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Інформаційно-аналітичний бюлетень містить методичні рекомендації 

щодо підготовки до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства, аналітичні матеріали  та умови завдань ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства.  

Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів 

(управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал, а 

також учителям правознавства – для підготовки учнів до ІІ, ІІІ та ІV етапів 

олімпіади. 
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Передмова 
 

У сучасний період, в умовах зростаючої 

інтелектуальної конкуренції, громадянин України 

повинен володіти правознавчими (і ширше – 

суспільствознавчими) знаннями. Вони об’єктивно 

необхідні для того, щоб будувати своє життя та 

професійну кар’єру. 

Освіта є тим соціальним інститутом, який 

створює фундамент розвитку кожної людини. 

Особливе місце у цій системі належить школі. 

Сучасний світ ставить до школярів зовсім інші, ніж у 

минулому столітті, вимоги. Сьогодні потрібні не 

«гвинтики» для єдиного суспільного механізму, а 

творчі особистості, здатні самостійно та відповідально 

приймати рішення. Сьогодні кожен громадянин має розуміти актуальність та 

значущість процесу побудови громадянського суспільства та правової держави 

в Україні. Цей процес передбачає необхідність формування нового, вищого 

рівня правової свідомості та правової культури. З-поміж проблем, якими 

переймаються педагоги, великого значення набуває правове виховання, адже 

без глибоких знань права та законодавства, прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина стає неможливим еволюційний та ефективний розвиток жодного 

суспільства. 

Правова освіта має сформувати у школярів громадянські якості, життєву 

позицію, компетентність, ціннісні орієнтації. Підвищення рівня правових знань 

в учнів можливе лише за умови системного та повсякденного, професійно-

організованого правового виховання, що має здійснюватися в усіх його формах. 

Якісне підвищення рівня правових знань неможливе без відповідних 

фахівців, сучасних підручників та посібників. Крім того, сама школа має 

перетворитися на зразок демократичного правового простору. 
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Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства 2019-2020 н.р. 
(додаток 11 до листа Сумського ОІППО 23.10.2019 № 641/11-10 «Графік проведення                   

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019-2020 н.р., методичні рекомендації, 

критерії оцінювання та завдання щодо підготовки учнів до олімпіади») 

 

Інструктивні рекомендації щодо проведення  

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства у 2019-2020 навчальному році 
 

 

    У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіаді з правознавства беруть 

участь учні  9-11 класів. 

   Час роботи над олімпіадними завданнями – 4 астрономічні години. 

Учням 9 класу будуть запропоновані завдання в межах навчальної 

програми з основ правознавства для 9 класу закладів загальної середньої освіти.  

Для учнів 10-11 класів – будуть надані запитання в межах програми 

профільного рівня (програму затверджено наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14.06.2016 № 826).  

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

передбачатимуть, як знання теоретичного матеріалу, так і практичні вміння 

розв’язувати ситуації у вигляді юридичних задач. Щодо перевірки теоретичних 

знань варто орієнтуватись на  таку структуру завдань: 

 – тести, які мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один 

правильний; 

 – завдання з помилкою у тексті; 

 – завдання, що мають відкриту форму відповіді (заповнити пропуски); 

 – робота з понятійним апаратом; 

 – завдання, що передбачає характеристику правового порядку, явища чи 

правової процедури. 

Юридичні задачі перевіряють уміння роз’яснювати правові норми 

відповідно до життєвих ситуацій. Для перевірки практичних умінь учнів 

передбачаються задачі за різними галузями права.  

Завдання вимагають ксерокопіювання на кожного учня з розрахунку                 

9-10 клас – 2-3 аркуші (фомату А-4), 11 клас – 4 аркуші (формату А-4). Зошити 

для виконання олімпіадних завдань готує методичний кабінет міста (району, 

ОТГ). На кожній сторінці у лівому верхньому куту зошита необхідно поставити 

штамп відповідних відділів освіти міст (районів), об’єднаних територіальних 

громад або закладу загальної середньої освіти, на базі якого відбудуться 

змагання.  

Звертаємо увагу на те, що учням не дозволяється користуватись 

додатковою літературою (нормативно-правовими актами, довідниками, 

підручниками тощо) під час виконання олімпіадних завдань. 
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Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з  правознавства  у 2019-2020 навчальному році 
 

Оцінювання олімпіадних завдань здійснюється балами, указаними 

безпосередньо в завданнях. Критерії оцінювання олімпіадних робіт 

розробляються членами журі після оприлюднення завдань. 

Перевірку та оцінювання робіт фахове журі здійснює у день проведення 

олімпіади: члени журі в олімпіадних роботах ставлять кількість балів за кожне 

завдання, підраховують загальну кількість балів та записують їх у кінці роботи. 

Поруч кожен член журі записує своє прізвище та ставить підпис. 
 

Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів 

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства   

у 2019-2020 навчальному році 
  

Готуючись до олімпіади з правознавства учні повинні ґрунтовно володіти 

знаннями з основ теорії держави і права, основ публічного права України 

(конституційного, адміністративного, фінансового, екологічного права), на 

належному рівні орієнтуватися у питаннях сімейного, цивільного,  трудового 

права; прав людини. Під час підготовки до олімпіади виконувати тестові 

завдання, проводити роботу над понятійним апаратом. 

Під час підготовки до олімпіади вчителям  та учням потрібно звернути 

увагу на обсяг навчального матеріалу для підготовки. Під час підготовки              

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства слід 

урахувати, що протягом 2019 року Верховною Радою України було прийнято 

ряд законодавчих актів, вивчення яких охоплюється навчальними програмами. 

Потрібно звернути особливу увагу на наступні нормативно-правові акти: 

– Закон України від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»;  

– Закон України  від 25.04.2019 № 2704-VIII «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» (набрання чинності             

16.07.2019 р.); 

– Закон України від 30.05.2019 № 2728-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам 

при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування»; 

 – Закон України від 03.09.2019 № 27-ІХ «Про внесення змін до                  

статті 80 Конституції України (щодо недоторканості народних депутатів 

України)». 

Під час підготовки до олімпіади з правознавства особливу увагу варто 

приділити правам людини як наскрізному компоненту усіх навчальних 

дисциплін, а саме на: знання та розуміння (філософія прав людини, принципи 

прав людини і прав дитини, міжнародні стандарти, дотримання прав людини); 

ставлення та цінності (повага до себе та інших, критичне мислення, 

толерантність тощо); навички та поведінка (відстоювання прав людини тощо). 
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Завдання з окремими відповідями до них ІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

2019-2020 навчального року 
 

9 клас 

 
 

Завдання І  

 Дайте відповіді на запитання: 

1. Що таке правовідносини? Охарактеризуйте структуру правовідносин.  

Відповідь: Правовідносини – це врегульовані нормами права і 

забезпечувані державою вольові суспільні відносини, що виражаються в 

конкретному зв’язку між суб’єктами – правомочними (носіями суб'єктивних 

прав) і зобов’язаними (носіями обов'язків). 

Структура правовідносин є такою: 

– суб’єкти правовідносин (суб’єктний склад) – індивідуальні і колективні 

суб’єкти права, які беруть участь у правовідносинах: правомочна сторона –

зобов’язана сторона; 

– юридичний зміст правовідносин: суб’єктивне право (також законний 

інтерес) юридичний обов'язок; повноваження юридична відповідальність                   

(у посадових осіб); 

– об’єкт правовідносин – те, з приводу чого виникає і здійснюється 

діяльність суб'єктів правовідносин. 
 

2. Що таке  функції держави і які підстави їх класифікації вам відомі?  

Відповідь: Функції держави – основні напрями її діяльності, що 

зумовлені її цілями і завданнями та конкретизують її сутність.  

