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Завдання III етапу Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства 

10 клас  

2020 рік 

Максимальна кількість 100 

Набрана ____________ 

I ЕТАП 

 
 

 

(3б) Дайте визначення поняття 

Складна держава 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Міністерство 

України______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудові 

відносини____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(15б ) Тести  

1. Визначте з переліку  автора терміна «держава»? 

А) Аристотель; 

Б) К.Маркс; 

В) Ш.Л. Монтеск’є; 

Г) Макіавелі. 

2. Укажіть, що не включає апарат держави: 

А) Органи політичної влади; 

Б) Органи законодавчої влади; 

В) Органи виконавчої влади; 

Г) Органи судової влади. 

3. Оберіть з переліку країну, яка  є прикладом парламентської монархії? 

А) Японія; 

Б) Оман; 

В) Об’єднані Арабські Емірати; 

Г) Саудівська Аравія. 

5.Установіть, який перелік є друкованими виданнями для здійснюється офіційного 

оприлюднення актів Кабінету Міністрів України  

А) «Офіційний вісник України»; 
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Б) «Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур'єр»;  

В) «Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур'єр», «Офіційний вісник Президента 

України»;  

Г) «Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур'єр», газета «Голос України», 

«Офіційний вісник Президента України». 

6. Установіть, що означає термін "дні", якщо він вживається у правових актах без 

застережень 

А) календарні дні; 

Б) календарні дні, крім святкових; 

В) календарні дні, крім святкових і неробочих;  

 Г) робочі дні. 

7. Установіть, що є підставою виникнення, припинення та змінювання 

правовідносин: 

А) аналогія права; 

Б) юридичні факти; 

В) правовий прецедент; 

Г) норми права. 

7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначається на 

посаду Верховною радою України строком на 

А) 3 роки; 

Б) 4 роки; 

В) 5 років; 

Г) 6років. 

8. Визначте, до якої системи входить Національна гвардія України  

А) Військової служби правопорядку; 

Б) Міністерства оборони України; 

В) Збройних Сил України; 

Г) Міністерства внутрішніх справ України. 

9. Строк альтернативної (невійськової) служби перевищує строк військової 

служби 

А) у півтора рази; 

Б) на 5 місяців; 

В) у два рази; 

Г) на 8 місяців. 

10. Визначте, з якого віку діти в Україні мають право займатися підприємницькою 

діяльністю 

А) з 14 років; 

Б) з 15 років; 

В) з 16 років; 

Г) 17 років. 

11.Визначте, скільки суддів входить до складу Верховного Суду  

А) 48 суддів; 

Б) не більше 100 суддів; 

В) 60 суддів; 

Г) не більше 200 суддів. 

12.Визначте, що видає голова місцевої державної адміністрації: 

А) розпорядження; 

Б) накази; 
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В) рішення; 

Г) постанови. 

13.  Правом придбання пневматичної та холодної зброї користуються громадяни 

України, які досягли  

А) 16- річного віку; 

Б) 18- річного віку; 

В) 17- річного віку; 

Г)  19- річного віку. 

14. Певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має 

юридичне значення, у цивільному праві називається 

А) термін; 

Б) сервітут; 

В) строк; 

Г) оферта. 

15. Якщо неповнолітній віком від 16 до 18 років вчинив дрібне хуліганство, то до 

нього може бути застосовано таке адмінісмтративне стягнення як 

А) громадські роботи; 

Б) догана; 

В) обмеження волі; 

Г) сувора догана. 

 

(10б) 3. Що таке законодавчий процес. Опишіть стадії законодавчого процесу в 

Україні. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(5б) 4. Схарактеризуйте хроніку прийняття Виборчого кодексу 2019 року. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(10б.) 5. Додайте пропущене до наведених нижче витягів із Конституції України 

1. Кожному гарантується право знати ______________________________ і 

__________________________________________________________________________. 

2. Ніхто не зобов’язаний доводити свою ____________________ у _____________. 

