ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
10 клас
17 грудня 2017 року
Завдання 1 (10 балів)
Дайте визначення:
1) Адміністративний проступок –
2) Правовий прецедент –
3) Конституційна скарга –

4) Державний лад –
5) Фізична особа –

Завдання 2 (8 балів)
Визначте елементи законодавчої норми
1) Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35 Конституції
України).
2) Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і
соціальних інтересів (ст. 44 Конституції України).
3) За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає
юридична відповідальність (ст. 60 Конституції України).
4) Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи
розтрати - тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний
арешт на строк від п'яти до десяти діб (ст. 51 Кодексу України про адміністративні
правопорушення).
Завдання 3 (7 балів)
17-річний Олег був прийнятий на роботу слюсарем на завод «Ерідон» з
випробувальним терміном 2 місяці. Під час улаштування на роботу він подав
трудову книжку, паспорт та ідентифікаційний код. Із ним було укладено договір про
повну матеріальну відповідальність. У зв’язку з тим, що Олегу уже виповнилося 17
років і 7 місяців, адміністрація встановила для нього робочий час тривалістю в 38
годин на тиждень. Кілька разів Олега залишали працювати після закінчення зміни
чере хворобу іншого робітника. Через 5 місяців роботи Олег попросив у
адміністрації відпустку для складання випускних іспитів у вечірній школі, але йому
в цьому відмовили. Взяти відпустку за свій рахунок директор не дозволив, оскільки
Олег поки не відпрацював 6 місяців. Назвіть усі випадки порушення трудового
законодавства, що мали місце.
Завдання 4 (5 балів)
Розташуйте нормативні акти у порядку зростання їх юридичної сили:
А. Закон України «Про оборону»;
Б. Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства
в Україні» від 26.02.2016 № 68/2016;
В. Конституція України;
Г. Закон України «Про громадянство України»;
Д. Рішення Миколаївської міської ради від 05. 04. 2016 № 4/14 «Про
затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві
на 2016-2018 роки»;

Е. Наказ Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
«Про Проведення Обласного Конкурсу Юних Флористів «Квітуча Україна» від
25.01.2017 № 35.
Завдання 5 (10 балів)
Теоретичне питання: Права здобувачів освіти за новим Законом України «Про
освіту». Вкажіть дату прийняття Закону.
Завдання 6 (10 балів)
Напишіть есе (до 10 речень) на тему «Участь громадянина у житті держави: це
має бути правом чи обов’язком?»
Завдання 7 (15 балів)
Задача. Під час масових заворушень до кімнати будинку, в якій перебували
п'ятеро військовослужбовців, із натовпу перед будинком у вікно хтось укинув
гранату. Сержант Єфименко схопив її та викинув назад у вікно. Від розриву гранати
четверо людей загинуло, а семеро дістали тілесні ушкодження. Адвокат Єфименка
просить суд вважати це обставиною, яка виключає шкідливість діяння. Дайте
правовий аналіз ситуації. Про яку обставину йдеться? Які можуть бути наслідки
для Єфименка? Відповідь обґрунтуйте.
Завдання 8 (10 балів)
Заповніть логічну схему, яка ілюструє взаємність прав і обов’язків членів сім’ї,
наслідків їх порушення. Використовуйте законодавчі формулювання.
Право дитини
___________________

Обов’язок батьків (для забезпечення права дитини)
__________________

Ситуація порушення дитячого права та батьківського
обов’язку (змоделюйте)
___________________

Підстава для позбавлення батьківських прав
________________________

Органи та особи, які можуть втручатися у ситуацію
_____________________________