В юридичній науці існують різні класифікаційні схеми функцій держави, 

що зумовлено використанням різних класифікаційних критеріїв –  за строком 

дії, соціальною значимістю, джерелом виникнення, сферою державної 

діяльності 

Функції держави класифікують за різними підставами. 

1) залежно від принципу розподілу влади розрізняють законодавчу, 

виконавчо-розпорядчу, судову, контрольно-наглядову функції; 

2) залежно від тривалості дії розрізняють постійні та тимчасові функції 

держави; 

3) залежно від значення розрізняють головні та другорядні функції 

держави; 

4) залежно від сфери прикладання розрізняють внутрішні та зовнішні 

функції держави. 

До внутрішніх функцій держави належать: 

1) економічна функція 

2) правозахисна функція; 

3) соціальна функція; 

4) фіскальна функція; 
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5) правоохоронна функція; 

6) природоохоронна; 

8) інформаційна функція. 

До зовнішніх функцій держави належать: 

1) функція забезпечення безпеки держави; 

2) функція міжнародної співпраці та інтеграції до світової спільноти. 
 

3. Назвіть форми систематизації законодавства, дайте їм визначення.  

Відповідь: Систематизація нормативно-правових актів – офіційна 

діяльність, спрямована на впорядкування та вдосконалення законодавчих і 

підзаконних актів, приведення їх до єдиної внутрішньої погодженої системи. 

Форми систематизації нормативно-правових актів. 

1. Облік нормативно-правового матеріалу – спосіб систематизації, що 

полягає у письмовому чи автоматизованому фіксуванні виданих нормативно-

правових актів, підтриманні їх у контрольному стані, а також у створенні 

пошукової системи для знаходження необхідних статей, в яких розташовані 

конкретні приписи, що виражають відповідні норми права (у спеціальних 

журналах, на картках, автоматизоване – ЕОМ. Автоматизованою системою 

збирання, накопичення, обліку та зберігання нормативно-правових актів в 

Україні є Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів). 

2. Інкорпорація – спосіб систематизації,, що полягає у поєднанні та 

розміщенні нормативно-правових актів повністю чи частково в тому чи іншому 

порядку (хронологічному, алфавітному, предметному) у збірники чи зібрання 

після певної технічної обробки без зміни їх змісту. Технічна обробка 

нормативно-правового акта полягає у такому: з нього вилучаються положення, 

що втратили силу; включаються внесені до них зміни і доповнення; 

вилучаються положення, що не містять норм права; вилучаються відомості про 

осіб, що підписали нормативний акт. Така обробка робить нормативний 

матеріал зручним для практичного використання. В Україні поширеними 

результатами інкорпорації є збірники та зібрання законодавства. 

3. Консолідація – спосіб систематизації,, що полягає у подоланні 

розрізненості нормативно-правових актів, виданих у різний час щодо того 

самого предмета правового регулювання, шляхом їх поєднання в єдиний 

укрупнений нормативно-правовий акт з усуненням повторень і суперечностей 

без зміни змісту. Змінюється форма правових актів, але не їх зміст. 

4. Кодифікація – спосіб систематизації, що полягає у створення нового, 

вдосконаленого, об'єднаного загальним предметом правового регулювання, 

нормативно-правового акта на основі старих нормативних актів шляхом 

часткової або значної зміни їхнього змісту (усуненням дублювання, 

розбіжностей і суперечностей, їх узгодженням, заповненням прогалин, 

звільненням від застарілих і неефективних приписів, виробленням нових). 

Іншими словами, кодифікація виражається в підготовці і прийнятті нових актів, 

до яких входять погоджені між собою приписи колишніх актів, що містять 

норми права, котрі виправдали себе, а також нові норми. 

 Кількість балів: 13 б. 
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Завдання ІІ 

 Укажіть відмінні ознаки між: 

          правами людини та правами громадянина 

Відповідь:  

1. Коло ПГ дещо ширше, ніж коло ПЛ. 

2. ПЛ є поза територіальними, тобто існують незалежно від державного 

визнання, закріплення в законі і поза зв’язком їх носія з конкретною державою, 

а ПГ передбачають наявність громадянства, тобто необхідного правового 

зв’язку особи і держави. 

 3. ПЛ є загально соціальними, тобто належать людині через факт 

народження як природні, невідчужувані права, тобто не завжди виступають як 

юридичні категорії (апатриди, біженці не мають статусу громадянства, але 

мають права людини), а ПГ є спеціально-соціальними (юридичними), тобто 

закріплюються у законодавстві і перебувають під захистом держави, 

громадянином якої є дана особа. 

 4. Реалізація ПЛ здійснюється у сфері будь-якого громадянського 

суспільства, де б не знаходилася людина, а реалізація ПГ охоплює сферу 

відносин індивіда з певною державою. 

 5. Політичними правами наділені майже виключно громадяни, а людина, 

яка не є громадянином, за деякими винятками, таких прав не має. Наприклад, 

тільки громадяни мають право голосу на виборах і референдумах, можуть бути 

членами політичних партій, перебувають на державній службі, військовій 

службі, службі у правоохоронних органах. 

 6. ПГ значно ширшими є в соціально-економічній сфері, наприклад, 

тільки громадяни можуть мати у приватній власності земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

 7. Ширшими є ПГ і у сфері працевлаштування. Наприклад, тільки 

громадяни можуть бути членами екіпажу повітряних суден. 

                               

  Федерацією та унітарною державою   

  Відповідь:        

Унітарна держава Федерація 

1 2 

єдина конституція (конституції 

прийняті в більшості країн світу); 

наявність загальної конституції 

федерації і конституцій "і суб'єктів, 

тобто наділення суб'єктів федерації 

установчою владою;  

єдина система вищих органів 

державної влади - глава держави, уряд, 

парламент, юрисдикція яких 

поширюється на територію усієї 

країни; 

наявність федерального двопалатного 

парламенту і парламентів суб'єктів 

федерації, федерального уряду і 

самостійних органів управління 

суб'єктів федерації;  
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     Продовження таблиці  

1 2 

єдине громадянство і єдина державна 

символіка; 

наявність громадянства як усієї 

федерації, так і її суб'єктів; у ряді 

федерацій допускається подвійне 

громадянство 

єдина система законодавства і єдина 

судова система; 

наявність системи законодавства усієї 

федерації і системи законодавства її 

суб'єктів, тобто наділення суб'єктів 

федерації в межах установленої для 

них компетенції правом видання 

законодавчих актів, які діють лише на 

території суб'єкта федерації і мають 

відповідати союзному законодавству;  

адміністративно-територіальні одиниці 

не можуть мати будь-яку політичну 

самостійність; 

можливість суб'єктів федерації мати 

власну правову і судову системи 

у міжнародних відносинах виступає 

одноособово. Частини унітарної 

держави мають різні назви: в Україні – 

області, у Польщі – воєводства, в 

Англії – графства, в Італії – провінції. 

суб'єкти федерації не мають 

суверенітету і не є суб'єктами 

міжнародного права, проте в 

договірних міжнародних відносинах 

може виступати як федерація в цілому, 

так і кожний із її суб'єктів. 

 Кількість балів: 8 б. 

 

Завдання IІІ 

Вирішіть юридичну ситуацію, відповівши на запитання  

 

А. Громадянин Великої Британії 

українського походження N звернувся до 

комісії з питань громадянства при 

Президенті України з проханням  про 

прийняття  його до громадянства України.  

1. Якими нормативними актами 

слід керуватися при вирішенні даного 

питання?  

2. За яких умов громадянину 

Великої Британії може бути надано 

громадянство України?  

3. Яким є порядок вирішення цього питання?  

4. Які державні органи України будуть вирішувати дане питання? 

Відповідь. 

1. Законом України «Про громадянство України».  

2. Умовами прийняття до громадянства України є:  
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1)визнання і дотримання Конституції України та законів України;  

2)подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб 

без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для 

іноземців). 