3. Усі сумніви щодо _____________________________________________ особи 

тлумачиться на ___________________________________. 

4. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно ______________________________ чи 

______________________________________________. 

5. Ніхто не може бути ______________________ притягнений до _______________ 

___________________________ виду за _________________________ правопорушення. 

6. Закони та інші нормативно-правові акти не мають ___________________________, 

крім випадків коли вони ________________________________________ або 

___________________________________________ особи. 

7. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають ______________________ 

і _______________________________громадян, не доведені до відома населення у порядку 

__________________________________, є ________________________________________. 

8. Особа вважається невинуватою у _________________________________________ 

і не може бути піддана _________________________________________________, доки її 

_______________________________ не буде ______________________________________ 

в _________________________ порядку і встановлено ______________________________. 

9. Кожен має право на працю, що включає можливість __________________________ 

______________________ працею, яку він ________________________ або на яку 

_________________________________________. 

10. При прийнятті нових _______________________________ або внесенні змін до 

чинних ___________________________ не допускається звуження ____________________ 

та  _________________________ існуючих ________________________ і _______________. 
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 (9 б) 6. Яким законодавством регулюється звернення громадян в Україні? Які види 

звернень громадян передбачені, схарактеризуйте їх.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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(5б) 7 Що таке правочин? Види правочинів. Правочини, які можуть вчинятися усно. 

Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(6 б.) 8. Визначте юридичне значення цифр у Сімейному праві 

Цифра Юридичне значення цифр 

1 місяць  

 

2 місяці  

 

7 років  

 

 

14 років 

 

 

 

 

18 років 

 

 

 

10-14 

років 

 

 

14-18 

років 

 

18 років  
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21 рік  

 

45 років  

 

 

(7б.) 9. Що таке злочин? Яким законодавством класифікуються злочини в Україні? 

Назвіть види злочинів за ступенем їх тяжкості та відповідальність за них відповідно 

до законодавства. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

види злочинів за ступенем їх тяжкості відповідальність за них відповідно до 

законодавства 
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(15б)10. Розв’яжіть юридичні задачі 

(5б.) Громадянин П. копаючи погріб у себе на земельній ділянці  знайшов горщик з 

мідними та срібними монетами 1 тисячоліття до нашої ери які є пам’яткою  історії та 

культури. Він негайно повідомив про знахідку місцеву поліцію та органи місцевої 

державної влади та по їх приїзду передав скарб їм. 

Опираючись на законодавство України прокоментуйте, чи має право П. на винагороду 

якщо право власності на цей скарб набуває за законодавством держава і якщо так то 

в якому розмірі? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(5б.)  Неповнолітній Хвойко, 15 років, учень ЗЗСО № 52 вживав алкогольні напої у 

групі дорослих чоловіків і був затриманий в громадському місці в п'яному вигляді за 

те, що ображав людську гідність перехожих. 

Чи є в діях Хвойка склад правопорушення? 2. Кваліфікуйте його. 3. Визначте 

обставини, які пом'якшують або обтяжують відповідальність за вчинені дії? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(5б.) Внаслідок автомобільної аварії загинуло подружжя Никифорових. Чоловік помер 

на місці аварії, а дружина – через 4 години. У подружжя залишилося двоє дітей: син і 

дочка, а крім них, мати Никифорова віком 72 роки, батько Никифорової віком 65 

років та її рідний брат. Подружжя Никифорових заповіту не залишили.  

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації за критеріями:  

1. Час відкриття спадщини; 

2. Вид спадкування; 

3. Коло спадкоємців після смерті кожного з подружжя; частки у спадщині 

кожного спадкоємця. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

IIТУР 
 

(15б.) Схарактеризуйте законодавство України, яким визначається структура 

державної влади в Україні та складіть схему:  

 

 

 

 

 

 

«Система органів державної влади в Україні та їх функції» 
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