
Завдання 
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з правознавства

9 клас

Завдання І

А.  Знайдіть юридичні помилки та поясніть їх.

У трамваї
Трамвай  різко  рушив,  і  високий  пасажир-поклажедавець,  не  утримавшись,

штовхнув жінку у капелюсі.
– Нахаба! – зойкнула вона.
–  Пробачте...–  сказав чоловік,  але у ту  ж мить трамвай тряхнуло ще раз,  і  він

наступив жінці на ногу.
– Хуліган! – вигукнула вона і вдарила його сумкою. Вискочивши з трамвая на

зупинці, жінка звернулася до постового міліціонера:
– Затримайте  його,  він  хуліган  –  штовхнув  мене, а потім  на  ногу  наступив

навмисно. Судити його треба!
Міліціонер пояснив, що за хуліганство тепер не судять. Можна затримати діб на

п’ять за санкцією начальника міліції за умови, що у хулігана немає неповнолітніх дітей.
Сумкою вдарила правильно – була крайня необхідність, а треба було б ще звернутися до
ЖЕКу та реквізувати приватизовану квартиру на його ім’я, щоб компенсувати завдану
моральну шкоду.

Відповідь

Помилка Правильне значення терміну
Поклажедавець. У цьому випадку
це – звичайний пасажир

Це сторона договору зберігання,  яка передає майно
на зберігання іншій стороні – хранителю

Хуліган Це  особа,  яка  скоїла  хуліганство  (порушення
громадського порядку)

Штовхнув мене, а потім на ногу 
наступив навмисно

У цьому випадку пасажир випадково наступив жінці
на ногу  та  штовхнув її  ненавмисно.  Умислу тут  не
було, оскільки високий пасажир не бажав і свідомо не
допускав настання негативних наслідків для жінки

За хуліганство тепер не судять Хуліганство  –  це  правопорушення,  за  яке
передбачена  юридична  відповідальність.  Винною
особу може визнати лише суд

Можна затримати діб на п’ять Затримання особи, яка скоїла правопорушення, може
тривати не більше трьох годин, у разі необхідності,
якщо  треба  встановити  особу  порушника  чи
обставини  правопорушення,  то  адміністративне
затримання може тривати до трьох діб з обов'язковим
повідомленням Про це прокурору або й до десяти діб
за санкцією прокурора

За санкцією начальника міліції За санкцією прокурора

За умови, що у хулігана немає Адміністративний арешт не може застосовуватись до



неповнолітніх дітей. Таким 
чином, ця норма не стосується 
пропонованої ситуації

вагітних, жінок, які мають дітей до 12 років, до осіб,
які не досягли 18 років, інвалідів І і ІІ груп

Б. 12-річний  Микола  Руденко  брав  участь  у  кінозйомках,  за  що  одержав
винагороду у сумі 5000 гривень. На ці гроші він самостійно купив домашній кінотеатр.
Однак  батьки  вирішили,  що  ці  витрати  не  є  доцільними,  звернулися  до  магазину  з
вимогою прийняти кінотеатр та повернути гроші.

1) Дайте правову оцінку ситуації.
2) Визначте вид та обсяг цивільної дієздатності Миколи.
3) Як і  наслідки укладання правочинів малолітніми? Чи зміниться рішення, якщо

про вчинення правочину батьки дізналися через півроку після купівлі кінотеатру?
Відповідь:
Зазначені в задачі правові відносини регулюються нормами цивільного права. 
За статтею 31 ЦКУ фізична особа, яка не досягла 14 років (малолітня особа), має

часткову цивільну дієздатність, об’єм якої дозволяє:
а) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини;
б)  здійснювати особисті  немайнові  права  на  результати  інтелектуальної  творчої

діяльності.
в) Микола Р. як малолітня особа не мав права самостійно розпоряджатися своїм

заробітком.  Оскільки  купівля   домашнього  кінотеатру  не  є  дрібним  побутовим
правочином,  такий  правочин  буде  визнаний  недійсним.  Тому  власник  магазину  або
уповноважена  ним  особа  повинна  прийняти  кінотеатр  та  повернути  кошти  батькам.
Відповідно до положень Цивільного кодексу України (ст.221) протягом одного місяця
батьки мають право заявити претензії щодо укладеного правочину малолітньою особою
дізнавшись про його вчинення. У разі відсутності схвалення правочину він є нікчемним

Кількість балів: А. – 14 б., Б. – 10 б. Усього – 24 б.

