
Завдання 
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з правознавства

9 клас

Завдання І

А.  Знайдіть юридичні помилки та поясніть їх.

У трамваї
Трамвай  різко  рушив,  і  високий  пасажир-поклажедавець,  не  утримавшись,

штовхнув жінку у капелюсі.
– Нахаба! – зойкнула вона.
–  Пробачте...–  сказав чоловік,  але у ту  ж мить трамвай тряхнуло ще раз,  і  він

наступив жінці на ногу.
– Хуліган! – вигукнула вона і вдарила його сумкою. Вискочивши з трамвая на

зупинці, жінка звернулася до постового міліціонера:
– Затримайте  його,  він  хуліган  –  штовхнув  мене, а потім  на  ногу  наступив

навмисно. Судити його треба!
Міліціонер пояснив, що за хуліганство тепер не судять. Можна затримати діб на

п’ять за санкцією начальника міліції за умови, що у хулігана немає неповнолітніх дітей.
Сумкою вдарила правильно – була крайня необхідність, а треба було б ще звернутися до
ЖЕКу та реквізувати приватизовану квартиру на його ім’я, щоб компенсувати завдану
моральну шкоду.

Відповідь

Помилка Правильне значення терміну
Поклажедавець. У цьому випадку
це – звичайний пасажир

Це сторона договору зберігання,  яка передає майно
на зберігання іншій стороні – хранителю

Хуліган Це  особа,  яка  скоїла  хуліганство  (порушення
громадського порядку)

Штовхнув мене, а потім на ногу 
наступив навмисно

У цьому випадку пасажир випадково наступив жінці
на ногу  та  штовхнув її  ненавмисно.  Умислу тут  не
було, оскільки високий пасажир не бажав і свідомо не
допускав настання негативних наслідків для жінки

За хуліганство тепер не судять Хуліганство  –  це  правопорушення,  за  яке
передбачена  юридична  відповідальність.  Винною
особу може визнати лише суд

Можна затримати діб на п’ять Затримання особи, яка скоїла правопорушення, може
тривати не більше трьох годин, у разі необхідності,
якщо  треба  встановити  особу  порушника  чи
обставини  правопорушення,  то  адміністративне
затримання може тривати до трьох діб з обов'язковим
повідомленням Про це прокурору або й до десяти діб
за санкцією прокурора

За санкцією начальника міліції За санкцією прокурора

За умови, що у хулігана немає Адміністративний арешт не може застосовуватись до



неповнолітніх дітей. Таким 
чином, ця норма не стосується 
пропонованої ситуації

вагітних, жінок, які мають дітей до 12 років, до осіб,
які не досягли 18 років, інвалідів І і ІІ груп

Б. 12-річний  Микола  Руденко  брав  участь  у  кінозйомках,  за  що  одержав
винагороду у сумі 5000 гривень. На ці гроші він самостійно купив домашній кінотеатр.
Однак  батьки  вирішили,  що  ці  витрати  не  є  доцільними,  звернулися  до  магазину  з
вимогою прийняти кінотеатр та повернути гроші.

1) Дайте правову оцінку ситуації.
2) Визначте вид та обсяг цивільної дієздатності Миколи.
3) Як і  наслідки укладання правочинів малолітніми? Чи зміниться рішення, якщо

про вчинення правочину батьки дізналися через півроку після купівлі кінотеатру?
Відповідь:
Зазначені в задачі правові відносини регулюються нормами цивільного права. 
За статтею 31 ЦКУ фізична особа, яка не досягла 14 років (малолітня особа), має

часткову цивільну дієздатність, об’єм якої дозволяє:
а) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини;
б)  здійснювати особисті  немайнові  права  на  результати  інтелектуальної  творчої

діяльності.
в) Микола Р. як малолітня особа не мав права самостійно розпоряджатися своїм

заробітком.  Оскільки  купівля   домашнього  кінотеатру  не  є  дрібним  побутовим
правочином,  такий  правочин  буде  визнаний  недійсним.  Тому  власник  магазину  або
уповноважена  ним  особа  повинна  прийняти  кінотеатр  та  повернути  кошти  батькам.
Відповідно до положень Цивільного кодексу України (ст.221) протягом одного місяця
батьки мають право заявити претензії щодо укладеного правочину малолітньою особою
дізнавшись про його вчинення. У разі відсутності схвалення правочину він є нікчемним

Кількість балів: А. – 14 б., Б. – 10 б. Усього – 24 б.

