
Варіант З

9- кл. Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства.
З грудня 2017 р.

І. Тестові завдання ( з одним правильним варіантом відповіді; 10 балів)

1. За порядком прийняття рішень державні органи класифікуються на:
а) одноособові та колегіальні;
б) первинні та похідні;
в) загальної та спеціальної компетенції;
г) органи законодавчої; виконавчої та судової влади.

2. Яка із ознак не є ознакою державної влади?
а) легітимність; б) публічність;
в) універсальність; г) територіальність

3. Закон підписує і невідкладно направляє Президенту:
а) Уповноважений ВРУ з прав людини;
б) Перший заступник Голови Верховної Ради України;
в) Голова Верховної Ради України;
г) Голова комітету Верховної Ради України.

4. Визначте, для якого виду соціальних норм притаманний державно-примусовий 
вплив:
а) норм моралі; б ) норм права;
в) норм релігії; г ) норм, установлених окремими організаціями.

5. Ознакою правопорушення не є:
а) протиправність; б) вина; в) шкода; г) маргінальність.

6. Визначте, яка ознака є обов’язковою для норм права:
а) . Схвалення більшістю населення держави.
б) . Існування у формі офіційних документів.
в) . Прийняття загальнонародним референдумом.
г) . Кримінальна відповідальність за порушення норм права.

7. Народне волевиявлення в Україні здійснюється через:
а) . Вибори.
б) . Референдуми.
в) . Вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії.
г) . Вибори та інші форми непрямого народовладдя.

8. Неповнолітньою вважається дитина у віці:
а). 1 2 - 1 8  років. б). До 14 років. в). Від 16-18 років.

9. Коли набирає чинності закон, прийнятий Верховною Радою України, якщо в 
самому законі нічого про це не сказано:

а) . З дня підписання закону Президентом України.
б) . З дня офіційного оприлюднення закону.
в) . Через десять днів з дня офіційного оприлюднення закону.
г) . Через п'ятнадцять днів з дня офіційного оприлюднення закону.

10. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу:
а) . Законодавчу та судову.
б) . Законодавчу, виконавчу, судову.
в) . Державна влада в Україні є неділимою, бо єдиним джерелом влади є народ.
г) . Владу Президента, парламенту та місцеву вла



II. Дайте визначення понять ( 8 балів)
2.1. Злочин-
2.2. Обструкція -
2.3. Преюдиція-
2.4. Правова ідеологія -

III. Дайте короткі відповіді на запитання (26 балів)
3.1. Класифікація держав за індустріальним підходом ( 5 б.)
3.1. Ознаки громадянського суспільства ( 4-ри ознаки ) (4  6.)
3.3. Ознаки( риси) державної влади (4  б.)
3.4. Види матеріальної відповідальності працівників ( 4 б.)
3.5. Чинність кримінального закону в часі ( 5 б.)
3.6. Учасники кримінального процесу ( 4 б.)

IV. Заповніть пропуски у тексті: (14 балів.)
Держава сприяє консолідації та розвитку української (1). Про арешт або затримання людини має 

бути (2) повідомлено (3) заарештованого чи затриманого. Система судів загальної юрисдикції в Україні 
будується за принципами (4) і (5).(6) держави- захищати життя людини. Верховна Рада України 
приймає закони, (7) та інші акти більшістю від її (8) складу, крім випадків, передбачених цією (9). 
Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається (10) України за поданням (11)
України. Судові рішення ухвалюються іменем (12) і є (13) до виконання на всій території України. 
Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються (14).

V. Творчі завдання. (20 балів)
5.1. Порівняйте формаційний та цивілізаційний підходи до типології держав за планом: (12 б.)

1. Визначення терміну «тип держави» ( 2 б.)
2. Автори та особливості формаційної теорії (4 б.)
3. Автори та особливості цивілізаційної теорії ( 4 б.)
4. Переваги та хиби кожної з теорій (2 б.)

5.2 Поясніть значення понять « законодавчий процес » та « бюджетний процес», 
порівняйте їх за планом (8 б.)

1. Визначення термінів ( по 2 б., всього 4 6 .)
2. Спільні риси ( 2 б.)
3. Відмінні риси ( 2 б.)