3) безперервне проживання на законних підставах на території України 

протягом останніх п'яти років.  

4) отримання дозволу на імміграцію. 

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для 

спілкування.  

6) наявність законних джерел існування.  

3.Громадянин, який подав зобов'язання припинити іноземне 

громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим 

органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом 

двох років з моменту реєстрації їх громадянами України.) Якщо він, маючи всі 

передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого 

документа, з незалежних від них причин не може отримати його, він подає 

декларацію про відмову від іноземного громадянства.  

4. Державні органи України, які будуть вирішувати дане питання: 

- Президент України; 

- Комісія при Президентові України з питань громадянства;  

- Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб, його територіальні органи і підрозділи. 

 

Б. Громадянин України К. був призваний до лав Збройних сил України. У 

військовій частині він відмовився брати до рук зброю, мотивуючи це своїми 

релігійними переконаннями.  

1. Як вирішити це питання?  

2. Які нормативні акти регулюють 

дане питання?  

3. Чи порушені, на вашу думку, 

конституційні права громадянина?  

Відповідь. 

Громадяни України мають право на 

альтернативну службу, якщо виконання 

військового обов'язку суперечить їхнім 

релігійним переконанням і якщо вони 

належать до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, 

віровчення яких не допускає користування зброєю.  

Перелік таких релігійних організацій затверджується Кабінетом Міністрів 

України.  

На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають 

призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її 

проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, 

документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та 
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стосовно яких прийнято відповідне рішення комісією у справах альтернативної 

служби.  

Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу 

громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два 

календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на 

строкову військову службу особисто подає письмову заяву до комісії у справах 

альтернативної (невійськової) служби (далі - комісія) за місцем проживання.             

Заява про направлення на альтернативну службу подається у довільній формі із 

зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби 

та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина. До заяви 

додаються документи, що підтверджують істинність його релігійних 

переконань, копія документа про освіту, довідка про склад сім'ї та довідка з 

місця роботи або навчання.  

2. Конституція України (ч. 4 статті 35); Закон України «Про 

альтернативну (невійськову) службу»; Закон України «Про військовий 

обов’язок та військову службу»; Положення про порядок проходження 

альтернативної (невійськової) служби. 

3. Право не було порушено, оскільки громадянин К не виконав 

відповідних дій встановленим законодавством України («Про альтернативну 

(невійськову) службу»). 

Кількість балів:  А. – 12 б., Б. – 7 б.   Усього – 19 б. 

 

Завдання IV 

А) Визначте у кожній ситуації об’єкт, об’єктивну сторону та 

суб’єктивну сторону правопорушення. 

1. Петро і Ганна будучи на відпочинку в лісі, розпалювали багаття, щоб 

спекти картоплю. При цьому дув сильний вітер, який підхопив вогонь. До того, 

як пожежа була погашена, встигло обгоріти одне дерево. 

2. Іван уночі проникнув у приміщення магазину та виніс звідти товару 

на суму десять тисяч гривень. 

3. Під час сварки з дружиною Юрко штовхнув її, унаслідок чого вона 

впала та зламала руку. 

4. Арсен, обрізаючи гілки свого дерева, які нависли над дахом 

сусіднього будинку, не втримав одну з обрізаних гілок, чим пошкодив дах 

цього будинку. 

Відповіді:  
1. Петро і Ганна будучи на відпочинку в лісі, розпалювали багаття, щоб 

спекти картоплю. При цьому дув сильний вітер, який підхопив вогонь. До того, 

як пожежа була погашена, встигло обгоріти одне дерево. 

        Одне дерево – шкоди недостатньо для порушення кримінального 

провадження, за таке правопорушення передбачено притягнення до 

адміністративної відповідальності. 

2. Іван уночі проникнув у приміщення магазину і виніс звідти товару на 

суму десять тисяч гривень. 
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 Об’єкт – суспільні відносини власності (право власності),  об’єктивна 

сторона – спричинення внаслідок протиправного діяння суспільно небезпечних 

наслідків у вигляді матеріальної шкоди відносинам власності – вкрадений товар 

на 10 тис грн. суб’єктивна сторона – прямий умисел, корисливий мотив, якщо 

цей товар обернув на свою користь або інших осіб. 

3. Під час сварки з дружиною Юрко штовхнув її, унаслідок чого вона 

впала і зламала руку. 

 Об’єкт – здоров’я людини, об’єктивна сторона – дія винного, фізичний 

вплив (штовхнув), суб’єктивна сторона – необережна форма вини. Якщо 

умисел винного був  спрямований на заподіяння невизначеної шкоди здоров’ю, 

відповідальність настає за фактичне заподіяне тілесне ушкодження. 

4. Арсен, обрізаючи гілки свого дерева, які нависли над дахом 

сусіднього будинку, не втримав одну з обрізаних гілок, чим пошкодив дах 

цього будинку. 

 Необережне знищення або пошкодження майна (ст.196) утворить злочин, 

якщо воно спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей. Об’єкт – 

відносини власності,  об’єктивна сторона полягає у знищенні або пошкодженні 

чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Суб’єктивна сторона – 

необережність (злочинна самовпевненість або злочинна недбалість). У даній 

ситуації навряд чи буде злочин.  

  

Б) Визначте суб’єкта відповідальності за вчинене правопорушення. 

А. 14-річний Віталій, щоб зірвати уроки в школі, зателефонував у 

відділок поліції та заявив, що навчальний заклад заміновано. 

Б. 15-річна Оксана вчинила угон легкового автомобіля. 

В. 17-річна Ганна перейшла вулицю безпосередньо перед транспортним 

засобом. 

Г. 16-річний Віталій влаштував стрілянину по деревах із пневматичної 

зброї на власному городі. Пневматична рушниця належала його батькові та 

вільно висіла у коридорі. 

 

В) Одним із суб’єктів правовідносин може виступати держава. 

Визначте вид правовідносин у кожній з нижченаведених ситуацій, у які 

вступила держава. 

1. Президент України видав Указ «Про набуття  Івановим громадянства 

України». 

2. Указом Президента України Олегу було присвоєно почесне звання 

«Народний художник України». 

3. За рішенням суду у Василя було викуплено будинок, у якому він 

проживав (пам’ятку історії, якій загрожувало пошкодження). 

4. Рішенням суду на Валентина було накладено штраф за залишення 

місця дорожньо-транспортної пригоди. 

5. Держава виступила відповідачем у суді за позовом Георгія. 
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Відповідь: у першій ситуації мають місце міжнародно-правові відносини. 

У другій і третій ситуаціях – державно-правові. У четвертій – адміністративно-

правові. У п’ятій і шостій – адміністративно-правові 

 Кількість балів: А. – 8 б., Б. – 8 б., В. – 5 б.  Усього – 21 б. 
 

 

Загальна кількість балів   –    61  

 

 

10 клас 

 

Завдання І 

1. Дізнавшись про намір батьків дати дитині ім’я «Королева Вікторія», 

бабуся була категорично проти цього. Вона самостійно звернулася до органів 

реєстрації актів цивільного стану і зареєструвала дитину як «Анастасія». Батьки 

дівчинки подали до органу РАЦС спільну заяву, в якій просили змінити ім'я 

дочки. 

Чи має право орган РАЦСу прийняти таку заяву та задовольнити вимоги 

батьків? Чи правомірно вчинила бабуся? Чи має право орган РАЦСу у даному 

випадку зареєструвати дитину за заявою бабусі? Чи правомірна реєстрація 

дитини за іменем «Королева Вікторія» органом РАЦСу? Яким актом 

регулюються питання добору імені дитини? 

Відповідь. 

