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Завдання III етапу Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства 

9 клас  

2020 рік 

Максимальна кількість 100 

Набрана ____________ 

I ЕТАП 

 

(3б) Дайте визначення поняття 

Суверенітет__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Принцип 

грунту_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Клопотання__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(10б) Тести  

1. Визначте, якому поняттю належить теза: «панує і діє принцип верховенства права і 

правових законів в усіх сферах державного життя і громадянського суспільства…» 

А) Громадське суспільство 

 Б) Держава; 

В) Правова держава; 

 Г) Соціальна держава. 

2. Установіть, якому поняттю належить сукупність таких властивостей як 

правоздатність, дієздатність та деліктозданність: 

А) Правосуб’єктність; 

Б) Правовий статус; 

В) Громадянство; 

 Г) Правова культура. 

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

А) Японія; 

Б) Оман; 

В) Об’єднані Арабські Емірати; 

Г) Саудівська Аравія. 

4. Визначте, в якому варіанті відповіді закладене основне  значення  терміна 

"законодавство", яке використовується у правовій системі  

А) сукупності законів; 
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Б) сукупності законів та кодексів; 

В) сукупності законів та міжнародноправових договорів;  

Г) сукупності законів та інших нормативноправових актів, які регламентують ту чи іншу 

сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. 

5.Установіть, який перелік є  офіційними друкованими виданнями для здійснегння 

офіційного оприлюднення актів Президента 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»;  

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

«Офіційний вісник Президента України». 

6. Визначте до якого факту належить народження дитини  

А) правостворюючий юридичний факт; 

Б) неюридичний факт; 

В) правозмінюючий факт; 

Г) правоприпиняючий факт. 

7. Визначте з переліку, кому належить право визначати і змінювати конституційний 

лад в Україні 

А) виключно Президентові України; 

Б) виключно народові; 

В) виключно Конституційному Суду України; 

Г) виключно Конституційній асамблеї; 

8. Установіть, що забезпечують відповідно до Конституції України місцеві державні 

адміністрації на відповідній території  

А) управління майном, що є в комунальній власності; 

Б) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;  

В) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і контроль їх 

виконання; 

Г) встановлення місцевих податків і зборів. 

9. З наведених варіантів визначте правильний. Умовами укладення шлюбу в Україні 

є:  

А) досягнення повноліття;  

Б) досягнення шлюбного віку та взаємна згода осіб, які одружуються; 

В) досягнення шлюбного віку, взаємна згода осіб, які одружуються, та наявність паспорту;  

Г) досягнення шлюбного віку, наявність паспорту, взаємна згода та взаємна обізнаність 

про стан здоров’я одне одного осіб, які одружуються. 

10. Установіть, якою має бути скорочена тривалість робочого часу для працівників 

віком від 15 до 16 років, яка встановлюється на тиждень 

А) 18 годин; 

Б) 20 годин; 

В) 24 години; 

Г) 22 години. 

  

 

(9б) 3. Дайте визначення поняття та заповніть таблицю 

(1б) Влада – це 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(0,5б. за кожний  вид) Залежно від критеріїв владу можна класифікувати на різні види. 

 

Критерії Види влади 

За суб’єктами  

 

 

 

 

 

За функціями  

 

 

 

За часом реалізації  

 

 

За територією 

 

 

 

 

За державно-політичним режимом 

 

 

 

 

 

(3б) 4. Визначте за текстом форму державного правління  

Вся необмежена (абсолютна) влада належить монарху (королю, царю, імператору, султану 

тощо) ________________________________________________________________________  

Главою держави є монарх, який очолює (реально чи лише формально) виконавчу владу. 

Парламент у такій  монархії приймає закони, але водночас силу закону мають і рішення 

монарха. Уряд несе відповідальність як перед парламентом, так і перед монархом 

_____________________________________________________________________________

Притаманне те, що президент обирається загальними виборами, очолює та формує уряд. 

Уряд несе відповідальність перед президентом, складає повноваження перед новообраним 

президентом___________________________________________________________________ 

 

(10б.) Схарактеризуйте систему права та наведіть приклади (критерії: 3б –

визначення; 3б.- характеристика; 3б – приклади + 1б?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

(10б) 5.Складіть та розпишіть схему елементів правовідносин: 

 

Правовідносини  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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(10б.) 6. Що таке Конституція України? 

(1б.)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(3б.) Характерні риси Конституції України 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(6б.) Схарактеризуйте порядок прийняття і внесення змін до Конституції України 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(5б.) 7. Що таке природні права людини 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Які права відносяться до природніх прав за Конституцією України 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(5б) 8 Що таке правочин? Види правочинів. Правочини, які можуть вчинятися усно. 

Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(5б.) 8. Визначте юридичне значення цифр у Цивільному праві 

Цифра Юридичне значення цифр у Цивільному праві 

1рік  

 

14 років  
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14-18 р.  

 

 

 

18 рроків  

 

3 роки  

 

5років  

 

 

 

10 років  

 

70 років  

 

 

 

 

 

(15б) 9. Розв’яжіть юридичні задачі. 

(5б.) Громадянин США українського походження N, звернувся до комісії з 

питань громадянства при Президенті України з проханням прийняти його до 

громадянства України.  

1. Якими нормативними актами необхідно керуватися при вирішенні даного 

питання?  

2. За яких умов громадянину США може бути надано громадянство України? 

3. Який порядок вирішення цього питання?  

4. Які державні органи України будуть вирішувати дане питання? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

(5б.)Колишній народний депутат України, уважно прочитавши Закон України 

“Про інформацію”, дійшов висновку, що деякі його статті суперечать Конституції 

України. У зв’язку з цим він звернувся до Конституційного Суду України з 

конституційним зверненням, в якому просив визнати відповідні положення Закону 

України “Про інформацію” неконституційними. 

1.  Які існують форми звернення до Конституційного Суду України? 

2. Визначте основні положення можливого рішення Конституційного Суду 

України за результатами розгляду  конституційного звернення колишнього 

народного депутата України. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

(5б.) Громадянин Конопля  якому виповнилося 14 років звернувся з заявою до 

відділу реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища мотивуючи своє 

прохання знущанням однолітків у закладі освіти. 

Начальник відділу відмовив громадянинові Коноплі в вирішенні його заяви. 

1. Яку аргументовану відповідь повинен надати громадянину Коноплі начальник 

РАЦСу згідно Цивільного кодексу України? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

II ТУР 

 

(15б.) Що таке імпічмент? 

Що говорить про імпічмент Конституція України? 

Яким законом визначається порядок дострокового припинення повноважень 

Президента України у разі усунення з поста в порядку імпічменту? 

Схарактеризуйте основні етапи порядку імпічменту визначеного закону. 
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