VI. Задачі (20 балів)

6.1. Під час перебування хворої матері у лікарні душевнохворий Татин, який визнаний таким, що не 
потребує ізоляції у психіатричному закладі, вліз у сарай сусіда та вчинив пожежу, від якої згорів сарай 
та інше майно сусіда. Сусід звернувся з позовом до батьків Татина про відшкодування заподіяної 
шкоди. Заперечуючи проти позову, мати Татина вказала, що під час цієї події вона перебувала у 
лікарні, куди потрапила несподівано у непритомному стані. Крім того, батько Татина заявив, що він 
як інвалід сам потребує лікування, до того ж, у них немає жодного майна, крім будинку та домашніх 
речей.

Дайте правовий аналіз ситуації. (10 б.)

6.2. Чотирнадцятирічний Сергієнко скоїв дрібне хуліганство. 15 грудня 2004р. щодо його матері був 
складений протокол про адміністративні правопорушення, відповідно до якого вона підлягала 
відповідальності за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дитини. При розгляді справи в суд' 
мати Сергієнка пояснила, що вона не позбавлена батьківських прав, проте її син проживає окремо від неї 
та й чоловіка — у своєї бабусі, тому вона не може відповідати за виховання сина. Незважаючи на 
пояснення матері, суд виніс рішення про притягнення її до адміністративної відповідальності.

1) Дайте правовий аналіз ситуації.

2) Охарактеризуйте склад правопорушення, що мало місце. (10 б.)

Всього: 98 балів



Варіант З
11- кл. Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства.

З грудня 2017 р.

І. Тестові завдання ( з одним правильним варіантом відповіді); (10 балів)

1. Які основні види права виділяє теорія держави і права?
A) примітивне та традиційне; Б) об’єктивне та суб’єктивне;
B) природне та юридичне; Г) приватне та публічне.

2. Асиметричність в управлінні характерна для:
А) федерації; Б) імперії; В) конфедерації; Г) унітарної держави.

3. Основні напрямки діяльності держави з управління суспільством:
A) функції держави; Б) методи реалізації функцій;
B) форми реалізації функцій.

4. Яке адміністративне стягнення може бути застосовано до військовослужбовців:
A) , громадські роботи; Б), виправні роботи;
B) , штраф; Г). адміністративний арешт.

5. В умовах воєнного стану не може бути заборонено:
A) зміну Конституції України;
Б) припинення повноважень органів місцевого самоврядування;
B) проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
Г) запровадження трудової повинності для працездатного населення.

6. Як називається в кримінальному праві склад злочину, для наявності об’єктивної сторони 
якого необов’язкове настання суспільно небезпечних наслідків для кваліфікації злочину:
A) , матеріальний; Б), формальний;
B) , вольовий; Г). процесуальний.

7. Факторами, що сприяли формування права, є:
A) три великі суспільні поділи праці;
Б) політичні, економічні, організаційні, інтелектуальні та інші чинники;
B) виникнення механізму держави;
Г) розпад первісного суспільства.

8. До функцій юридичної відповідальності віднесено:
A) постійні та тимчасові, каральна, виховна, попереджувальна;
Б) зовнішня, внутрішня, регулятивна, охоронна, каральна, мотивувальна;
B) каральна, правовідновлююча, компенсаційна;
Г) виховна, попереджувальна, ціннісно - орієнтаційна, гносеологічна

9. У разі заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть 
потерпілого:
A) основний наслідок є похідним, а додатковий- проміжним;
Б) основний наслідок є проміжним, а додатковий- похідним;
B) обидва наслідки є проміжними;
Г) обидва наслідки є похідними;

10. Державний бюджет — це:
а) сфера економічних відносин, де відбувається купівля-продаж фінансових ресурсів;
б) план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
в) сукупність централізованих та децентралізованих грошових фондів, що перебувають під контролем 
держави;
г) загальна частина доходів держави, що виражена в сукупності податків, стягнутих державними 
органами.



II. Дайте визначення понять ( 6 балів)
2.1. Державний лад -
2.2 Правовий прецедент - 
2.3. А патрид-

III. Дайте короткі відповіді на запитання (196.)
3.1. Вкажіть причини виникнення держави та права. (36.)
3.2. Вкажіть та коротко проаналізуйте повноваження Конституційного Суду України.
(76.)
3.3. Класифікуйте та дайте коротку характеристику функціям держави за сферами 
суспільного життя. (5 6.)
3.4. Розкрийте зміст принципів юридичної відповідальності. (46.)

