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Завдання III етапу Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства 

11 клас  

2020 рік 

Максимальна кількість 100 

Набрана ____________ 

I ЕТАП 

(3б) Дайте визначення поняття 

Громадянське суспільство 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Профспілки__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Склад 

злочину__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1. Оберіть з поданих прізвищ, того  хто представляв психологічну теорію держави? 

А) Конфуцій; 

Б) Людвиг Гумплович; 

В) Герберт Спенсер; 

Г) Лев Петражицький. 

2. Яке правове поняття означає силу, яка, за допомогою авторитету, переконання, 

примусу має можливість підкоряти своїй волі? 

А) мораль; 

Б) держава; 

В) правила; 

Г) влада. 

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

А) Японія; 

Б) Оман; 

В) Об’єднані Арабські Емірати; 

Г) Саудівська Аравія. 

4. Установіть, який перелік є друкованими виданнями для офіційного оприлюднення 

нормативних актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

зареєстрованих Міністерством юстиції України  

А) «Офіційний вісник України»; 

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

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

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

«Офіційний вісник Президента України». 

5.Визначте час, з якого  набирають чинності Постанови Кабінету Міністрів України, 

окрім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом 

А) з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами; 

Б) з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але 

не раніше дня їх опублікування; 

 В) через 10 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими 

постановами; 

 Г) через 10 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими 

постановами, але не раніше дня їх опублікування 

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 підставою виникнення, припинення та змінювання правовідносин є: 

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. 
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11. До складу Верховного Суду входять 

А) 48 суддів; 

Б) не більше 100 суддів; 

В) 60 суддів; 

Г) не більше 200 суддів. 

12.Голова місцевої державної адміністрації видає: 

А) розпорядження; 

Б) накази; 

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. 
 

(9б) Схарактеризуйте за Конституцією України (з посиланнями на статті) форму 

Української держави. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

https://lawbook.online/page/tgp1/ist/ist-16--idz-ax238.html
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(5б) 3. Схарактеризуйте хроніку прийняття Виборчого кодексу 2019 року. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(10б.) 4. 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 __________________________ 
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______________________ працею, яку він ________________________ або на яку 

_________________________________________. 

10. При прийнятті нових _______________________________ або внесенні змін до 

чинних ___________________________ не допускається звуження ____________________ 

та  _________________________ існуючих ________________________ і _______________. 

(9б.) 5 Складіть та намалюйте схему сучасного судоустрою України відповідно до 

законодавства. (Укажіть закони, на які Ви спираєтесь…) 
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(5б) 7 Що таке правочин? Види правочинів. Правочини, які можуть вчинятися усно. 

Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

(5б) 6. Що таке шлюб? Якими нормативними документами регулюється шлюбні відносини? 

Опишіть процедуру державної реєстрації шлюбу? В яких випадках допускаються 

відхилення від встановлених законом строків реєстрації шлюбу? Які передбачено 

випадки укладення шлюбу за межами приміщень органів ДРАЦС. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(9б.) 7. Визначте, яке з тверджень є правильним («+» правильне твердження;  

«-» неправильне…)  

________ 1. Діти у віці від 14 до 18 років мають часткову дієздатність.  

________ 2. Український народ є суб’єктом права власності.  

________3. У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець 

зобов’язаний замінити його на придатний до споживання або повернути його вартість.  

 ______ 4. Платіжні картки не можуть бути корпоративними, а тільки особистими.  

_______ 5. Метою шлюбу є створення сім’ї, народження і виховання дітей, ведення 

спільного господарства.  

_______ 6. Під час прийняття на роботу особа повинна повідомити роботодавця про 

партійну і національну належність.  

_______ 7. Неповний робочий день або тиждень встановлюється для працівника за наказом 

роботодавця.  

______8. Адміністративний арешт може призначатися на строк не більше 15 діб.  

______ 9. І злочини, і адміністративні правопорушення можуть вчинятися як з умислом, так 

і з необережності.  

______ 10. Злочин – це суспільно небезпечна, винна дія.  

______ 11. До неповнолітніх застосовується арешт як міра покарання.  

______ 12. Для написання заяви про прийом на роботу встановлено зразок бланка.  

_____  13. У певних випадках кримінальна відповідальність неповнолітніх може наставати 

з 14 років.  

______14. Держава намагається забезпечити дітям, позбавленим батьківського піклування, 

виховання в сімейних умовах. 

______ 15.  Кримінальна відповідальність настає лише у разі наявності всіх елементів 

складу правопорушення. 

______ 16. Опікун дає згоду на вчинення неповнолітнім продажу свого майна.  

______ 17.  Батьки дітей у віці від 14 до 18 років мають повноваження піклувальника. 

______ 18. Неповнолітнім надається щорічна відпустка тривалістю один місяць.  
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(15б) Розв’яжіть юридичні задачі 

(5б.) Шістнадцятирічний  громадянин Матюхін В.В. звернувся до начальника відділу 

РАЦС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції з заявою про зміну 

прізвища, ім’я та по батькові. Начальник відділу частково 

громадянину Матюхіну В.В. відмовив в задоволенні його заяви. 

Аргументуйте  відповідь начальника відділу РАЦС згідно Цивільного кодексу України. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(5б.) Громадянин Петров В.В. копаючи погріб у себе на земельній ділянці  знайшов 

горщик з мідними та срібними монетами I 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. 

Чи має право Петров на винагороду якщо право власності на цей скарб набуває за 

законодавством держава і якщо так то в якому розмірі? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(5б.) Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою скасував пільги для 

громадян, встановлені законом. Група громадян звернулася до суду з позовом про 

скасування постанови як такої, що суперечить закону. 

 Як повинен вчинити суд, керуючись Конституцією України? До якої групи прав 

відноситься право громадян, яке вони захищають? Які гарантії захисту прав 

використали громадяни? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

IIТУР 

(15б) 26 лютого 2020 року громадянину України  Скрипченку виповнилося 18 

років. Після закінчення школи до ВНЗ він не вступив, але іноді він відвідував 

богослужіння християн віри євангельської. 16 січня 2020 року Указ Президента 

України  визначив: «Призвати на строкову військову службу придатних за станом 

здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня 

відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не 

досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на 

строкову військову службу: 

1) y квітні — червні 2020 року; 2) y жовтні — грудні 2020 року».  
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Скрипченко заявляє, що його цей указ не стосується, тому що  виконання 

військового обов'язку суперечить йго релігійним переконанням.  

Створіть пошагову інструкцію дій для Скрипченка з урахуванням українського 

законодавства з реалізації його військового обов’язку. 
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