
 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 
 

Завдання  ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

2018/2019 навчальний рік  

10 клас   
 

І. Оберіть один правильний варіант відповіді. 

1. Законність, обґрунтованість, доцільність, невідворотність, своєчасність, 

справедливість – це принципи: 

а) діяльності Національної поліції України; 

б) юридичної відповідальності; 

в) організації судової влади; 

г) податкового законодавства України. 
 
 

2. Вибори депутатів обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за : 

а) змішаною системою; 

б) мажоритарною системою; 

в) пропорційною системою; 

г) пропорційно-мажоритарною системою. 

 
 

3. Не передбачена можливість звернення громадян з електронними петиціями до: 

а) Верховної Ради України; 

б) Кабінету Міністрів України; 

в) Міністерства освіти і науки України; 

г) органу місцевого самоврядування. 
 

4. Формою членства в молодіжних громадських організаціях НЕ є: 

а) колективна; 

б) дистанційна; 

в) нефіксована; 

г) індивідуальна. 
 

5. До осіб, які не досягли 18 років, адміністративний арешт: 

а) застосовується на загальних підставах; 

б) не застосовується; 

в) застосовується у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень; 

г) призначається за умови, що не є можливим застосувати більш м’яке стягнення або захід 

виховного впливу.   
 

6. Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, то її усиновлення здійснюється за: 

а) їхньою згодою; 

б) їхньою згодою та згодою їхніх батьків; 

в) їхньою згодою, згодою їхніх батьків і з дозволу органу опіки та піклування; 

г) їхньою згодою, згодою їхніх батьків і з дозволу уповноваженого органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері усиновлення. 
 

7. Фізична особа має право на вільний самостійний виїзд за межі України: 

а) з 14 років; 

б) з 16 років; 

в) із 17 років; 

г) з 18 років. 
 

8. До неповнолітніх, визнаних винними в учиненні злочину, може бути застосовано 

додаткове покарання у виді: 

а) громадських робіт; 

б) виправних робіт; 

в) конфіскації майна; 

г) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 



 

9. Передбачається згода одного з батьків або особи, що його замінює, на: 

а) реєстрацію шлюбу неповнолітньою особою, що досягла 16 років; 

б) розпорядження неповнолітньою особою вкладом, внесеним нею на своє ім’я; 

в) вступ неповнолітньої особи до молодіжної громадської організації; 

г) прийняття на роботу особи, яка досягла 15 років. 

 

10. Вчинення неповнолітньою особою віком від 14 до 16 років адміністративного 

правопорушення тягне: 

а) сімейно-правову відповідальність її батьків або осіб, які їх замінюють; 

б) матеріальну відповідальність її батьків або осіб, які їх замінюють; 

в) адміністративну відповідальність її батьків або осіб, які їх замінюють; 

г) її притягнення до адміністративної відповідальності. 
 

10 балів 

ІІ. Закінчіть речення. 

1. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить 

виключно…_______________________________________________________________________ .  

2. Україна є суверенна і незалежна, … ______________________________________________. 

3. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 

вони...__________________________________________________________________________. 

4. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ та міст, є …_____________________________________ . 

8 балів 

ІІІ. Порівняйте поняття, зазначивши спільні та відмінні ознаки. 

 

1. «Внутрішньо переміщена особа» і «біженець». 

2. «Злочин» і «адміністративне правопорушення». 
10  балів 

ІV. У чому полягає моральна шкода? У який спосіб вона відшкодовується?  

8 балів  
 

V.  Дайте визначення поняттям відповідно до законодавства України. 

 

1. Конституційне подання. 2. Договір позички. 3. Підприємництво. 4. Покарання.         

 

                                                                                                                                        8 балів 

 

VI. У вигляді схеми подайте систему місцевого самоврядування в Україні. 

 

        
8 балів  

VІІ. Здійсніть правовий аналіз ситуацій. 

 

     1. 16-річний Василь, посварившись із однокласником, голосно нецензурно облаяв його в 

шкільному коридорі в присутності однолітків. Свідками цього конфлікту також були батьки 

одного з учнів, які зробили Василю зауваження. 

   1. Дайте аргументовану правову оцінку поведінки Василя. 

   2. Які виокремлюються стадії провадження в справах даної категорії? 

   3. Які органи держави уповноважені здійснювати провадження в справі Василя? У чому 

полягають їхні основні повноваження в цій справі? 

                                                                                                                                                     12 балів 

 

 

     2. 15-річний Дмитро і 16-річний Павло, яким потрібні були для розваг гроші, вирішили їх 

легко здобути. Пізно ввечері в нетверезому стані вони вийшли на вулицю. Зустрівши дівчину, 

хлопці почали вимагати віддати їм сумочку і ювелірні прикраси. Вона відмовилася і спробувала 



комусь зателефонувати. Тоді Дмитро схопив дівчину за руку й попередив її, що у випадку 

невиконання їхньої вимоги зламає їй палець. Павло загрозливо наблизився до дівчини й додав, 

що допоможе Дмитру це зробити. У цей час із сусіднього будинку вийшов чоловік із собакою. 

Дмитро відпустив перелякану дівчину, і розчаровані приятелі втекли через прохідний під’їзд.  

 

1. Назвіть  скоєний хлопцями злочин і обґрунтовано визначте, чи є він закінченим. 

2. Схарактеризуйте склад вчиненого Дмитром і Павлом злочину. 

3. Назвіть форми співучасті в злочині, який скоїли  юнаки. 

4. Які обставини, що обтяжують та пом’якшують покарання, мають місце в описаній 

ситуації? 

                                                                                                    

                                                                                                                                                   16 балів 

 

 

 

 

 

 
 

  