IV. Творче завдання. (34 6.)

4.1 Проаналізуйте наведені ситуації та визначте, чи виникають у них правовідносини; які 
фізичні та юридичні особи беруть у них участь; хто з учасників правовідносин виявляє 
правоздатність та дієздатність:

A) донька на прохання матері придбала продукти у магазині;
Б) робітник подав заяву про переведення на іншу роботу за станом здоров’я;
B) дідусь заповів своєму онукові автомобіль;
Г) юнак відмовився працювати на присадибній ділянці, незважаючи на вимоги батьків 
Д) школярка надіслала вірші до редакції журналу;
Е) отримавши травму під час уроку фізичної культури , хлопець звернувся по дорогу до 

лікарні (12  6.)

4.2. Порівняйте поняття, вкажіть спільні риси та відмінності (126.)
1. релігійні норми та норми права
2. дієздатність та правоздатність

4.3. Складіть таблицю « Порівняльна характеристика федерації та конфедерації»

Федерація Конфедерація

У.Задачі ( 206)

5.1. Лікар-стоматолог випадково видалив пацієнту замість безнадійно хворого абсолютно 
здоровий зуб. Пацієнт образився і подав на лікаря позов до суду, вказавши на те, що 
навіть у Біблії проголошено формулу помсти: «Око за око, зуб за зуб...» і вимагав, щоб у 
лікаря теж видалили такий же самий зуб.
Дайте правовий коментар інциденту. (106.)

5.2.Олександр проник через вікно у приміщення магазину і, набравши краму, вискочив з 
ним через вікно. На гарячому його впіймав сторож Данило. Останній намагався затримати 
злодія. Олександр ударив Данила мішком по голові. У мішку були консерви у металевому 
посуді, і тому від удару Данило знепритомнів. Вважаючи його мертвим, Олександр 
відтягнув його вбік, відніс у схованку викрадені продукти, приніс бензин, облив ним 
Данила і підпалив. Судово-медична експертиза встановила, що Данило від удару тільки 
втратив свідомість, а причиною смерті стали тяжкі опіки. Кваліфікуйте дії Олександра.

(10 6.)

Всього: 89 балів.



Варіант З

10- кл. З а в д а н н я  II е та п у  В с е у к р а їн с ь к о ї о л ім п іа д и  з о с н о в  п р а в о зн а в ств а .

З гр уд н я  2 0 1 7  р.

І. Тестові завдання ( з одним правильним варіантом відповіді; 10 балів)

1. Поєднання способу організації і здійснення державної влади, методів її здійснення 
та форм зворотного зв'язку органів держави із населенням — це:
а) форма держави; б) форма правління;
в) форма політичного режиму; г) форма територіального устрою.

2. Активне виборче право — це право:
а) обирати депутатів; б) бути обраним депутатом;
в) обидва варіанти правильні.

3. ?,а порядком прийняття рішень державні органи класифікуються на:
а) одноособові та колегіальні;
б) первинні та похідні;
вї загальної та спеціальної компетенції;
г) органи законодавчої; виконавчої та судової влади.

4. Політичний режим, який характеризується повним контролем держави над усіма 
сферами життя суспільства, базований на методах ідеологічного, фізичного та 
психічного примусу:
а) деспотія; б) тоталітаризм; в) авторитаризм; г) тиранія.

5. Національно-територіальна та адміністративно-територіальна організація державної влади, 
яка встановлює порядок взаємовідносин між центральними та
місцевими органами влади, — це:
а) форма правління; б) форма державного устрою;
в) форма політичного режиму.

6. Складна союзна держава — це:
а) федерація; б) конфедерація; в) імперія.

7. Під сукупністю методів і засобів реалізації державної влади розуміють:
а) державно-територіальний устрій; б) форму правління;
в) форму державно-правового режиму; г) форму держави.

