ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
11 клас
17 грудня 2017 року
Завдання 1 (10 балів)
Дайте визначення:
1) Правозастосування –
2) Національні меншини –
3) Територіальна громада –
4) Сім’я –
5) Адміністративне судочинство Завдання 2 (5 балів)
Підставте числові значення і визначте результат
А : Б + В + Г = Д , де
А – вік, з якого настає адміністративна відповідальність
Б – максимальний строк виправних робіт як адміністративного
стягнення (кількість місяців)
В – мінімальний строк позбавлення волі (кількість років)
Г – максимальний строк арешту як покарання (кількість місяців)
Д – максимальний строк адміністративного арешту (кількість діб)
Завдання 3 (6 балів)
Визначте вид (підвид) виборчої системи
1) По одному виборчому округу балотуються чотири кандидати і
голоси виборців розподілилися таким чином: А – 11%, Б – 23%, В – 34%, Г
– 32%. Перемогу на виборах отримав кандидат В., який набрав 34% голосів
виборців;
2) У муніципальній раді має бути 120 депутатів. 60 із них обирається
на персональній основі, 60 – на партійній основі;
3) В. прийшов на дільницю для голосування. Із декількох партійних
списків він обрав один, потім зробив помітку навпроти номеру того
кандидата в списку, якому він віддає свій голос.
Завдання 4 (6 балів)
Проаналізуйте ситуації. У кожній з них визначте, чи можливо те, про
що у ній йдеться. Якщо так, то за яких умов?
1) Під час літніх канікул 16-річна Тетяна та 14-річна Марія вирішили
влаштуватись на роботу – розносити та розклеювати рекламні оголошення.
2) 16-річний Микола навчається в 10-му класі. Щоб допомогти матері,
яка одна виховує його та молодшу сестру, Микола вирішив влаштуватися
вантажником на роботу до магазину, що знаходиться на першому поверсі
будинку, де він мешкає.

3) 17-річна Ганна працює прибиральницею в магазині. Власника
магазина не влаштовує, що дівчина може працювати тільки вдень, і він
вирішив її звільнити.
Завдання 5 (10 балів)
Теоретичне питання:
ретроспективна.

Відповідальність

особи:

перспективна

і

Завдання 6 (10 балів)
Напишіть есе (до 10 речень) на тему «Чому права та свободи людини
визнаються загальнолюдською цінністю?»
Завдання 7 (16 балів)
Задача. Громадянин Довженко Р. усе своє майно заповів рідному
братові. До
спадщини входили: трикімнатна квартира (умовою її
спадкування був обов’язок брата не виїжати за межі України протягом 3-х
років), дача, два автомобілі, дивіденди від акцій. Крім того, Довженко
передавав братові у спадщину обов’язок сплачувати аліменти його донці до
досягнення повноліття. У Довженка були син (28 років, проживав із батьком,
працює водієм), донька (17 років, навчається в інституті, проживає з
матір’ю), мати (71 рік, пенсіонерка, проживала окремо), але у заповіті вони
згадані не були. Колишня дружина громадянина Довженко П. (48 років,
працює бухгалтером) подала позовну заяву до суду, де висунула свої
претензії на частину майна. Проаналізуйте ситуацію з юридичної точки
зору. Хто і на що має право у цій ситуації? Хто з учасників ситуації має
право звернутися до суду? Яке рішення прийме суд? Відповідь обгрунтуйте.
Завдання 8 (12 балів)
Складіть схему, яка ілюструє систему судів за новим Законом України
«Про судоустрій та статус суддів». Які зміни відбулися у статусі суддів?
Вкажіть дату прийняття Закону.