Бабуся вчинила неправомірно.  Так, ст. 7 Конвенції про права дитини від 

20 листопада 1989 р. визнає за дитиною право на ім'я. Статтею 28 Цивільного 

кодексу України встановлено, що ім'я фізичної особи, яка є громадянином 

України, складається із прізвища,  власного імені та по батькові, якщо інше не 

випливає із закону  або  звичаю  національної меншини, до якої вона належить. 

Ім'я фізичній особі надається відповідно до закону. Відповідно до ст. 146 СК 

України ім'я дитини визначається за згодою батьків. Дитині може бути дано не 

більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до 

якої належать мати і (або) батько. При державній реєстрації народження іншою 

особою власне ім'я дитини присвоюється за її вказівкою. При державній 

реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох власних 

імен. Однак кількість імен не обмежується у тих випадках, коли мати і (або) 

батько дитини належать до національних меншин і порядок присвоєння імені є 

звичаєм конкретної з них. У разі відсутності при державній реєстрації 

народження згоди батьків щодо присвоєння дитині власного імені спір 

вирішується органами опіки й піклування або судом.  

 Основними мотивами, які в наш час визначають брання імені для дитини, є: 

родинна традиція, за якою сина чи дочку називають за іменем бабусі, дідуся; 

особисті уподобання; вшанування іменем дитини видатних осіб, літературних 

героїв, кінозірок, героїв телесеріалів.  

Ураховуючи те, що статтею 144 Сімейного кодексу України передбачено 

можливість проведення державної реєстрації народження  дитини  за  заявою  
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інших  осіб, якщо цього не можуть зробити батьки дитини,  чинним 

законодавством врегульовано порядок виправлення (зміни) прізвища або 

власного імені дитини в актовому записі про її народження у зв'язку з  тим, що 

при  державній реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або власне 

ім'я без урахування побажань обох або  одного з батьків. Такі  заяви 

приймаються  відділами державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше 

одного року з дня народження дитини. Крім того, заяви про виправлення  

власного  імені  дитини  у зв'язку з  тим, що вона фактично має власне ім'я,  

відмінне від зазначеного в  актовому  записі про  її  народження, приймаються 

відділами державної реєстрації актів цивільного стану до досягнення нею 

чотирнадцятирічного віку.  

Водночас слід  пам'ятати,  що  особисте  ім'я  – це не тільки юридично  

зафіксоване  слово,  за  допомогою  якого   здійснюється індивідуалізація  

особи,  а  також  це  "оберіг"  - супутник життя людини.  

Питання підбору імені дитини регулюється Порядком присвоєння 

прізвища, імені, по батькові дитині при державній реєстрації народження 

затвердженим Роз’ясненням Міністерства юстиції України від 29.06.2011 р. 

 

2. Польський громадянин Анжей Паломські у відділі реєстрації актів 

цивільного стану м. Познань зареєстрував шлюб із українською громадянкою 

Надією Крищенко, матір’ю його дитини.  Ще до реєстрації шлюбу при 

оформленні свідоцтва про народження дитини Н. Крищенко вписала батьком 

дитини свого знайомого (за його згодою). 

До яких дій мають вдатись батьки, щоб оформити вірогідне свідоцтво про 

народження своєї дитини? Яке право підлягає застосуванню щодо вирішення 

цієї правової ситуації та який орган є компетентним? Як необхідно 

співвідносити положення Договору між Україною та Польщею про правову 

допомогу із положенням cт. 289 Сімейного кодексу України? Що означає 

«форма визнання дитини» та які особливості визнання дитини батьком мають 

місце в цій ситуації? 

Відповідь. 

Відповідно до ст. 65 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

встановлення та оскарження батьківства визначається особистим законом 

дитини на момент її народження, тобто за законодавством України. Відповідно 

до Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних і кримінальних справах, ратифікованого 04.02.94 

встановлення і оспорювання походження дитини від певної особи регулюється 

законодавством тієї Договірної Сторони, громадянином якої є мати дитини в 

момент народження дитини. Достатнім є дотримання форми визнання дитини, 

що передбачена законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої 

визнання має бути або було здійснене. У справах компетентними є органи тієї 

Договірної Сторони, громадянином якої є дитина, а також органи тієї 

Договірної Сторони, на території якої дитина має місце проживання. Орган 

РАЦСу  повинен зареєструвати дитину. 
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3. Громадянин України звернувся до Уповноваженого Верховної Ради з 

прав людини про порушення його права на здійснення підприємницької 

діяльності не забороненої законом. Дайте юридичний аналіз викладеного 

факту. Який вид гарантій на здійснення своїх прав реалізував громадянин 

України? Які нормативні акти забезпечили громадянину право на звернення до 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини? 

Відповідь. 

По-перше, порушена ст.42 Конституції України на право вільно займатися 

підприємницькою діяльністю. Громадянин звернувся до уповноважених органів 

для поновлення своїх прав. Щодо гарантій, то державний захист прав і свобод 

людини, проголошений ст. 3 Конституції України та визначений як обов'язок 

держави здійснювати правове регулювання прав і свобод, а також 

забезпечувати правовими засобами дотримання, виконання та захист прав і 

свобод; гарантії на контроль за дотриманням законодавчими, виконавчими та 

судовими органами положень Конституції поправа та свободи людини і 

громадянина. Нормативні акти, що забезпечують громадянину право на 

звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини це - Закон 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 

Конституція України. 

 

4. 17-річний Валентин був засуджений за ч. 1 ст. 248 КК України до 

громадських робіт на строк шістдесят годин з конфіскацією знарядь і засобів 

полювання та всього добутого. Захисник в апеляційній скарзі просив 

виключити з вироку вказівку на конфіскацію знарядь і засобів полювання та 

всього добутого, мотивувавши це тим, що до неповнолітніх не передбачено 

застосування такого додаткового покарання як конфіскація майна. Крім того, 

ураховуючи складне матеріальне становище неповнолітнього, просив 

застосувати до нього звільнення від відбування покарання з випробуванням.  

Чим відрізняються конфіскація знарядь злочину та предметів, здобутих 

злочинним шляхом, від конфіскації майна як покарання? Чи підлягає 

задоволенню апеляційна скарга?  

Відповідь. 

Конфіскація майна як покарання, як захід державного примусу,  полягає у 

примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини 

майна, яке є власністю засудженого. Це додатковий вид покарання. Саме такий 

вид покарання передбачений за вчинення злочину за ч.1 ст. 248 КК України. 

У відповідності до ст. 98 КК України, до неповнолітнього не 

застосовується конфіскація майна, а лише громадські роботи. 

Ст. 98 КК України передбачає відповідальність за придбання, отримання, 

зберігання або збут майна, одержаного злочинним шляхом, тому, щоб дії 

неповнолітнього не мали ознак цього злочину, все добуте підлягає вилученню в 

якості доказів за вказаним кримінальним провадженням на підставі ст. 84 КПК 
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України: доказами в даному випадку є речові докази, які підлягають вилученню 

стороною обвинувачення на підставі ст. 93 КПК України (збирання доказів).   

Апеляційна скарга підлягає задоволенню із зазначених підстав: 

виключення з вироку вказівку на конфіскацію знарядь і всього здобутого. 

Звільнення від покарання з випробуванням у відповідності до положень ст. 75 

ч. 1 КК України не може бути застосовано судом, тому що громадські роботи 

як підстава для звільнення не вказана. Крім цього, звільнення від покарання з 

випробуванням для неповнолітнього застосовується лише у разі його 

засудження до позбавлення волі   (ч. 2 ст. 104 КК України).  

Але якщо злочин вчинено вперше, злочин невеликої тяжкості, суд може 

прийняти рішення і про звільнення з випробуванням  

Кількість балів: 25 б. 

 

Завдання ІІ 

Розгляньте зображення. Дайте відповіді на запитання. 

– Чому наведені ситуації стали можливими? 

– Які права дітей порушено? 

– Хто має нести відповідальність за порушення прав дитини на 

сучасному етапі? 