8.0сновними завданнями держави у відносинах із громадянським суспільством є:
а) забезпечення потреб та інтересів громадян, свободи розвитку і рівності всіх форм власності, охорона 

та забезпечення суверенітету державної влади;
б) охорона правопорядку, налагодження міжнародних зв'язків, підтримка культурного співробітництва з 

іншими країнами, боротьба з міжнародним тероризмом, здійснення правового регулювання у сфері 
матеріального виробництва з метою забезпечення належного рівня життя громадян;

в) підтримка миру в регіоні, охорона міжнародного правопорядку , втілення ідеалів демократії, рівності 
та свободи, задоволення життєвих потреб та інтересів корінного населення, створення належних умов 
праці для представників інших націй;

г) створення умов для вільного розвитку усіх форм власності, забезпечення режиму демократії, 
врахування волі представників громадянського суспільства в процесі законотворчої діяльності, 
гарантування високого рівня соціального забезпечення та стабільності в економічній сфері.

9. Добровільне об'єднання громадян -  прихильників певної загальнонаціональної програми 
суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі 
громадян -  це ...
а) громадська спілка; б) громадська організація;
в) політична спілка; г) політична партія.

10. Адміністративне стягнення, яке має майновий характер і одночасно обмежує трудові права 
громадян, є:
а) попередження; б) позбавлення спеціального права;
в) виправні роботи; г) штрафні бали.



II. Дайте визначення понять ( 8 балів)
2.1. Октройована конституція-
2.2. Казус-
2.3. Філіація -
2.4. Реституц ч-

III. Дайте короткі відповіді на запитання ( 34 бали)
3.1. Дайте визна іення та характеристику тоталітарного режиму. ( 6 балів)
3.2. Що таке систематизація правових актів і які її види існують? ( 5 балів)
3.3. Дайте характеристику правового статусу людини і громадянина. ( 8 балів)
3.4. За якими ознаками класифікують правопорушення на види? ( 5 балів)
3.5. Охарактеризуйте підстави звільнення особи від юридичною відповідальності (10 балів)

IV. Творче завдання. ( 38 балів)

4.1 Порівняльна характеристика суверенітету держави, суверенітету народу та суверенітету
нації.

I. А) визначення терміну «суверенітет держави» 7 б.
Б) ознаки державного суверенітету 7 б.
В) поняття внутрішнього суверенітету 2 б.
Г) поняття зовнішнього суверенітету 2 б.

II. А) визначення терміну «суверенітет народу» 3 б.
Б) ознаки народного суверенітету 4 б.

III. А)визначення терміну «суверенітет нації» 3 б.
Б) основні права нації 6 б.

IV. А) співвідношення суверенітету держави та суверенітету народу 4 б.
Б) співвідношення суверенітету держави та суверенітету нації 4 б.

4.2 Поясніть значення понять «система права » та « правова система » порівняйте їх за 
планом (12 б.)

1. Визначення термінів ( по 2 б., всього 4 6 .)
2. Спільні риси ( 3 б.)
3. Відмінні риси ( 5 б.)

4.3. Здійсніть правовий аналіз окремих положень Закону України «Про міжнародні договори 
України » за планом: (14 б.)

1. Ким укладаються міжнародні договори України. (4 б.)
2. Хто має право вести переговори і підписувати міжнародні договори України без спеціальних 

повноважень (4 б.)
3. Яким чином здійснюється ратифікація міжнародних договорів України (3 б.)

4. Дія міжнародних договорів на території України (3 б.)

У.Задачі. (20 балів.)

5.1. Ваш однокласник Сергій пояснює походження держави природним ходом суспільного 
розвитку, закономірним об’єднанням людських співтовариств від сім’ї до більш значних 
структур (сім’я-рід-плем’я-держава). Однокласниця Катерина вважає: держава виникла тому, 
що людська психіка має особливі властивості -  потребу коритися волі сильнішого, розумнішого 
і в людей існує психологічна потреба жити в організованому суспільстві. Що можна сказати 
про точки зору Сергія та Катерини? Яка ваша власна думка щодо походження держави?

(10 б.)

5.2 Родина Петренків (батько, мати, донька 13 років і син 14 років) виїхали з України до 
Іспанії, вийшовши з українського громадянства. Через деякий час діти випадково дізналися, що 
вони вже не є громадянами України, хоча бажання такого не мали. Чи порушено їхні права? 
Прокоментуйте ситуацію.

(10 б.)

Всього: 110 балів.


