
Завдання 
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з правознавства

11 клас

Завдання І 
1. Назвіть функції  держави, реалізація яких зображена  на малюнках.

  
А Б В

     
Г Д Е

2.  Висловіть  свою  думку  щодо  ситуацій,  коли  доцільним  буде  звернення  до
Європейського  суду  з  прав  людини.  Складіть  заяву  до  Європейського  суду  з  прав
людини.

Кількість балів: 1. –3 б., 2. – 7 б. Усього – 10 б.

Завдання ІІ
Дайте визначення поняттям:
– Охлократія;
– правосуб’єктність осіб;
– спростовані презумпції;
– консорціуми;
– вчинки;
– аналогія права;
– конституційно-правові відносини. 
Відповіді:
– Охлократія – (дослівний переклад з грецької – «влада натовпу») – назва форми

держави, яка виникає внаслідок виродження демократії;
– правосуб’єктність осіб – передбачена нормами права здатність бути учасниками

правовідносин;
– спростовані  презумпції  –  закріплені  в  законі  припущення  про  наявність  чи

відсутність  факту,  який  має  юридичне  значення,  доки  щодо  цього  факту  не  буде
встановлено інше, наприклад, презумпція невинуватості особи;



– консорціуми  –  тимчасові  статутні  об’єднання  промислового  і  банківського
капіталу для досягнення спільної мети;

– вчинки  –  діяння,  які  безпосередньо  не  спрямовані  на  досягнення  правового
результату,  але  зумовлюють його незалежно ні  від  усвідомлення чи не  усвідомлення
суб’єктом,  який  їх  вчинив,  їх   можливого  правового  значення,  ні  від  бажання  чи
небажання суб’єктом правовідносин настання таких наслідків;

– аналогія права – це таке застосування права, при якому правозастосовний орган
виходить із загальних засад і змісту законодавства.

– аналогія  права  –  це  застосування  до  не  врегульованих  конкретною  нормою
спірних правовідносин за відсутності норми, що регулює подібні відносини, загальних
засад і змісту законодавства.

–  Конституційно-правові  відносини  –  це  політико-правові  суспільні  відносини,
врегульовані нормами конституційного права України, змістом яких є юридичний зв'язок
між  його  суб'єктами  у  формі  прав  та  обов'язків,  передбачених  відповідною
конституційно-правовою нормою. 

Кількість балів: 7 б.

Завдання ІІІ
Наведіть відмінні риси вказаних понять: 
– депутатське звернення та депутатський запит;
– вибори та референдум;
– необхідна оборона та  крайня необхідність. 
Відповіді:
Відмінність між виборами і референдумом.
 1.Референдум – це спосіб прийняття громадянами законів або інших важливих

рішень загальнодержавного чи місцевого значення,  а  вибори – це спосіб формування
народом державних органів та органів місцевого самоврядування.

 2.Референдум можна класифікувати за територіальною ознакою (всеукраїнський і
місцевий)  і  за  юридичною  силою  (рішення  є  обов’язковими  для  виконання
(імперативний)  і  не  обов’язковим  для  виконання  (консультативний)  –  плебісцит,  а
вибори - за територіальною ознакою, за видом органів влади, які обирають, і черговістю.

 3.Підставою  для  призначення  (проголошення)  референдуму  мoже  бути  збір
підписів, але це не може бути прямою підставою для призначення виборів. 

 4.Вибори проводяться з періодичністю, визначеній у законі, а референдум не може
мати  періодичності,  а  проводиться  тільки   при  необхідності  за  ініціативою суб’єктів
референдуму.

 5.Вибори можуть бути визнані недійсними, а референдум, як правило, ні.
 6.Різними  є  за  змістом  і  підставами  поняття  повторних  виборів  і  повторного

референдуму.
 7.Повторні вибори проводяться не пізніше трьох тижнів, а повторний референдум

(у випадку, якщо він буде призначений) не раніше одного року (місцевий) і не раніше
п’яти років (всеукраїнський).

 8.Суб’єкт призначення референдуму залежить від змісту питань, що виносяться на
референдум, а суб’єкт призначення виборів – від виду виборів і від того, до якого органу
вибори здійснюються.

 9.Учасник  виборів  може  бути  наділений  як  активним  правом,  так  і  пасивним
правом, а учасник референдуму – тільки активним.



 10.Виборча  система  може  бути  мажоритарною,  пропорційною  і  змішаною,  а
система голосування на референдумі є універсальною. 

Кількість балів: 12 б.