– Як унеможливлювати такі порушення? 

– Яким чином можна захистити дитину в подібних ситуаціях? 

 

        
  А            Б     В 

             

  Г     Д    Е 

Відповідь.  

1) Тому, що батьки не виконували свої обов`язки щодо виховання дітей 

відповідно до законодавства України. Підстави позбавлення батьківських прав: 

– залишення дитини в пологовому будинку або медичному закладі 

(протягом 6 місяців); 

– ухилення від виконання обов'язків щодо виховання дитини; 

– жорстоке поводження з дитиною; 

– хронічний алкоголізм чи наркоманія батьків; 
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– експлуатація дитини, примушення її до жебракування та бродяжництва; 

– засудження за вчинення тяжкого злочину щодо дитини. 

Наслідками позбавлення батьківських прав є втрата особою права 

представляти дитину і у майбутньому вони не можуть претендувати на 

утримання з боку дитини, на отримання від неї спадщини за законом тощо. 

2) А – порушено право на захист від незаконного зловживання 

алкогольними напоями,наркотичними засобами та психотропними речовинами, 

що завдають шкоди будь-якому аспекту добробуту дитини. 

Б – порушено право на захист від економічної експлуатації та від 

виконання будь-якої роботи, яка може нести небезпеку для здоров'я чи 

завдавати шкоди її здоров'ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному 

та соціальному розвитку; 

В – порушено право на захист від економічної експлуатації та від 

виконання будь-якої роботи , яка завдавати шкоди її здоров'ю, фізичному, 

розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку; 

Г – порушено право на захист від економічної експлуатації та від 

виконання будь-якої роботи, яка може нести небезпеку для здоров’я, бути 

перешкодою в здобутті дитиною освіти чи завдавати шкоди її здоров’ю, 

фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку; 

право на безпечні умови для життя і здорового розвитку 

Д – порушено право  на свободу, особисту недоторканність та захист 

гідності  

Е – порушено право на особисте життя та захист від посягань на нього, 

право на захист від усіх форм фізичного та психологічного насильства. 

3) У статті 51 Конституції України сказано, що батьки зобов’язані 

утримувати дітей до їх повноліття. 

   Зміст виховання, відповідальність батьків за розвиток дитини у сім’ї 

визначає стаття 59 Закону України «Про освіту»: 

1. Виховання у сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. 

2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за 

виховання, навчання і розвиток дитини. 

Законодавство України, а саме Сімейний кодекс в ст. 150, визначає, що 

батьки зобов'язані виховувати дитину у дусі поваги до прав і свобод інших 

людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки 

зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток,забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти, зобов'язані поважати дитину, готувати її до самостійного життя. 

 Відповідно до статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 

26.04.2001 р. № 2402-ІІІ виховання в сім'ї є першоосновою розвитку 

особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова 

відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, 

які їх замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про 

її здоров'я, фізичний, духовний і  моральний розвиток, навчання, створювати 
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належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, 

готувати її до самостійного життя та праці. 

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками 

встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо 

якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, - 

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням 

волі на той самий строк.  

Отже за порушення прав дитини  несуть відповідальність батьки на 

сучасному етапі. 

4) Одним з основних компонентів державної політики України у сфері 

захисту дитинства є удосконалення нормативно-правової бази, у тому числі, 

імплементація норм міжнародного права. Результатом цієї діяльності є те, що 

на сьогодні Україна є учасницею цілого ряду міжнародних документів у сфері 

забезпечення прав дитини. Свідченням наміру нашої держави забезпечувати 

захист прав дитини є, серед іншого, постійна робота заінтересованих органів 

влади з підготовки пропозицій про приєднання України до міжнародних 

договорів у сфері сімейного права. Слід відзначити, по-перше, що Конвенція 

ООН про права дитини, яка є основним документом, що визначає правові 

стандарти у сфері захисту прав дитини, була ратифікована Україною ще                 

27 лютого 1991 року і набула чинності 27 вересня 1991 року. По-друге, важливе 

значення має ратифікація низки міжнародних договорів у сфері сімейного 

права, розроблених в рамках Ради Європи і Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права, що дозволяють вирішувати практичні 

питання, які стосуються здійснення прав дітей, регулюють відносини батьків і 

дітей, як матеріальні, так і особисті. Деякі з цих договорів були підписані 

Україною ще в 2002 – 2003 роках. 

Так, у 2006 році було ратифіковано: Конвенцію про цивільно-правові 

аспекти міжнародного викрадення дітей, 1980р.; Європейську конвенцію про 

здійснення прав дітей, 1996р.; Конвенцію про юрисдикцію, право, що 

застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 

відповідальності та заходів захисту дітей, 1996р.; Конвенцію про контакт з 

дітьми, 2003р.; Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном, 1956р. та 

Конвенцію про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про 

утримання, 1973р. 

5) Згідно статті 35 Закону України «Про охорону дитинства» йдеться про 

те, що особи, винні у порушенні вимог законодавства про охорону дитинства, 

несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність 

відповідно до законів України. 

У разі жорстокого поводження з дітьми або при замаху на його 

недоторканність винна особа повинна бути покарана згідно з Кримінальним 

кодексом України і нести кримінальну відповідальність. Шляхи захисту прав 

дитини: 

– самозахист дитини; 

– захист з боку батьків;  
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– звернення до органів опіки та піклування; 

– звернення до суду; 

– звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування; 

– звернення до громадських організацій. 

У певних випадках виникає потреба захищати дітей від власних батьків. 

Згідно ст. 150 СК України забороняються будь-які види експлуатації своєї 

дитини. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також 

застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність 

дитини. 

Сімейний кодекс передбачає, що у випадках порушення прав дитини її 

родичі, один із батьків, сама дитина можуть звернутися до органів опіки й 

піклування або до суду. Батьки або один з батьків, що порушують права 

дитини, можуть бути позбавлені батьківських прав. Справами дітей опікуються 

Служба у справах неповнолітніх, державні соціальні служби при місцевих 

державних адміністраціях, громадські організації, які опікуються проблемами 

захисту прав дітей. 
 Кількість балів:  12 б. 

Завдання ІІІ 

Дайте класифікацію правових відносин за всіма відомими вам 

підставами. 

1. Газета поширила про кандидата в народні депутати завідомо 

неправдиву інформацію. 

2. Володимир викрав з ресторану швидкого обслуговування готової  

продукції на 9 тис. грн. 

Кількість балів:  10 б. 

 

Завдання IV 

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 

особи.  

  Відповідь. 

       Складники державного ладу: 

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; 
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4) форма державного режиму – демократичний (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: 6 б. 

 

Завдання V  

Дайте відповіді на запитання: 

1. Назвіть систему місцевого самоврядування в Україні.  

2. Розкрийте зміст закріпленого Конституцією України принципу 

правового порядку. 

3. Назвіть підстави набуття та припинення громадянства України. 

 Кількість балів:  9 б. 

Відповіді: 

1. Визначте систему місцевого самоврядування  в Україні «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Стаття 5. Система місцевого самоврядування 

Система місцевого самоврядування включає: 

– територіальну громаду; 

– сільську, селищну, міську раду; 

– сільського, селищного, міського голову; 

– виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

– старосту; 

– районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; 

– органи самоорганізації населення. 

2. Розкрийте зміст закріпленого Конституцією України принципу 

правопорядку  

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно 

до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

3. Підстави набуття громадянства України: 

1) народження; 

2) територіальне походження; 

3) внаслідок прийняття до громадянства; 

4) внаслідок поновлення у громадянстві; 

5) внаслідок усиновлення; 

6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування; 

7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною 

опіки; 
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8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох 

батьків дитини; 

9) внаслідок встановлення батьківства; 

10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами 

України. 