Завдання ІІ
1. Підберіть джерела права за поданим описом його ознак.
А) Джерело право, яке, історично й фактично передувало закону. Це джерело права

зберігало  значення   за  часів  Середньовіччя  і  не  втратило  популярності  в  сучасних
правових системах традиційно-общинного типу. Правовий звичай

Б) Це  джерело права інколи називають правом, яке створене судом. Однак воно
може бути створено також адміністративним органом і є одним з провідних джерел права
англо-американського типу правових систем. Правовий прецендент

В) Це джерело права розраховане на застосування, його зміст становлять норми-
правила поведінки загального характеру. Він має суттєве значення у сфері комерційних
відносин і майнового обороту, між суб’єктами федерації. Нормативний договір

2. За  нижче  поданою   інформацією  визначте  складники  державного  ладу.
Свою відповідь обґрунтуйте.

Держава складається з десяти провінцій, кожна з яких має свій законодавчий орган
і свій уряд. Державу очолює президент, який обирається парламентом. Уряд формується
за  підсумками  виборів  до  вищого   представницького  органу  держави,  тобто
парламентською більшістю. Вибори в державі проходять на альтернативній основі, існує
багатопартійна  система,  має  місце  належне  забезпечення  реалізації  прав  людини,
політична  влада  здійснюється  способами  і  методами,  які  зумовлені  традиційними
інститутами, законами, звичаями, що закріпилися у свідомості суспільства, держави та



скиби.
Відповідь:
1) форма державного устрою – складна держава (федерація)
2) форма  правління  –  парламентська  республіка  (президент  обирається

парламентом, уряд формується урядом);
3) уряд коаліційний – формується за результатами виборів);
4) форма державного режиму – демократична (вибори, багатопартійна система);
5) держава є правовою – забезпечення реалізації прав людини);
6) змішана правова система – політична влада здійснюється способами і методами,

які зумовлені традиційними інститутами, законами, звичаями).
Кількість балів: 10 б. 

Завдання ІІІ 
А. Продовжіть речення:
1)  Структуру правової  норми можна висловити так:  «якщо..,  то…, а  інакше…».

Наведіть приклад_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2)  Залежно  від  характеру  правових  наслідків,  які  вони  породжують,  юридичні
факти поділяють на  правоутворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі.

3)  Фактичною підставою юридичної відповідальності  є  наявність у діянні особи
складу  правопорушення,  тобто  сукупності  об’єктивних  і  суб’єктивних  ознак,  що
визначають конкретне діяння як правопорушення.

4)  Під зверненнями громадян  слід розуміти викладені  в  письмовій або в усній
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Б. Дайте короткі відповіді:
1.  Які  з  передбачених  Конституцією  України  прав  і  свобод  не  можуть  бути

обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану? 

2. Назвіть міжнародні документи з прав дитини, які ратифіковані Україною.
Відповідь: 
Конвенція про стягнення аліментів за кордоном, 1956 р.
Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання,

1973 р.
 Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, 1975

р.
Європейська  конвенція  про  визнання  та  виконання  рішень  стосовно  опіки  над

дітьми та про поновлення опіки над дітьми, 1980 р.
Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей,  1980 р.;
Конвенція ООН про права дитини,1989 р.
Конвенція  1989 р.  про захист дітей та співробітництво з  питань міждержавного

усиновлення, 1993 р.
Європейська конвенція про здійснення прав дітей, 1996 р.;
Конвенція  про  юрисдикцію,  право,  що  застосовується,  визнання,  виконання  та

співробітництво  щодо  батьківської  відповідальності  та  заходів  захисту  дітей,
1996 р.;

Конвенція про контакт з дітьми, 2003 р.;
Конвенція  Ради  Європи  про  захист  дітей  від  сексуальної  експлуатації  та

сексуального розбещення, 2007 р.



Європейська конвенція про усиновлення (переглянутої), 2008 р.
Кількість балів: А. – 8 б., Б. – 10 б. Усього – 18 б.

Завдання ІV  
А.  Дайте правильну відповідь:
1.  Програма  діяльності  Кабінету  Міністрів  України,  згідно  законодавства,

базується:
А) на політичних позиціях та програмних завданнях Президента України;
Б) на  узгоджених  політичних  позиціях  на  програмових  завданнях  коаліції

депутатських фракцій у Верховній Раді України;
В) на узгоджених політичних позиціях на програмових завданнях членів Кабінету

Міністрів  України;
Г) на політичних позиціях на програмових завданнях членів Кабінету Міністрів

України.
2. Стаття 18 Закону України «Про громадянство України» встановлює, що вихід

дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою
згодою. Якою є вказана норма за характером втіленого припису?