Завдання ІІ
1. Підберіть джерела права за поданим описом його ознак.
А) Джерело право, яке, історично й фактично передувало закону. Це джерело права

зберігало  значення   за  часів  Середньовіччя  і  не  втратило  популярності  в  сучасних
правових системах традиційно-общинного типу. Правовий звичай

Б) Це  джерело права інколи називають правом, яке створене судом. Однак воно
може бути створено також адміністративним органом і є одним з провідних джерел права
англо-американського типу правових систем. Правовий прецендент

В) Це джерело права розраховане на застосування, його зміст становлять норми-
правила поведінки загального характеру. Він має суттєве значення у сфері комерційних
відносин і майнового обороту, між суб’єктами федерації. Нормативний договір

2. За  нижче  поданою   інформацією  визначте  складники  державного  ладу.
Свою відповідь обґрунтуйте.

Держава складається з десяти провінцій, кожна з яких має свій законодавчий орган
і свій уряд. Державу очолює президент, який обирається парламентом. Уряд формується
за  підсумками  виборів  до  вищого   представницького  органу  держави,  тобто
парламентською більшістю. Вибори в державі проходять на альтернативній основі, існує
багатопартійна  система,  має  місце  належне  забезпечення  реалізації  прав  людини,
політична  влада  здійснюється  способами  і  методами,  які  зумовлені  традиційними
інститутами, законами, звичаями, що закріпилися у свідомості суспільства, держави та



скиби.
Відповідь:
1) форма державного устрою – складна держава (федерація)
2) форма  правління  –  парламентська  республіка  (президент  обирається

парламентом, уряд формується урядом);
3) уряд коаліційний – формується за результатами виборів);
4) форма державного режиму – демократична (вибори, багатопартійна система);
5) держава є правовою – забезпечення реалізації прав людини);
6) змішана правова система – політична влада здійснюється способами і методами,

які зумовлені традиційними інститутами, законами, звичаями).
Кількість балів: 10 б. 

Завдання ІІІ 
А. Продовжіть речення:
1)  Структуру правової  норми можна висловити так:  «якщо..,  то…, а  інакше…».

Наведіть приклад_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2)  Залежно  від  характеру  правових  наслідків,  які  вони  породжують,  юридичні
факти поділяють на  правоутворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі.

3)  Фактичною підставою юридичної відповідальності  є  наявність у діянні особи
складу  правопорушення,  тобто  сукупності  об’єктивних  і  суб’єктивних  ознак,  що
визначають конкретне діяння як правопорушення.

4)  Під зверненнями громадян  слід розуміти викладені  в  письмовій або в усній
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Б. Дайте короткі відповіді:
1.  Які  з  передбачених  Конституцією  України  прав  і  свобод  не  можуть  бути

обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану? 

2. Назвіть міжнародні документи з прав дитини, які ратифіковані Україною.
Відповідь: 
Конвенція про стягнення аліментів за кордоном, 1956 р.
Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання,

1973 р.
 Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, 1975

р.
Європейська  конвенція  про  визнання  та  виконання  рішень  стосовно  опіки  над

дітьми та про поновлення опіки над дітьми, 1980 р.
Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей,  1980 р.;
Конвенція ООН про права дитини,1989 р.
Конвенція  1989 р.  про захист дітей та співробітництво з  питань міждержавного

усиновлення, 1993 р.
Європейська конвенція про здійснення прав дітей, 1996 р.;
Конвенція  про  юрисдикцію,  право,  що  застосовується,  визнання,  виконання  та

співробітництво  щодо  батьківської  відповідальності  та  заходів  захисту  дітей,
1996 р.;

Конвенція про контакт з дітьми, 2003 р.;
Конвенція  Ради  Європи  про  захист  дітей  від  сексуальної  експлуатації  та

сексуального розбещення, 2007 р.