Громадянство України припиняється: 

1) внаслідок виходу із громадянства за клопотанням громадянина України 

(вихід дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбутися 

лише за їхньою згодою); 

2) внаслідок втрати громадянства України: 

– якщо громадянин України після досягнення ним повноліття 

добровільно набув громадянство іншої держави; 

– якщо іноземець набув громадянство України і не подав документ про 

припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього; 

– якщо іноземець набув громадянство України і скористався правами або 

виконав обов'язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство; 

– якщо особа набула громадянства України на підставі подання свідомо 

неправдивих відомостей чи фальшивих документів; 

– якщо громадянин України без згоди державних органів України 

добровільно вступив на військову службу, на роботу в службу безпеки, 

правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади чи органи 

місцевого самоврядування іншої держави. 

3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. 

Кількість балів:  9 б. 

 

Завдання VІ 

Укажіть відмінності: 

– між виборами та референдумом 

Відповідь: 

1. Референдум – це спосіб прийняття громадянами законів або інших 

важливих рішень загальнодержавного чи місцевого значення, а вибори – це 

спосіб формування народом державних органів та органів місцевого 

самоврядування. 

2. Референдум можна класифікувати за територіальною ознакою 

(всеукраїнський і місцевий) і за юридичною силою (рішення є обов’язковими 

для виконання (імперативний) і не обов’язковим для виконання 

(консультативний) – плебісцит, а вибори - за територіальною ознакою, за видом 

органів влади, які обирають, і черговістю. 

3. Підставою для призначення (проголошення) референдуму мoже бути 

збір підписів, але це не може бути прямою підставою для призначення виборів.  

4. Вибори проводяться з періодичністю, визначеній у законі, а 

референдум не може мати періодичності, а проводиться тільки  при 

необхідності за ініціативою суб’єктів референдуму. 

5. Вибори можуть бути визнані недійсними, а референдум, як правило, ні. 



23 
 

6. Різними є за змістом і підставами поняття повторних виборів і 

повторного референдуму. 

7. Повторні вибори проводяться не пізніше трьох тижнів, а повторний 

референдум (у випадку, якщо він буде призначений) не раніше одного року 

(місцевий) і не раніше п’яти років (всеукраїнський). 

8. Суб’єкт призначення референдуму залежить від змісту питань, що 

виносяться на референдум, а суб’єкт призначення виборів – від виду виборів і 

від того, до якого органу вибори здійснюються. 

9. Учасник виборів може бути наділений як активним правом, так і 

пасивним правом, а учасник референдуму – тільки активним. 

10. Виборча система може бути мажоритарною, пропорційною і 

змішаною, а система голосування на референдумі є універсальною. 

 

– між функціями держави (далі – ФД) та функціями права (далі – ФП). 

Відповідь: 

1.Їх класифікація здійснюється за різними принципами. 

2.ФД, на відміну від ФП, можуть змінюватися. 

3.ФП можуть бути тільки постійними, а ФД – також тимчасовими. 

4.ФД можуть реалізовуватися виключно за допомогою державних 

органів, а ФП інколи і іншими органами, які не є державними (наприклад, 

третейськими судами). 

5.ФД інколи можуть не відповідати нормам права ( наприклад, насильне 

нав’язування іноземним державам соціального шляху розвитку; боротьба за 

розширення території держави тощо).ФП обов’язково повинні відповідати 

нормам права.  

Кількість балів:  10 б. 

 

Загальна кількість балів  –    72  

 

11 клас 
 

Завдання І   

(максимальна  кількість  балів  за оцінювання  кожної  задачі – 5 б.) 

1. Громадянин А., який керував автомобілем «Жигулі» на підставі 

довіреності, у  результаті дорожньо-транспортної пригоди пошкодив новий 

«Мерседес». 

Хто має сплатити збитки: громадянин А., який сидів за кермом «Жигулі» і, 

порушивши правила дорожнього руху, пошкодив «Мерседес», чи                                

власник «Жигулі» – довіритель? 

Що таке довіреність? 

На який термін видається довіреність? 
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    Відповідь. 

     Відповідальність за завдання майнової шкоди особою, яка на відповідній 

правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди 

тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об’єктом, 

використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку 

визначено ч.2 ст.1187 ЦК України. Відповідальність, у таких випадках, несе 

винна особа, яка є водієм автомобіля чи особа, яка керувала таким автомобілем 

і з вини такої сталася ДТП. У відповідності до п.2.2 Правил дорожнього руху, 

якщо особа під час керування автомобілем мала посвідчення водія на право 

керування транспортним засобом відповідної категорії та реєстраційний 

документ на такий, переданий їй власником чи іншою особою, яка на законній 

правовій підставі використовує цей транспортний засіб, то саме ця особа буде 

нести відповідальність за завдання майнової шкоди. 

Виняток із цього правила передбачено чч.3, 5 ст.1187 ЦК України, 

відповідно до яких особа, яка на відповідній правовій підставі володіє 

транспортним засобом (власник, орендар, підрядчик тощо), звільняється від 

обов’язку відшкодування майнової шкоди, завданої транспортним засобом у 

випадках незаконного заволодіння автомобілем третьою особою, завдання 

майнової шкоди внаслідок непереборної сили або умислу потерпілої особи.   

Відповідно до ст. 247 Цивільного кодексу України строк довіреності 

встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона 

зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку 

передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі 

якої вона видана. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною. 
 

2. 15 травня 2016 р. А.С. Антоненко позичив у Л.І. Остапчука за 

розпискою 1000 гривень і зобов’язався повернути зазначену суму 1 січня 2017 

р. У зазначений термін А.С. Антоненко боргу не повернув. На пропозицію про 

добровільну сплату боргів не відповів, а 15 травня 2017 р. надіслав листа Л.І. 

Остапчуку, в якому відмовився сплатити позику. 

Які юридичні дії повинен виконати Л.І. Остапчук, щоб повернути борг за 

договором позики? 

Відповідь: 

Відповідно до ст.1046 Цивільного кодексу за договором позики одна 

сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) 

кошти, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму 

коштів (суму позики). Договір позики є укладеним з моменту передання 

грошей. Договір позики вважається укладеним в момент учинення дій щодо 

передання предмета договору на основі попередньої домовленості (п.2 ч.1 

ст.1046 ЦК). 

Письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є 

доказом не лише факту укладення договору, а й передання грошової суми 

позичальнику. Згідно із частиною другою статті 1047 ЦК України на 

підтвердження  укладення договору позики та його умов може бути 

представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує 

  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5543
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5543
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передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної 

кількості речей. 

Відповідно до чч.1 та 2 ст.207 ЦК правочин уважається таким, що 

вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або 

кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. 

Правочин уважається таким, що здійснений у письмовій формі, якщо він 

підписаний його стороною (сторонами). Договір позики є одностороннім 

договором, оскільки після укладення цього договору всі обов’язки за ним, у 

тому числі повернення предмета позики або визначеної кількості речей того ж 

роду та такої ж якості, несе позичальник, а позикодавець набуває за цим 

договором тільки права. 

Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність – це строк, у межах 

якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного 

права або інтересу. 

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, 

є підставою для відмови у позові (частина четверта статті 267 ЦК України). 

Перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа 

довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка 

його порушила (частина перша статті 261 ЦК України). 

За зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної 

давності починається зі спливом строку виконання. За зобов’язаннями, строк 

виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг 

позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право 

пред’явити вимогу про виконання зобов’язання. Якщо боржникові надається 

пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності 

починається зі спливом цього строку (частина п’ята статті 261 ЦК України). 

Для обчислення позовної давності застосовуються загальні положення про 

обчислення строків, що містяться в статтях 252-255 ЦК України. 

При цьому початок перебігу позовної давності пов’язується не стільки зі 

строком дії (припинення дії) договору, як з певними моментами (фактами), які 

свідчать про порушення прав особи (стаття 261 ЦК України). 