А) диспозитивна;
Б) імперативна;
В) охоронна;
Г) дозвільна.
3. На який строк  видається посвідчення біженця?
А) 1 рік;
Б) 2 роки;
В) 3 роки;
Г) 5 років.
4. Який внесок Віденського конгресу 1815 року у розвиток міжнародного права?
А) підтвердження колоніального розподілу;
Б) формування принципу рівноправності;
В) закріплення основних прав людини;
Г) затвердження дипломатичних класів.
5. Хто є головною посадовою особою Організації Об’єднаних Націй  у сфері прав

людини?
А) Генеральний Секретар Організації Об’єднаних Націй;
Б) Верховний комісар Організації Об’єднаних Націй з прав людини;
В) Голова Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини;
Г) Омбудсмен Організації Об’єднаних Націй.
6. Якою є мінімальна кількість засновників громадського об’єднання?
А) 100 осіб;
Б) 10 осіб;
В) 2 осіб;
Г) 7 осіб.

Б. Заповніть таблицю «Відповідність ситуацій та видів правопорушення»: 
Цивільно- Конституційни Дисциплінарний Адміністративни



правовий
проступок

й проступок проступок й проступок Злочин

А Ж Е В І Г Д К Б З 

А) 15-річний  футболіст випадково розбив м’ячем віконне скло у чужій квартирі;
Б) п’яний водій, перебільшивши швидкість, збив людину і зник. Потерпілий помер;
В)  робітник  без  поважних  причин  був  відсутній  на  робочому  місці  протягом

чотирьох годин;
Г) міська рада ухвалила рішення, яке виходить за межі її компетенції;
Д) старшокласник, стоячи у черзі за квитками до кінотеатру, нецензурно лаявся;
Е) громадянин пошкодив річ, якою тимчасово користувався за дозволом власника;
Ж) редактор журналу використав фотографії без згоди автора;
З) кандидат у депутати обласної ради напередодні виборів надіслав своїм виборцям

віком від 65 років продуктові пакунки вартістю 40 грн.;
І) лаборант кафедри біології не виконав доручену йому роботу та зірвав практичне

заняття;
К)  у  день  виборів  член  дільничної  комісії  видав  бюлетеня  та  вніс  прізвище

громадянина М. у списки виборців на його вимогу.
Кількість балів: А. – 6 б., Б. – 10 б. Усього – 16 б.

Завдання V   Дайте визначення поняттям.
– правопорядок;
– структура правової системи;
– громадянство України;
– права людини.
Кількість балів: 8 б.

Загальна кількість балів 76 б.



Завдання 
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з правознавства

10 клас

Завдання І 
1. Назвіть реалізацію яких функцій держави зображено на малюнках.

  
А Б В

     
Г Д Е

Відповідь: А. соціальна, Б.  функція забезпечення правопорядку, В. господарсько-
економічна функція,  Г. екологічна, Д. 

2.  Юридична  наука  поділяє  референдуми  за  кількома  критеріями.  Назвіть  та
охарактеризуйте їх.

Відповідь:

Кількість балів: 1. – 3 б., 2. – 12 б. Усього – 15 б.



Завдання ІІ
А. Визначить елементи правової норми у наступних правових ситуаціях:
1. Повна  цивільна  дієздатність  може  бути  надана  фізичній  особі,  яка  досягла

шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.
2. Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі

властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна обдаровуваного
або інших осіб, він зобов’язаний повідомити про них обдаровуваного.

3.  Дарувальник,  якому  було  відомо  про  недоліки  або  особливі  властивості
подарованої речі та  який не повідомив про них обдарованого зобов’язаний відшкодувати
шкоду завдану майну й шкоду,  завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або
смертю в результаті володіння чи користування дарунком .

4. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, повинні повідомити одна одну
про стан свого здоров’я.

5.  Приховання  тяжкої   хвороби,  а  також  хвороби,  небезпечної  для  другого  з
подружжя, їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.

Відповідь:
1. Повна цивільна дієздатність може бути надана (диспозиція) фізичній особі, яка

досягла  шістнадцяти  років  і  яка  бажає   займатися  підприємницькою  діяльністю
(гіпотеза)

2. Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком , або її особливі
властивості, які можуть бути небезпечними для життя , здоров’я, майна обдаровуваного
або інших осіб (початок гіпотези) він зобов’язаний повідомити про них обдаровуваного
(диспозиція).

