КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
2018/2019 навчальний рік
11 клас
І. Оберіть один правильний варіант відповіді (1 бал за кожну правильну відповідь).
1. До приватного права відносять :
а) матеріальне право;
б) патентне право;
в) природне право;
г) суб’єктивне право.
2. Поліцейське піклування може здійснюватися щодо :
а) неповнолітньої особи, яка вчинила злочин;
б) неповнолітньої особи, яка вчинила адміністративне правопорушення;
в) неповнолітньої особи, яка залишилася без догляду;
г) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду.
3. Приведення новообраного Президента України до присяги здійснює :
а) Голова Центральної виборчої комісії;
б) Голова Верховної Ради України;
в) Голова Конституційного Суду України;
г) найстарший за віком народний депутат України.
4. Адвокатом може бути фізична особа, яка має стаж роботи в галузі права не менше :
а) 1 року;
б) 2 років;
в) 3 років;
г) 4 років.
5. Одним із методів правового регулювання є :
а) виконавчий;
б) правосуддя;
в) правозастосовний;
г) диспозитивний.
6. Підставою, що виключає юридичну відповідальність, є :
а) стан глибокого фізіологічного сп’яніння;
б) казус (випадок);
в) стан сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними діями потерпілого;
г) стан вагітності.
7. До системи прокуратури входять :
а) природоохоронні прокуратури;
б) транспортні прокуратури;
в) міжвідомчі прокуратури;
г) військові прокуратури.
8. Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними :
а) солідарно з урахуванням їхнього майнового стану;
б) субсидіарно з урахуванням ступеня їхньої вини;
в) у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду;
г) солідарно.
9. Актом реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є :
а) звернення Уповноваженого;
б) запит Уповноваженого;
в) подання Уповноваженого;
г) протест Уповноваженого.
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10. Національна гвардія України входить до системи :
а) Військової служби правопорядку;
б) Міністерства оборони України;
в) Збройних Сил України;
г) Міністерства внутрішніх справ України.
10 балів
ІІ. Заповніть пропуски (2 бали за кожну правильну відповідь).
1. Звернення громадян розглядаються і вирішуються в термін не більше ____________від
дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення – ____________, але не пізніше
_____ днів від дня їх отримання. Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не
може перевищувати ________.
2. Кримінальним законодавством передбачене покарання у виді арешту щодо неповнолітніх
у віці від ___________на строк від _____ до ________.
3. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може
тривати не більш як____________, в особливих випадках до ________з повідомленням про це
письмово прокурора протягом ___________з моменту затримання.
4. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом ________в
місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. Фізична особа може
бути оголошена судом померлою, якщо в місці її постійного проживання немає відомостей про
місце її перебування протягом ________, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що
загрожували їй смертю, – протягом __________.
8 балів
ІІІ. Порівняйте поняття, зазначивши спільні та відмінні ознаки.
1. «Цивільне право» і «сімейне право».
2. «Адміністративна відповідальність» і «кримінальна відповідальність».
10 балів
ІV. Що таке зловживання правом? Наведіть три приклади зловживання правом.
6 балів
V. Схарактеризуйте склад правопорушення, вчиненого зазначеними нижче особами
1.Петро вночі, за відсутності свідків, проникнув до магазину й виніс звідти товар на суму десять
тисяч гривень.
2.Під час сварки з дружиною Михайло сильно штовхнув її, унаслідок чого вона впала та зламала
руку.
12 балів
VI. Дайте визначення поняттям відповідно до законодавства України.
1. Український народ.
2. Споживач.
3. Злочинна самовпевненість.
4. Дрібне хуліганство.
8 балів
VІІ. Здійсніть правовий аналіз ситуацій.
1. Коли Родіону виповнилося 16 років, він із письмового дозволу батьків зареєструвався як
підприємець. Через півроку хлопець захопився участю в міжнародному освітньому проекті та
офіційно припинив підприємницьку діяльність. Позитивні результати участі в проекті дозволили
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йому на два місяці поїхати до США. Повернувшись додому, Родіон вирішив продати мотоцикл,
який йому подарували батьки, та купити акції господарського товариства.
1. Що таке цивільна дієздатність фізичної особи? Відповідаючи на це та наступні запитання,
використовуйте положення чинного законодавства України.
2. Який вид цивільної дієздатності має фізична особа у віці від 14 до 18 років?
3. Які правочини неповнолітня особа має право вчиняти самостійно?
4. На вчинення яких правочинів неповнолітньою особою повинна бути письмова, нотаріально
посвідчена згода батьків і дозвіл органу опіки та піклування?
5.Чи може Родіон здійснити свої наміри без згоди батьків? Відповідь на це запитання
обґрунтуйте.
14 балів

2. 16-річна Оксана влаштувалася на роботу посудомийкою, уклавши з власником кафе
трудовий договір строком на один рік. Через місяць до роботодавця Оксани прийшов її батько. Він
заявив, що батьки не давали згоди на працевлаштування дочки, тому трудовий договір укладено
незаконно. Крім того, сім’я матеріально забезпечена, і дочка повинна не працювати, а відвідувати
школу, потім виконувати домашні завдання.
1. У чому полягає право на працю? Відповідаючи на це та наступні запитання,
використовуйте положення чинного законодавства України.
2. З якого віку допускається прийняття на роботу?
3. Чи передбачається згода батьків Оксани на укладення нею трудового договору?
4. На які обставини повинні посилатися батьки Оксани, вимагаючи розірвання укладеного нею
трудового договору?
5. Чи зобов’язана Оксана здобути повну загальну середню освіту?
6. Чи є відвідування Оксаною школи з подальшим виконанням домашніх завдань єдиним
способом здобуття нею повної загальної середньої освіти? Відповідь на це запитання
обґрунтуйте.

16 балів
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