За змістом цієї норми початок перебігу позовної давності збігається з 

моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості 

реалізувати своє право в примусовому порядку через суд. 

 

3. Андріїв у 2018 році звернувся з позовом до Андрієвої про розірвання 

шлюбу та поділ набутого за час шлюбу майна, зокрема, автомобіля Opel. 

Андрієва вважала, що ця машина не повинна включатися до складу спільного 

майна подружжя як подарована їй особисто, оскільки була виділена їй на роботі 

як передовику виробництва у 2015 році за пільговою ціною, що складала на той 

час одну четверту її реальної вартості. 

Андріїв у суді пояснив, що кошти на оплату пільгової вартості автомобіля 

позичав у банку на своє ім’я та борг виплачувався ним. Андрієва запропонувала 
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виплатити чоловікові половину сплаченої у 2000 році суми. Водійські права 

були лише у Андрієва.  

Яке рішення має винести суд? 

Відповідь: 

Відповідно до ч. 1 ст. 69 СК дружина і чоловік мають право на поділ 

майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від 

розірвання шлюбу. Поділ майна подружжя може бути здійснено 

у добровільному або судовому порядку. Якщо між подружжям виникає спір 

щодо розміру належних їм часток, порядку або способу поділу спільного 

майна, то добровільний порядок поділу майна змінюється на  судовий. При 

поділі майна суду в першу чергу необхідно визначити його предмет, тобто те 

майно подружжя, яке підлягає поділу. При поділі майна подружжя мають 

враховуватися три категорії об'єктів: а) речі (окрема річ або сукупність речей), 

які належать подружжю на праві спільної сумісної власності; б) кредиторські 

вимоги подружжя (право вимоги за договором позики, купівлі-продажу тощо, 

коли подружжя виступає як кредитор і вправі вимагати повернення боргу, 

передачі речі тощо); в) боргові зобов'язання подружжя (зобов'язання, за якими 

подружжя виступає як боржник і зобов'язане повернути борг, повернути або 

передати річ тощо). Поділ майна здійснюється з урахуванням вартості речей, 

які належать подружжю на праві спільної власності, а також розміру їх 

кредиторських вимог та боргових зобов'язань. 

Поділ майна подружжя здійснюється в два етапи: по-перше, суд визначає 

розмір часток чоловіка та жінки в праві на майно, і, по-друге, здійснює поділ 

майна відповідно до встановлених часток. При визначенні розміру часток 

кожного з подружжя суд виходить з того, що відповідно до законодавства 

частки майна дружини та чоловіка є рівними (ч. 1 ст. 70 СК). Це правило не 

змінюється і в тому разі, якщо один із подружжя не мав з поважних причин 

(навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) 

самостійного заробітку (доходу) (ч. 1 ст. 60 СК). 

Разом із тим, законодавство встановлює два винятки із загального 

правила щодо рівності часток подружжя в праві на майно. Відповідно до цього 

суд може зменшити або збільшити частку одного з подружжя. По-перше, суд 

може відступити від засади рівності часток і зменшити частку одного з 

подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них 

не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, приховав, знищив чи пошкодив 

спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї (ч. 2 ст. 70 СК). 

По-друге, суд може збільшити частку в праві на майно того з подружжя, з 

яким проживають неповнолітні або повнолітні непрацездатні діти, за умови, що 

розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього 

фізичного, духовного розвитку та лікування (ч. 3 ст. 70 СК). Відповідно до ч. 3 

ст. 70 СК збільшення розміру частки одного з подружжя в майні пов'язується 

лише з випадками стягнення аліментів на дитину. Така новела сімейного 

законодавства здається невдалою. 

http://protokol.com.ua/ua/simeyniy_kodeks_ukraini_stattya_69/
http://protokol.com.ua/ua/simeyniy_kodeks_ukraini_stattya_70/
http://protokol.com.ua/ua/simeyniy_kodeks_ukraini_stattya_70/
http://protokol.com.ua/ua/simeyniy_kodeks_ukraini_stattya_70/
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Після визначення судом частки кожного з подружжя в праві на майно 

здійснюється другий етап – безпосередній поділ майна подружжя відповідно до 

цих часток, які належать кожному з них. Законодавство передбачає певні 

способи поділу майна подружжя. По-перше, відповідно до ст. 71 СК суд може 

винести рішення щодо поділу майна в натурі. Такий спосіб застосовується 

щодо подільних речей, тобто речей, які можна поділити без втрати їх цільового 

призначення (ст. 183 ЦК). По-друге, суд може прийняти рішення про 

присудження майна одному з подружжя з покладенням на нього обов'язку 

надати другому з подружжя компенсацію замість його частки у праві спільної 

сумісної власності (частини 2, 4, 5 ст. 71 СК). 

При цьому, за СК, присудження такої компенсації можливо лише за 

згодою особи, яка її отримує. Крім того, присудження грошової компенсації 

можливе за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної 

грошової суми на депозитний рахунок суду. Хоча це не передбачено в новому 

СК, суди можуть застосувати і такий спосіб поділу майна, як розподіл речей 

між подружжям з урахуванням їх вартості й частки кожного із подружжя в 

спільному майні. Такий спосіб поділу є найбільш поширеним. У процесі поділу 

майна суди можуть одночасно застосовувати не один спосіб, а їх комбінацію: 

щодо одних видів майна застосувати поділ у натурі, щодо інших – передачу 

одному із подружжя з зобов'язанням певної компенсації другому, а треті види 

речей розподілити між сторонами з урахуванням їх вартості. Важливо 

зазначити, що вартість речей, які підлягають поділу, визначається на момент 

розгляду спору судом. 

 

4. У молодого подружжя народилася дитина. 

Як визначатиметься громадянство дитини у таких випадках: 

– дитина народилася за межами України. Батьки на момент народження 

дитини перебували у громадянстві України; 

– батьки дитини у різному громадянстві, мати на момент народження 

дитини перебувала у громадянстві України і постійно проживала у цей час на 

території України; 

– батьки постійно проживали за межами України. Батько дитини є 

громадянином України, а мати – громадянка іншої держави? 

Кількість балів:  20 б. 

Завдання ІІ 

Рівняння (замість знаку питання «?» поставте знак >, < або =)  

1. А х Б - В + Г + Ґ ? Д + Ж, де 

А – кількість видів умислу. (Кримінальний кодекс України, ст. 24). 

Б, В – умисне тяжке тілесне ушкодження, або переривання вагітності чи 

непоправне знівечення обличчя, карається позбавленням волі на строк від Б до 

В років. (Кримінальний кодекс України, ст. 121).  

Г – кримінальне покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого 

в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до Г місяців. 

(Кримінальний кодекс України, ст. 60).  
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Ґ – повторність або сукупність злочинів – це вчинення особою більше                  

Ґ злочинів. (Кримінальний кодекс України, ст. 32, 33).  

Д, Ж – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із 

насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або 

з погрозою застосування такого насильства (розбій), карається позбавленням 

волі на строк від Д до Ж років. (Кримінальний кодекс України, ст. 187). 

Відповідь: 

А – кількість видів умислу. (Кримінальний кодекс України, ст. 24).  

Б, В – умисне тяжке тілесне ушкодження, або переривання вагітності чи 

непоправне знівечення обличчя, карається позбавленням волі на строк від Б до 

В років. (Кримінальний кодекс України, ст. 121).  

Г – кримінальне покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого 

в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до Г місяців. 

(Кримінальний кодекс України, ст. 60).  

Ґ – повторність або сукупність злочинів – це вчинення особою більше                   

Ґ злочинів. (Кримінальний кодекс України, ст. 32, 33).  

Д, Ж – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з 

насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або 

з погрозою застосування такого насильства (розбій), карається позбавленням 

волі на строк від Д до Ж років. (Кримінальний кодекс України, ст. 187).  
 

