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який
прийняла (видала) юридична особа, цей документ має бути
скасований.
56. Підпис іншої особи на тексті правочину, щодо якого не
вимагається нотаріального посвідчення, може бути засвідчений
відповідною посадовою особою за місцем роботи,
навчання,відпочинку або лікування особи, яка його вчиняє.
57. Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються
протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в
майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених
сторонами договору.
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братерства
(ст. 1 Загальної
декларації прав
людини)

культурної
(ст. 11 Конституції
України)

мовними
(ст. 24 Конституції
України)
Кабінетом Міністрів
України
(ст. 5 ЗУ „Про
центральні органи
виконавчої влади”)
відкликаний
(ст. 277 ЦКУ)

проживання
(ст. 207 ЦКУ)

попереднім
договором
(ст. 635 ЦКУ)

58. За наявності обставин, що пом’якшують покарання, строк
або розмір покарання не може перевищувати половини
максимального строку або розміру найбільш суворого виду
покарання,передбаченого
відповідною
санкцією
статті
(санкцією
частини
статті)
Особливої
частини
Кримінального Кодексу України.

двох третин
(ст. 691 ККУ)

59. Батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на
підставі його спільної заяви з дружиною у повторному шлюбі
або за рішенням суду.

чоловіком
(ст. 124 СКУ)

60. Земельна ділянка – це частина земної поверхні з
установленими розмірами, певним місцем розташування, з
визначеними щодо неї правами.

межами
(ст. 79 ЗКУ)
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ЗАВДАННЯ IV ЕТАПУ
Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
м. Харків 2014-2015 н.р.
11 клас 2-й день (практичний тур)
ЮРИДИЧНІ ЗАДАЧІ (максимальна кількість балів – 50).
І. Верховна Рада України ухвалила законопроект «Про Кабінет Міністрів
України», який був направлений на підпис Президенту України. Президент
повернув його зі своїми пропозиціями, реалізувавши своє право вето. Верховна
Рада України розглянула вмотивовані пропозиції Президента і повторно
ухвалила законопроект 314 голосами. Голова Верховної Ради знову направив
законопроект на підпис Президенту України, проте той відмовився його
підписувати і офіційно оприлюднювати. У зв’язку з цим Голова Верховної
Ради підписав закон замість Президента і дав вказівку його опублікувати в
офіційних виданнях. В законі зазначено, що він набуває чинності з 1 квітня
2015 року, проте опублікований він був лише 15 квітня 2015 року.
Дайте відповіді до задачі
(12 балів):
1. Яким чином Верховна Рада України може подолати вето Президента
України?
2. Чи має право Президент України відмовитися підписувати закон, щодо
якого парламентом подолане вето і чи правомірні в даному випадку дії Голови
Верховної Ради України?
3. Який порядок набуття чинності законів України?
4. Які видання вважаються офіційними?
5. З якого моменту набуде чинності закон «Про Кабінет Міністрів
України», про який йдеться в задачі?
II. Громадянин Ємену у 2015 році звернувся до ГУ ДМС України в
Одеській області з заявою про надання захисту в Україні. До втечі з Ємену
позивач брав активну участь в опозиційних рухах 2011 року, коли в країні
відбувались кровопролитні демонстрації. На теперішній час позивач не може
повернутися до Ємену, оскільки там тривають акції протесту. Згідно
повідомлення міграційної служби йому було відмовлено у визнанні біженцем,
або особою, яка потребує додаткового захисту. Встановлено, що в 2009 р.
позивач повернувся до Ємену, але 20.11.2014 р. знову виїхав в Україну
легально. На момент звернення працював в м. Одесі, одружився із
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громадянкою України. Громадянин Ємену не погодився із рішенням
міграційної служби та звернувся до суду.
Суд відмовив у задоволенні позову громадянину Ємену.
Дайте відповіді до задачі
(12 балів):
1. Визначте поняття «біженець», «додатковий захист», «особа, яка
потребує додаткового захисту».
2. Поясніть, чим обґрунтовував суд своє рішення?
Фізична особа-підприємець уклала договір з приватним
підприємством, відповідно до якого повинна була поставити підприємству
офісне обладнання та здійснити його установку. Однією із умов договору було
внесення фізичною особою-підприємцем завдатку у розмірі 5 тисяч гривень у
якості забезпечення виконання ним своїх зобов’язань. Із-за хвороби
підприємець не зміг виконати своїх зобов’язань і висунув вимогу повернення
йому оплаченого завдатку. Приватне підприємство відмовило йому у
поверненні завдатку у зв’язку із невиконанням зобов’язання. Підприємець
звернувся до суду з вимогою повернення йому завдатку. Під час судового
розгляду справи представник підприємства зазначив, що підприємцем було
перераховано завдаток згідно умов укладеного договору.
III.

