КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
2018/2019 навчальний рік
9 клас
І. Оберіть один правильний варіант відповіді.
1. Ідея поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову належить:
а) Людовіку XIV;
б) Шарлю Монтеск’є;
в) Мартіну Лютеру;
г) Яну Гусу.
2. Паспорт громадянина України вперше видається не пізніше ніж через:
а) 10 робочих днів із дня оформлення заяви-анкети на його отримання;
б) 15 робочих днів із дня оформлення заяви-анкети на його отримання;
в) 20 робочих днів із дня оформлення заяви-анкети на його отримання;
г) 1 місяця з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.
3. Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є:
а) народ;
б) Верховна Рада України;
в) Президент України;
г) держава.
4. До повноважень Конституційного Суду України належить:
а) затвердження нової редакції Конституції України;
б) офіційне тлумачення Конституції України;
в) офіційне тлумачення законів;
г) доповнення Конституції України новими нормами права.
5. Система місцевого самоврядування НЕ включає:
а) районні та обласні ради;
б) територіальну громаду;
в) районні та обласні державні адміністрації;
г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради.
6. Конституція України НЕ є:
а) нормативно-правовим актом;
б) джерелом права;
в) нормативним договором;
г) кодифікованим актом.
7. Право на звернення належить до групи:
а) громадянських прав;
б) соціальних прав;
в) особистих прав;
г) політичних прав.
8. До змісту поняття «форма держави» НЕ входить:
а) форма державного правління;
б) форма державно-територіального устрою;
в) політичний режим;
г) форма державної влади.
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9. Дитячі громадські організації в Україні – це об’єднання громадян віком від:
а) 6 до 18 років;
б) 7 до 14 років;
в) 8 до 18 років;
г) 9 до 16 років.
10. Підставою, що виключає юридичну відповідальність, є:
а) стан глибокого алкогольного сп’яніння;
б) стан вагітності;
в) крайня необхідність;
г) стан сильного душевного хвилювання.
10 балів
ІІ. Додайте пропущене до наведених нижче витягів із Конституції України.
1. Кожному гарантується право знати __________ і __________.
2. Закони та інші нормативно-правові акти не мають ________ дії в ____, крім випадків,
коли вони _______ або ______ відповідальність особи.
3. Ніхто не може бути ______ притягнений до _______ одного виду за одне й те саме
_________.
4. При прийнятті нових ________ або внесенні змін до чинних ________ не допускається
звуження ________ та _______ існуючих ______ і _____.
5. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають ______ і _______ громадян, не
доведені до відома населення у порядку, встановленому _____, є ________.
6. Утвердження і забезпечення _______ і _______ людини є _________ обов’язком
держави.
11 балів
ІІІ. Дайте визначення поняттям відповідно до законодавства України.
1. Громадянство України.
2. Іноземець.
3. Особа без громадянства.
4. Місцеве самоврядування.
8 балів
ІV. Порівняйте поняття, зазначивши спільні та відмінні ознаки.
1. «Норма моралі» і «норма права».
2. «Галузь права» і «система права».
3. «Закон» і «підзаконний акт».
12 балів
V. Подайте схему, яка відображає види юридичних фактів із точки зору їхньої
залежності від свідомості та волі людини, і проілюструйте її прикладами.
8 балів
VІ. Назвіть конституційні повноваження Президента України.
16 балів
VІІ. Проаналізуйте ситуацію.
Учень 9 класу Петро побачив у соціальній мережі фотографію, на якій він
комічно й не досить пристойно виглядав. Цей знімок оприлюднив його сусід 18-річний
Мирослав. Він скористався фотокамерою, коли Петро заснув удома під час святкування
Нового року в компанії друзів. Фотографію супроводжував іронічний коментар
Мирослава, з якого недвозначно випливало, що Петро є наркоманом. Останнім часом
відносини між згаданими хлопцями погіршилися, і в такий спосіб Мирослав виявив своє
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негативне ставлення до сусіда. При цьому він усвідомлював, що написав неправду.
1. Дайте визначення поняття «права людини». 2. Які права людини були порушені
в описаній ситуації? 3. У чому полягає зміст названих вами прав?
4. Схарактеризуйте механізм захисту прав людини в Україні. 5. Дайте пораду Петрові
щодо передбачених законодавством способів захисту його прав, порушених Мирославом.
8 балів
VІІІ. Проаналізуйте наведені нижче ситуації та дайте відповідь на спільні для них
запитання.
А) Запізнюючись до школи, Василь перебіг вулицю в неналежному місці,
унаслідок чого водій автомобіля був змушений загальмувати.
Б) Граючи з друзями на перерві між уроками, Василь через необережність розбив
скло у вікні шкільного коридору.
В) Повертаючись додому після занять у школі, Василь зустрів знайомого хлопця,
з яким був у неприязних стосунках, і сильно вдарив його по обличчю.
Г) Чекаючи ввечері приятеля в під’їзді його будинку, Василь курив електронну
сигарету.
1. Що таке юридична відповідальність? 2. Що є підставою юридичної
відповідальності? 3. Які види юридичної відповідальності вам відомі? 4. Що таке
правопорушення? 5. Які види правопорушення вам відомі? 6. Що таке склад
правопорушення, які елементи до нього входять? 7. До яких видів юридичної
відповідальності притягаються правопорушники за описані вчинки Василя? 8. З якого віку
настає кожен із названих вами видів відповідальності?
16 балів

