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ЗАВДАННЯ ІІІ (обласного) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ПРАВОЗНАВСТВА 

10 КЛАС 

 

 

Завдання 1 (по 2 бали) 

  Дайте визначення : 

 евентуальний умисел; 

 аналогія закону. 

 

Завдання 2 (по 3 бали) 

  В чому полягає відмінність між: (не менше 3-х порівнянь) 

 правотворчістю і нормотворчістю; 

 матеріальною і майновою юридичною відповідальністю. 

 

Завдання 3 (по 3 бали) 

  Чи тотожні поняття? Аргументуйте. 

 правоздатність і правосуб’єктність особи; 

 принцип вільного волевиявлення і принцип вільного вибору. 

 

Завдання 4 (4 бали) 

   Застосовуючи  норми Основного Закону України, доведіть, що за способом змін  

Конституція України носить жорсткий характер. 

 

Завдання 5 (2 бали) 

   Закінчить речення: «Серед гарантій конституційних прав і свобод 

розрізняють…» 

 

Завдання 6 (3 бали) 

   Які норми Конституції України свідчать про те, що Україна є правовою 

державою? 

 

Завдання 7 (4 бали) 

   Задача.  

   Учень десятого класу Дубов на день свого сімнадцятиліття купив у сусіда 

Шабурова мотоцикл. Через деякий час мотоцикл поламався. 

   Коли батьки Дубова повернулися з відпуски, то стали вимагати від Шабурова, 

щоб той мотоцикл забрав і повернув їм гроші. Але Шабуров відмовився це 

зробити. Дайте юридичну оцінку ситуації. 
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Завдання 8 (по 1 балу) 

 

  Знайдіть, укажіть і виправте помилки.  

1. За сферами суспільного життя функції держави поділяються: на внутрішні і 

зовнішні. 

2. Всі норми первісного суспільства називаються мононормами. 

3. Серед форм правління виділяють: монархію і республіку. 

4. До іноземців відносяться апатриди. 

5. Правовий статус людини і права людини – поняття тотожні. 

6. Реалізація норм права може здійснюватись у формі використання виконання 

доповнення і застосування. 

 

Завдання 9 (3 бали) 

Дайте відповідь: 

    Що таке республіка? Який вид республіки в Україні визначає Конституція 

України? 

 

Завдання 10 (4 бали) 

   Задача.  

15-річний Лошин пропускав уроки в школі, систематично тікав з дому, 

роз’їжджав по різних містах країни і займався дрібними крадіжками, а потім 

викрав у своєї старшої сестри сережки і мобільний телефон, спробував виїхати 

з рідного міста, але його було затримано на вокзалі. Дайте юридичний аналіз 

ситуації. 
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ЗАВДАННЯ ІІІ (обласного) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ПРАВОЗНАВСТВА 

9 КЛАС 

 

 

Завдання 1 (по 2 бали) 

      Дайте визначення : 

 об’єднання громадян; 

 відумерлість спадщини. 

 

Завдання 2 (по 3 бали) 

  В чому полягає відмінність між: (не менше 3-х порівнянь): 

 спадкування за заповітом і спадкування за законом; 

 проступком і злочинним. 

 

Завдання 3 (по 3 бали) 

   Назвіть конституційні обов’язки громадян України. 

 

Завдання 4 (4 бали) 

   Чи передбачає чинне законодавство України односторонні договори? Відповідь 

аргументуйте. 

 

Завдання 5 (4 бали) 

   Розкрийте особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх. 

 

Завдання 6 (4 бали) 

   Задача.  

   Обласна рада на сесії прийняла рішення про заборону діяльності однієї з 

політичних партій України на території області за «антидержавну діяльність і 

пропаганду війни». Дайте юридичний аналіз даної ситуації. 

 

Завдання 7 (3 бали) 

   Назвіть умови дійсності правочину.  

 

Завдання 8 (по 1 балу) 

  Знайдіть, укажіть і виправте помилки.  

1. Правила – це норми суспільного життя. 

2. Громадяни України, які добровільно вступили на військову службу іншої 

держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим 

обов’язком, позбавляються громадянства України. 

3. Право власності є повноваженням права володіння. 

4. Мораль виникла раніше ніж право. 

5. Працівник, який спричинив підприємству шкоду, несе майнову 

відповідальність. 

6. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи настає з трьох років. 
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Завдання 9 (4 бали) 

   Задача. 