Дайте відповіді до задачі
(12 балів):
1. Що таке цивільно-правове зобов’язання ?
2. Що таке завдаток?
3. Які правові наслідки порушення або припинення зобов’язання,
забезпеченого завдатком?
4. Вирішіть спір по суті.
Увечері 04 квітня 2015 року 15-річний Наливайко проводжав свою
однокласницю Сонячну після театру додому. На безлюдній вулиці на них напав
17-річний Угрюменко, вдарив Сонячну кулаком в обличчя і, погрожуючи
насильством Наливайку, зажадав віддати йому гроші, мобільні телефони та
прикраси Сонячної. Захищаючись Наливайко схопив з землі камінь і вдарив
Угрюменка по голові в результаті чого настала смерть останнього.
IV.

Дайте відповіді до задачі
(14 балів):
1. Чи має місце необхідна оборона?
2. Що таке необхідна оборона?
3. Чи були перевищені межі необхідної оборони?
4. Чи підлягає Наливайко кримінальній відповідальності за заподіяння
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смерті Угрюменку?
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ
IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
у 2014-2015 н.р.
м. Харків
11 КЛАС 2-Й ДЕНЬ (ПРАКТИЧНИЙ ТУР)
ЮРИДИЧНІ ЗАДАЧІ (максимальна кількість балів – 50).
І – 12 балів; ІІ – 12 балів; ІІІ – 12 балів; IV – 14 балів.
І.
1) Верховна Рада України може подолати вето Президента повторно
ухваливши законопроект двома третинами голосів
(2 бали).
2)Якщо після подолання вето закон не підписує Президент, він
оприлюднюється Головою Верховної Ради України, тому Президент мав право
відмовитися підписати закон
(2,5 балів).
3)Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного
оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня
його опублікування.
(2 бали)
4) Офіційними друкованими виданнями є: «Офіційний вісник України»,
газети «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Відомості Верховної Ради
України», а також інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента
України»
(2,5 балів).
5)Щодо набрання чинності законом, то незважаючи на дату набрання ним
чинності (1 квітня), закон не може набрати чинності раніше дати його
опублікування, тобто закон вважається таким, що набув чинності 26 квітня
2015 року
(3 бали).
ІІ.
1) Згідно п.1 ч.1 ст.1 Закону України «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту» (далі – Закон) біженець - це
особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань
стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності,
громадянства (підданства) (1 бал), належності до певної соціальної групи або
політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської
належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає
користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань (1 бал), або, не маючи
громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього
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постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок
зазначених побоювань (1 бал).
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 1 Закону додатковий захист - це форма захисту,
що надається в Україні на індивідуальній основі іноземцям та особам без
громадянства, які прибули в Україну або перебувають в Україні і не можуть або
не бажають повернутися в країну громадянської належності (1 бал) або країну
попереднього постійного проживання внаслідок обставин, зазначених у пункті
13 частини першої цієї статті (1 бал).
Пунктом 13 статті 1 вищезгаданого Закону встановлено, що особа, яка
потребує додаткового захисту, – це особа, яка не є біженцем відповідно до
Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців
1967 року та цього Закону(0,5 балів), але потребує захисту, оскільки така особа
змушена була прибути в Україну (1 бал) або залишитися в Україні внаслідок
загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження (0,5 балів) через
побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про
смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність,
поводження чи покарання (1 бал).
2) Аналіз задачі дозволяє зробити висновок, що позивач не обґрунтував
неможливість повернення до країни громадянської належності через
індивідуальні побоювання стати жертвою переслідувань за критеріями,
визначеними пунктами 1 чи 13 частини першої статті 1 Закону (1 бал). До суду
жодних переконливих доказів, що свідчили б про переслідування позивача на