Європейська конвенція про усиновлення (переглянутої), 2008 р.
Кількість балів: А. – 8 б., Б. – 10 б. Усього – 18 б.

Завдання ІV  
А.  Дайте правильну відповідь:
1.  Програма  діяльності  Кабінету  Міністрів  України,  згідно  законодавства,

базується:
А) на політичних позиціях та програмних завданнях Президента України;
Б) на  узгоджених  політичних  позиціях  на  програмових  завданнях  коаліції

депутатських фракцій у Верховній Раді України;
В) на узгоджених політичних позиціях на програмових завданнях членів Кабінету

Міністрів  України;
Г) на політичних позиціях на програмових завданнях членів Кабінету Міністрів

України.
2. Стаття 18 Закону України «Про громадянство України» встановлює, що вихід

дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою
згодою. Якою є вказана норма за характером втіленого припису?

А) диспозитивна;
Б) імперативна;
В) охоронна;
Г) дозвільна.
3. На який строк  видається посвідчення біженця?
А) 1 рік;
Б) 2 роки;
В) 3 роки;
Г) 5 років.
4. Який внесок Віденського конгресу 1815 року у розвиток міжнародного права?
А) підтвердження колоніального розподілу;
Б) формування принципу рівноправності;
В) закріплення основних прав людини;
Г) затвердження дипломатичних класів.
5. Хто є головною посадовою особою Організації Об’єднаних Націй  у сфері прав

людини?
А) Генеральний Секретар Організації Об’єднаних Націй;
Б) Верховний комісар Організації Об’єднаних Націй з прав людини;
В) Голова Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини;
Г) Омбудсмен Організації Об’єднаних Націй.
6. Якою є мінімальна кількість засновників громадського об’єднання?
А) 100 осіб;
Б) 10 осіб;
В) 2 осіб;
Г) 7 осіб.

Б. Заповніть таблицю «Відповідність ситуацій та видів правопорушення»: 
Цивільно- Конституційни Дисциплінарний Адміністративни



правовий
проступок

й проступок проступок й проступок Злочин

А Ж Е В І Г Д К Б З 

А) 15-річний  футболіст випадково розбив м’ячем віконне скло у чужій квартирі;
Б) п’яний водій, перебільшивши швидкість, збив людину і зник. Потерпілий помер;
В)  робітник  без  поважних  причин  був  відсутній  на  робочому  місці  протягом

чотирьох годин;
Г) міська рада ухвалила рішення, яке виходить за межі її компетенції;
Д) старшокласник, стоячи у черзі за квитками до кінотеатру, нецензурно лаявся;
Е) громадянин пошкодив річ, якою тимчасово користувався за дозволом власника;
Ж) редактор журналу використав фотографії без згоди автора;
З) кандидат у депутати обласної ради напередодні виборів надіслав своїм виборцям

віком від 65 років продуктові пакунки вартістю 40 грн.;
І) лаборант кафедри біології не виконав доручену йому роботу та зірвав практичне

заняття;
К)  у  день  виборів  член  дільничної  комісії  видав  бюлетеня  та  вніс  прізвище

громадянина М. у списки виборців на його вимогу.
Кількість балів: А. – 6 б., Б. – 10 б. Усього – 16 б.

Завдання V   Дайте визначення поняттям.
– правопорядок;
– структура правової системи;
– громадянство України;
– права людини.
Кількість балів: 8 б.

Загальна кількість балів 76 б.