   5 грудня 2011 року директор магазину «Океан» видав наказ, за яким 

заборонив бухгалтерії виплачувати продавцю-консультанту Осипову заробітну 

плату і розпорядився видавати її його дружині. Підставою стала заява дружини 

Осипова про те,що Осипов зловживає спиртними напоями і це негативно 

впливає на стан його здоров’я і матеріальне забезпечення їх сім’ї. дайте 

юридичний аналіз даної ситуації. 

 

Завдання 10 (4 бали) 

   Прочитавши наведений нижче текст, заповніть пропуски. 

   Особисті ….. права належать кожній ….. особі  від народження  або за  ….. . 

   Особисті ….. права ….. особи не мають ….. змісту. 

   Особистими ….. правами фізична особа володіє ….. . 
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Завдання ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з правознавства 

2011 – 2012 навчальний рік 

11 клас 
 

 

Завдання 1 (по 2 бали) 

Дайте визначення: 

1. Екологічна безпека; 

2. казначейство; 

3. правова сім’я; 

4. делікт 

 

Завдання 2 (по 3 бали)  

Порівняйте: 

1. вибори – демократичні вибори; 

2. фермерське  і особисте селянське господарство; 

3. порядок притягнення до дисциплінарної та адміністративної 

відповідальності; 

4. посібник – підбурювач. 

 

Завдання 3 (6 балів) 

Заповніть таблицю:  «Класифікація принципів права» 

 

Загальнолюдські      

(цивілізаційні)  

принципи 

Загальні принципи 

права 

Міжгалузеві принципи 

права 

   

 

Завдання 4 (4 бали) 

Назвати:  

1. Шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2. Речово – правові засоби захисту права власності. 

 

Завдання 5 (8 балів) 

Творче завдання. Коментар до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів»: мета і предмет правового регулювання, юридичні категорії (з наведенням 

не менше 3 визначень),новели закону (3 новели).  
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Завдання 6.(7 балів) 

Задача. Леоненко 15 серпня 2010 року звернувся до суду з позовом про 

захист його честі та гідності й стягнення моральної шкоди у розмірі 10 000 грн. з 

видавництва «Блискавка», яке видало у січні 2007 р. новий тираж роману 

«Балагур»,  якому виведений образ Леоненка як зрадника. У позовній заяві він 

посилався на  рішення від 16.11.2003 р., яким було реабілітоване його чесне ім’я, 

а факти, наведені в романі, визнані такими, що не відповідають дійсності. Суд у 

позові відмовив у зв’язку з пропуском позовної давності.  

         Дайте юридичний аналіз ситуації, що склалася. 

 

 

Завдання 7.(7 балів) 
Задача. Карпенко – завідуючий складом Соколівської турбази «Карпати» - 

подав заяву про звільнення за власним бажанням. Карпенко пояснив, що він 

знайшов іншу роботу на сусідній турбазі «Сколе», де обіцяють більш високу 

заробітну плату. Керівник турбази відмовився звільнити Карпенка, оскільки з ним 

було укладено строковий трудовий договір на два роки, строк договору не 

закінчився. Крім того, керівник попередив Карпенко, що він буде звільнений за 

прогул, якщо не буде виходити на роботу, і до нього буде пред’явлено позов до 

суду за незбереження ввіреного йому на складі майна. На що Карпенко заявив, що 

адміністрація не мала права укладати з ним строкового договору по даній посаді, 

оскільки ніде в законодавстві таке не передбачено. Через два тижні після подачі 

заяви Карпенко залишив роботу і через 2 місяці подав до суду позов про 

стягнення з турбази «Карпати» його середньої зарплати за цей період, оскільки 

турбаза не провела з ним розрахунку і не видала трудової книжки. 

         Вирішить справу. 

 

 

Завдання 8 (5 балів) 

Задача. Панін зустрів на зупинці стару знайому Дорошенко, від якої дізнався, 

що вона запізнюється на поїзд, а водій автомобіля «ВМW», який стоїть на 

зупинці, снідає в кафе напроти. Панін відігнав автомобіль та відвіз Дорошенко на 

вокзал. Свої дії він виправдовував тим, що сам працює у тому ж таксопарку і мав 

намір одразу ж повернути автомобіль. 

        Дайте юридичний аналіз ситуації. 

 

 

Всього: 57 балів. 

 