своїй батьківщині, надано не було (1 бал).
Особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка
потребує додаткового захисту, перетнула державний кордон України в порядку,
встановленому законодавством України, повинна протягом п’яти робочих днів
звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту (ч. 1 ст. 5 Закону) (2 бали).
ІІІ.
1) Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник)
зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію
(0,5 балів) (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші
тощо (0,5 балів)) або утриматися від певної дії (0,5 балів), а кредитор має право
вимагати від боржника виконання його обов’язку (0,5 балів).
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2) Завдатком є грошова сума (0,5 балів) або рухоме майно (0,5 балів), що
видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором
платежів (0,5 балів), на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його
виконання (0,5 балів).
3) Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання,
забезпеченого завдатком:
1) якщо порушення зобов'язання сталося з вини боржника, завдаток
залишається у кредитора (1 бал); 2) якщо порушення зобов'язання сталося з
вини кредитора, він зобов'язаний повернути боржникові завдаток та додатково
сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості (1 бал); 3) сторона, винна у
порушенні зобов'язання, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку
вони перевищують розмір (вартість) завдатку, якщо інше не встановлено
договором (1 бал); 4) у разі припинення зобов'язання до початку його
виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає
поверненню (1 бал).
4) Суд повинен задоволити позовні вимоги фізичної особи-підприємця,
оскільки завдатком можуть забезпечуватися лише зобов’язання зі сплати
платежів, проведення грошових розрахунків, а не поставки товару, виконання
робіт і т. ін (4 бали).
ІV.
1) В даному разі має місце необхідна оборона Наливайка від суспільно
небезпечного посягання, вчиненого Угрюменком (2 бали). Наявні обидві
підстави й усі ознаки необхідної оборони (1 бал).
2)Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту
охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої
особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно
небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди,
необхідної і достатньої в даній обстановці (1 бал) для негайного відвернення чи
припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж
необхідної оборони (1 бал).
3) Межі необхідної оборони, очевидно, були перевищені (2 бали),
оскільки умисне заподіяння смерті посягаючому у даному разі явно не
відповідало небезпечності посягання (посягання здійснювалося на власність,
удар в обличчя був один і т.д.) (2 бали).
4) Разом з тим, кримінальна відповідальність за умисне вбивство при
перевищенні меж необхідної оборони настає лише з 16-річного віку, а
Наливайко цього віку не досяг (3 бали). У зв’язку з цим він не підлягає
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кримінальній відповідальності за перевищення меж необхідної оборони (2
бали).

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ПРАВОЗНАВСТВА
20 квітня 2015 року в Харківському
національному юридичному університеті
ім.
Ярослава
Мудрого
відбулось
урочисте відкриття ІV етапу ХХІІІ
Всеукраїнської учнівської олімпіади з
правознавства.
Цього року в олімпіаді брали
участь учні 11 класів з різних регіонів
України. Учасників олімпіади, їх керівників і членів журі привітали Герой
України, ректор Національного юридичного університеті м.. Ярослава Мудрого
В.Я. Тацій, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки Р.І. Євтушенко,
заступник директора Департаменту науки і освіти Харківського обласної
державної адміністрації В.В. Ігнатьєв.
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Команду від Сумської області представляла Подоляка Тетяна, учениця 10
класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 м.Суми (яка виборола
ІІ місце, виступала за 11 клас), керівником команди було призначено
Пшеничного Сергія Анатолійовича, учителя історії та основ правознавства
Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7, м. Суми
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