 3.  Дарувальник,  якому  було  відомо  про  недоліки  або  особливі  властивості
подарованої речі та який не повідомив про них обдаровуваного (продовження гіпотези),
зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну й шкоду, завдану каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров’я  або  смертю (санкція) у результаті  володіння чи  користування
дарунком  (закінчення гіпотези).

4. Особи, які  подали заяву про реєстрацію шлюбу (початок гіпотези)  повинні
повідомити одна одну про стан свого здоров’я (диспозиція).

 5.   Приховання тяжкої  хвороби,  а  також хвороби,  небезпечної  для  другого  з
подружжя,  інших нащадків (закінчення гіпотези),  може бути підставою для визнання
шлюбу недійсним (санкція).

Кількість балів: 10 б.

Завдання ІІІ
Укажіть спільні ознаки:
– правового статусу громадянина та правового статусу апатрида;
Відповідь:
1. І ПСГ і ПСА закріплено Конституцією України.
2. І громадяни, і апатриди наділені певними правами і обов’язками.
3. І апатриди, і громадяни мають право на житло, безоплатну освіту.
4. І апатриди, і громадяни мають право на захист, на звернення до суду.
5. Апатриди, як і громадяни, за вчинене правопорушення несуть відповідальність

на загальних підставах.
– виборів і референдуму.
Відповідь:
 1. І вибори, і референдум є формами безпосередньої демократії.



 2. І вибори, і референдум можуть бути як Всеукраїнськими так і місцевими (однак
референдум може проводитися тільки на рівні територіальної громади, а вибори ще й на
рівні області та району).

 3. Референдум і вибори є вільними, добровільними, загальними, рівними, прямими
при таємному голосуванні.

 4. І вибори, і референдум, можуть бути повторними.
 5. Учасники референдуму так само, як і учасники виборів, наділяються активним

правом, однак учасники виборів можуть наділятися і пасивним правом.
 6. І Всеукраїнський референдум, і Всеукраїнські вибори можуть призначатися як

Президентом  України,  так  і  Верховною  Радою  України  (Президент  призначає
позачергові вибори до ВРУ, а ВРУ призначає чергові і позачергові вибори Президента
України).

 7.Збір підписів виборцями може бути підставою як для проведення виборів, так і
для  проведення  референдуму  (для  проведення  референдуму  збір  підписів  є  прямою
підставою, а для проведення виборів непрямою).

 8.Підготовкою  і  проведенням  Всеукраїнського  референдуму  так  само,  як  і
Всеукраїнських виборів (виборів Президента і ВРУ займається один орган – Центральна
виборча комісія).

Кількість балів: 8 б.  

Завдання ІV
А. 
1. Якому з нижчезазначених органів публічної влади належить повноваження

щодо затвердження Державного бюджету України?
А) Верховній Раді України;
Б) Національному Банку України;
В) Кабінету Міністрів України;
Г) Президенту України
2.  На  кого  із  зазначених  осіб  поширюється  обмеження  щодо  політичної

нейтральності, передбачене Законом України «Про запобігання корупції»?
А) сільський, селищний, міський голова;
Б) Державний секретар Кабінету Міністрів України;
В) Віце-прем’єр-міністр України;
Г) народний депутат України.
3.  Громадянин  В  притягується  до  адміністративної  відповідальності  за

ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження
транспортних  засобів  чи  іншого  майна).  Судом  встановлено,  що  громадянин  В.
допустив з’їзд на праве узбіччя, що призвело до пошкодження транспортного засобу
та дорожнього знаку, щоб уникнути наїзду на дитину, яка вибігла на дорогу перед
його автомобілем. Які дії повинен  вчинити суд?

А) закрити впровадження у справі про адміністративне правопорушення;
Б) звільнити громадянина В. від адміністративної відповідальності і обмежитись

усним зауваженням;
В) визнати громадянина В. винним у вчиненні адміністративного правопорушення

та звільнити його від накладання адміністративного стягнення;
Г) накласти адміністративне стягнення, нижче від найнижчої межі, встановленої в

санкції ст. 124 КУпАП, або перейти до іншого, більш м’якого виду адміністративного
стягнення, не зазначеного в санкції ст. 124 КУпАП.