Завдання ІV
Дайте розгорнуту відповідь.
Гарантії й механізми захисту прав і свобод людини та  громадянина: поняття, види.
Кількість балів: 10 б.

Завдання V
1.  45-річна  Катерина  в  ресторані  «Гламур»

замовила  устриці  й  виявила  в  одній  з  них  50  перлин.
Несподівану знахідку відвідувачка зробила, відчувши на
зубах  щось  тверде.  Роздивившись,  Катерина  радісно
вигукнула  й  попросила  працівників  закладу  очистити
перлини  та  упакувати  їх  для  неї.  Однак  керуючий
рестораном Роберт Грін зазначив, що перлини належать

ресторану. Устриці,  які  доставляють у ресторан, збирають у Мексиканській затоці  в
штаті Луїзіана й за договором є їх власністю. Катерина не погодилась, адже це була її
устриця, а значить, і перлини теж належали їй. 

–  Який  вид  правовідносин  виник  в  даній  ситуації  та  якими  нормативно-
правовими актами вони регулюються? Назвіть їх сторони. 

– Яким правом може скористалися Катерина? 
– Чи є правомірним рішення керуючого рестораном? 

2.  Група  молоді  поблизу  готелю  «Ялта»  протягом  тривалого  часу  порушувала
громадський порядок; було нанесено побої чоловіку, який зробив зауваження. Під час
припинення  цих  дій,   наряду  міліції,  що  прибув  за  викликом,  нетверезий  юнак
В. (17 років) кинув під ноги співробітників бойову гранату із зірваною чекою. Здавалось,
що  ще  мить,  і  станеться  непоправне,  але  співробітник  міліції  влучним  ударом  ноги
відкинув гранату у безпечне місце, де вона і вибухнула, не завдавши нікому шкоди. 

Дайте юридичний аналіз ситуації що склалася. 
Відповідь:
Дана  ситуація  врегульована  нормами  кримінального  права  (інститут  злочинів

проти громадського порядку та моральності, інститут злочинів проти авторитету органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування  та  об’єднань  громадян,  а  також
інститут злочинів проти громадської безпеки). Єдиним джерелом права, яке стосується
даної ситуації є Кримінальний Кодекс України ( далі – ККУ). Учасниками кримінально-
правових  відносин  є  група  молоді  та  держава  Україна.  Група  молоді  скоїла  злочин
передбачений  ч.  2  ст.  296  ККУ  (хуліганство,  тобто  грубе  порушення  громадського
порядку  з  мотивів  явної  неповаги  до  суспільства,  що  супроводжується  особливою
зухвалістю, вчинене групою осіб). Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб,
якщо  у  ньому  брали  участь  декілька  виконавців  без  попередньої  змови  між  собою.
Однак, при цьому слід зазначити, що попередня змова не виключається.

 Об’єктом  хуліганства  є  громадський  спокій,  честь  і  гідність  потерпілих,  їх
здоров’я, авторитет юридичних осіб, об’єднань громадян, нації, держави або її органів в
частині  убезпечення  життєдіяльності,  право  власності,  навколишнє  середовище,  що
охоплюється  поняттям  громадський  порядок.  Об’єктивна  сторона  даного  злочину



характеризується:  активними  зухвалими  діями,  що  порушують  громадський  порядок,
публічністю вчиненого, злочинними наслідками. Суб’єктивна сторона характеризується
прямим умислом та мотивами явної неповаги до суспільства. Суб’єктом цього злочину є
фізична осудна особа, якій до вчинення передбаченого будь-якою частиною ст. 296 ККУ
злочину виповнилося 14 років. 

 Дії  В.  підлягають  також  кваліфікації  за  ст.  348  ККУ  (  посягання  на  життя
працівника  правоохоронного  органу).  У  даній  ситуації  має  місце  невдалий  замах  на
життя  працівника  правоохоронного  органу.  Однак  злочин  вважається  закінченим,
оскільки  він  є  злочином  з  усіченим  складом.  Даний  злочин  спрямований  на
перешкоджання  виконанню  покладених  на  працівника  правоохоронного  органу
службових  обов’язків.  Об’єктом  цього  злочину  є  регламентована  нормативно  –
правовими  актами  діяльність  правоохоронних  органів.  Додатковим  обов’язковим
об’єктом даного злочину є життя працівника правоохоронного органу чи його близьких
родичів. Об’єктивна сторона даного злочину полягає у вчиненні діяння, спрямованого на
позбавлення  життя  працівника  правоохоронного  органу.  Суб’єктивна  сторона
характеризується  прямим  умислом.  Обов’язковою  ознакою  злочину  є  мотив:  злочин
вчинюється  у  зв’язку  з  виконанням  працівником  правоохоронного  органу  своїх
службових обов’язків. Суб’єктом цього злочину є фізична осудна особа, якій на момент
вчинення злочину виповнилося 14 років.

Дії особи, яка незаконно заволоділа гранатою ( з умов задачі можна припустити,
що  це  був  той  же  В.)  підлягають  кваліфікації  за  ч.  1  ст.  262  ККУ  (викрадення,
привласнення, вимагання бойових припасів, заволодіння бойовими припасами шляхом
шахрайства).  З умов задачі  неможливо зробити висновок, яка саме із перелічених дій
мала місце. Однак сумнівів у тому, що має місце склад злочину, визначений ч. 1 ст. 262
ККУ  бути  не  може,  оскільки  бойові  припаси  (гранати)  є  речами,  які  вилучені  із
цивільного обігу. Об’єктом злочину є громадська безпека. Предметом злочину є бойові
припаси. З об’єктивної сторони злочин може виявитися в таких формах: 

1) викрадення; 2) привласнення; 3) вимагання; 4) заволодіння бойовими припасами
шляхом  шахрайства.  Суб’єктивна  сторона  характеризується  прямим  умислом.  При
викраденні  і  вимаганні  предмета  злочину  суб’єктом  цього  злочину  є  фізична  осудна
особа, якій виповнилося 14 років, а при привласненні та заволодінні предметом злочину
шляхом  шахрайства  –  особа,  якій  виповнилося  16  років.  Слід  зазначити  також,  що
скоєння  вищезазначених  злочинів  неповнолітнім  В.  є  обставиною,  яка  пом’якшує
покарання ( п. 3 ч. 1 ст. 66 ККУ).

3. 25 грудня 2008 р. на запрошення Григорія відсвяткувати із ним день народження
прийшов Михайло. У присутності гостей Михайло урочисто подарував Григорію 2 тис.
гривень. При цьому слід зазначити, що всі гості бачили, як Михайло вийняв із конверта
чотири  грошові  знаки  номіналом  по  500  грн.  кожний.  27  грудня  дружина  Михайла,
дізнавшись про зроблений Григорію подарунок, влаштувала скандал і поставила вимогу
перед  чоловіком  про  повернення  назад  грошей.  Вона  вважала,  що  гроші  можна
повернути,  оскільки  договір  дарування  валютних  цінностей  укладено  у  неналежній
формі. У зв'язку з тим, що на вимогу Михайла Григорій відмовився повернути гроші,
перший  звернувся  до  суду  з  позовом,  у  якому  вимагав  примусити  Григорія  до
повернення грошей, як таких, які  були отримані за недійсним (нікчемним) договором
дарування.  У свою чергу Григорій  звернувся до суду з  позовом,  у якому просив суд
визнати договір дарування валютних цінностей дійсним.
 Дайте правовий аналіз ситуації.



Яке рішення повинен прийняти суд?
Відповідь: ситуація, що аналізується, врегульована нормами цивільного (інститут

зобов’язань)  та  сімейного  права  (інститут  майнових  прав  подружжя).  Нормативно-
правовими актами,  які  стосуються  даної  ситуації  є  Цивільний (книга  5)  та  Сімейний
кодекси України.   Відповідно до ч. 5 ст. 719 ЦК  договір дарування валютних цінностей
на  суму,  яка  перевищує  десятикратний  розмір  неоподатковуваного  мінімуму  доходів
громадян, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. 

До  валютних  цінностей  відноситься  і  гривня.  Згідно  із  ч.  1  ст.  220  ЦК  у  разі
недодержання сторонами вимоги  закону про нотаріальне посвідчення  договору  такий
договір є нікчемним. Відповідно до ч. 2 цієї ж статті, якщо сторони домовилися щодо
усіх  істотних  умов  договору,  що  підтверджується  письмовими  доказами,  і  відбулося
повне  або  часткове  виконання  договору,  але  одна  із  сторін  ухилялася  від  його
нотаріального  посвідчення,  суд  може  визнати  такий  договір  дійсним.  Однак  це
положення стосується тільки того випадку, якщо одна сторона діє добросовісно,  а інша
недобросовісно.  Із  умов  задачі  можна  зробити  висновок,  що  обидві  сторони  діяли
добросовісно. Тому положення ч. 2 ст. 220 ЦК до даного випадку застосовано бути не
може. Отже, суд повинен зобов’язати Григорія повернути гроші Михайлові як такі, що
отримані за нікчемним правочином.

Кількість балів: 40 б.

Загальна кількість балів  79 б.