4.  Купуючи  продукти  в  магазині,  А.  помітив,  що  продавець  залишив  на
прилавку 200 гривень і пішов у підсобне приміщення. Переконавшись у тому, що
продавець його не бачить, А. забрав з прилавку гроші та сховав їх у своїй кишені.
Між тим дії А. помітив інший покупець – Б, якому А. повідомив, що 200 гривень є
рештою, яку залишив для нього продавець. Б. повірив словам А. 

Як слід класифікувати дії А.?
А) крадіжка;
Б) грабіж;
В) крадіжка, поєднана з проникнення у сховище;
Г) шахрайство.
5.  На  порушення  якого  гарантованого  Європейською  конвенцією  прав

людини права скаржився заявник у справі Лінгенс проти Австрії?
А) на свободу та особисту недоторканість (ст. 5 ЄКПЛ);
Б) на свободу думки, совісті та релігії (ст. 9 ЄКПЛ);
В) на свободу вираження поглядів (ст. 10 ЄКПЛ);
Г) на свободу мирних зібрань і свободу об’єднань (ст. 11 ЄКПЛ).
Б.  Дайте визначення поняттям:
– абсентеїзм
– виборчий  ценз
– права людини
– форма безпосередньої демократії
– кримінальна відповідальність
Кількість балів: А. – 5 б., Б. – 5 б. Усього – 10 б.

Завдання V
Розв’яжіть юридичні задачі.
1.  25  серпня  2008  р.  слюсар  Борис  подав  заяву  про  розірвання  трудового

договору  з  8  вересня  2008  р.  Роботодавець  погодився  звільнити  Бориса  з
1  вересня.  Останній  не  заперечував.  Однак,  у  зв’язку  з  певними  обставинами
29  серпня  Борис  передумав  розривати  трудовий  договір  із  роботодавцем  і
звернувся до роботодавця із письмовою заявою, у якій відкликав свою попередню заяву.
У  відповідь  роботодавець  заявив  йому,  що  оскільки  він  дозволив  Борису  розірвати
трудовий договір із підприємством до закінчення строку попередження, то, це означає,
що трудовий договір припиняється за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП). Анулювання такої
домовленості може мати місце лише за взаємної згоди про це роботодавця і працівника.
Оскільки цього не сталося, 1 вересня 2008 р. трудовий договір було розірвано з Борисом 
за п.1 ст. 36 КЗпП. 

Дайте юридичний аналіз ситуації.
Відповідь: Сама собою згода роботодавця задовольнити прохання працівника про

розірвання  трудового  договору  до  закінчення  строку  попередження  не  означає,
що  трудовий  договір  має  бути  припинено  за  п.1  ст.  36  КЗпП,  якщо  не  було
домовленості  сторін  спеціально  про  цю  підставу  припинення  трудового
договору.  Як  видно  з  умов  задачі,  такої  домовленості  не  було.  Тому  щодо
розірвання  трудового  договору  у  даному  випадку  застосовуються  правила  ст.
38  КЗпП  (розірвання  трудового  договору,  укладеного  на  невизначений  строк,  з
ініціативи  працівника).  Оскільки  до  закінчення  не  тільки  строку  попередження,
а  ще  до  настання  дня,  коли  власник  мав  видати  наказ  про  звільнення  Бориса,



останній  відкликав  свою  заяву,  роботодавець  не  мав  права  звільняти
працівника. Тому звільнення є незаконним і Борис вправі звернутися з позовом.

2.  Громадянин  України  Петрусь  через  скрутне  матеріальне  становище  вирішив
прийняти  пропозицію терористичного  угруповання,  що діяло  в  одній  з  європейських
країн,  та  стати  її  членом.  Певний  час  Петрусь  здійснював  протиправну  діяльності  у
складі  цього  угруповання  поза  межами  території  України,  у  результаті  чого  був
оголошений  в  міжнародний  розшук.  Через  певний  час  Петрусь  був  затриманий  на
території  України.  Зважаючи  на  те,  що  Петрусь  брав  участь  у  вчиненні  тяжких  та
особливо  тяжких  злочинів  за  межами  України,  прокурор  звернувся  до  Комісії  при
Президентові  України  з  питань  громадянства  для  вирішення  питання  про  втрату
Петрусем громадянства України.

Які підстави припинення громадянства України Вам відомі? 
Які  підстави  для  втрати  громадянства  України  Вам  передбачені  чинним

законодавством? 
Які  основні  завдання  ставляться  перед  Комісією  при  Президентові  України  з

питань громадянства? 
Чи підлягає подання прокурора задоволенню? 
Кількість балів: 25 б.

Загальна кількість балів   68 б.



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.