2. А х Б : В х Г ? Ґ х Д - Ж, де 

А – порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 

іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер, 

караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням 

волі до А років. (Кримінальний кодекс України, ст. 163). 

Б, В – арешт щодо неповнолітнього, який на момент постановлення 

вироку досяг шістнадцяти років, полягає у триманні в умовах ізоляції в 

спеціально пристосованих установах на строк від Б до В діб. (Кримінальний 

кодекс України, ст. 101). 

Г – покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення 

злочину вісімнадцятирічного віку, не може бути призначене на строк більше             

Г років, а за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням 

життя людини, – на строк до п’ятнадцяти років. (Кримінальний кодекс України,                  

ст. 102). 

Ґ, Д, Ж – зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала 

про наявність у неї цієї хвороби, карається виправними роботами на строк до             

Ґ років, або арештом на строк до Д місяців, або обмеженням волі на строк до   

Ж років, або позбавленням волі на той самий строк. (Кримінальний кодекс 

України, ст. 133). 

Кількість балів: 14 б. 

Завдання ІІІ  

Що таке юридичний факт? Спираючись на чинне законодавство, наведіть 
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три приклади різних видів юридичних фактів. 

Відповідь. 

Юридичний факт – це життєва обставина, з кою норми права пов'язують 

виникнення, зміну або припинення правовідносин. За наявності норм права без 

юридичного факту правовідносини неможливі. Юридичний факт –  передумова 

правовідносин. Наприклад, наявність норм права, які регулюють порядок 

спадкування, не означає, що індивід вступив у спадкоємні правовідносини і 

одержав спадщину. Необхідне настання певних обставин, що фіксуються в 

гіпотезах норм права. 

Юридичні факти класифікуються за різними підставами: 

правоутворюючі 

         – юридичні факти, з якими норми права пов'язує виникнення 

правовідносин (наприклад, наказ ректора про зачислення абітурієнта К. до 

вузу); 

правозмінюючі 

         – юридичні факти, з якими норми права пов'язує зміна правовідносин       

(наприклад, наказ ректора про переведення студента К. з очної на заочну форму 

навчання); 

правоприпиняючі 

         – юридичні факти, з якими норми права пов'язує припинення 

правовідносин (наприклад, наказ ректора про видачу студенту К. диплома про 

закінчення вузу). 

Кількість балів:  10 б. 

Завдання ІV 

А. Визначте відповідність між парами правоприпиняючих 

юридичних фактів та спільними ознаками цих пар юридичних фактів:  
1) розірвання трудового договору і розірвання шлюбу;  

2) розірвання трудового договору і розірвання цивільного договору;  

3) розірвання цивільного договору і розірвання шлюбу;  

4) розірвання шлюбного договору і розірвання цивільного договору.  

А) припинення правовідносин в обох випадках можливе з ініціативи 

будь-якої із сторін, але в одному випадку сторона правовідносин може 

ініціювати їх припинення тільки при певних обставинах;  

Б) в обох випадках припинення правових відносин може здійснюватися 

виключно через суд;  

В) припинення правовідносин в обох випадках можливе з ініціативи будь-

якої із сторін, але якщо в одному випадку однією із сторін правовідносин 

обов’язково має бути фізична особа, то в другому випадку цього може не бути;  

Г) в обох випадках припинення правових відносин здійснюється через 

суд, однак в одному із цих випадків припинення правових відносин може 

здійснюватися і через інший державний орган, в одному випадку припинення 

правовідносин відбувається виключно за волею однієї із сторін, а в другому 

випадку також із волі обох сторін. Відповідь – 1А; 2Г; 3Б; 4В. 
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Б. Визначте відповідність між основними принципами 

конституційно-правового інституту прав і свобод людини та їх змістом:  
1) принцип невідчужуваності, та непорушності основних природних прав 

і свобод людини, та їх належність людині від народження;  

2) принцип рівноправності прав і свобод осіб;  

3) принцип єдності прав і обов’язків людини та громадянина;  

4) принцип гарантування прав і свобод людини і громадянина.  

А) права і свободи не можуть бути скасовані при прийнятті нових 

законів, або внесенні змін до них, не допускається звуження обсягу існуючих 

прав і свобод;  

Б) у процесі реалізації обов’язків здійснюються права, які їм 

відповідають, а здійснення прав породжує ті чи інші обов’язки;  

В) здійснення прав і свобод людини та громадянина не повинно 

порушувати права й свободи інших осіб;  

Г) усі люди визнаються вільними і володіють правами та свободами від 

народження.  Відповідь: 1Г; 2В; 3Б; 4А. 

 

В. Визначте спільні та відмінні ознаки пар видів цивільних 

правовідносин:  
1) спільні ознаки спадкових правовідносин та зобов’язальних 

правовідносин;  

2) відмінні ознаки зобов’язальних правовідносин та правовідносин 

власності;  

3) відмінні ознаки спадкових правовідносин та зобов’язальних 

правовідносин;  

4) спільні ознаки спадкових правовідносин і правовідносин власності.  

А) одні з них регулюються переважно імперативними нормами, а інші – 

переважно диспозитивними, одні з них ґрунтуються виключно на вільному 

волевиявленні їх суб’єктів, а інші не завжди ґрунтуються на такому 

волевиявленні, одні з них можуть виникати тільки відповідно до норм права, 

інші можуть виникати і всупереч нормам права;  

Б) одні з них є відносними правовідносинами, а інші – абсолютними, 

об’єктом одних є майно, а об’єктом інших – дії, від учасників одних 

правовідносин вимагається активна поведінка, а від учасників інших 

правовідносин – пасивна, суб’єктом одних правовідносин може бути фізична 

особа незалежно від наявності у неї дієздатності, а суб’єктом інших може бути 

тільки особа, яка наділена певним обсягом дієздатності; 

В) є відносними, майновими правовідносинами, але одні з них можуть 

бути також особистими немайновими, можуть виникати і між фізичними і між 

юридичними особами, поведінка суб’єктів має бути активною, можуть 

виникати із односторонніх правочинів, можливий вступ у правовідносини 

третіх осіб;  
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Г) є майновими відносинами, але одні з них можуть бути також 

особистими немайновими, можуть виникати виключно у відповідності з 

нормами права, об’єктом обох видів правовідносин є майно.  

Відповідь: 1В; 2Б; 3А; 4Г. 

 Кількість балів: 6 б. 
 

Завдання V 

Заповніть пропуски: 

1. До осіб віком від _________ до _______років, які вчинили 

адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, 

передбачені  (назвіть ці заходи) ___________________________цього Кодексу. 

 Відповідь: До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які 

вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, 

передбачені статтею 24
-1

 цього Кодексу. 

Стаття 24
-1

. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 
За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від 

шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу: 

1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у 

потерпілого; 

2) попередження; 

3) догана або сувора догана; 

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх 

замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх 

згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. 

 Діяння, передбачене частиною першою  статті 173 «Булінг (цькування) 

учасника освітнього процесу», вчинене ___________ або 

_______________особами віком від ________ до ______років, – тягне за собою 

накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ____________ до 

________ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

________________ на строк від двадцяти до сорока годин. 

Відповідь: Діяння, передбачене частиною першою  статті 173 «Булінг 

(цькування) учасника освітнього процесу», вчинене малолітніми або 

неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, – 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 

п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. 
 

2. Не допускається прийняття на роботу осіб молодше ________ років. 

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як 

виняток, прийматись на роботу особи, які досягли ____________років. 

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на 

роботу учнів загальноосвітніх, професійно-технічних і середніх спеціальних 

навчальних закладів освіти для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди 

здоров'ю і не порушує процесу навчання, у ___________від навчання час по 
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досягненні ними __________ віку за згодою одного з батьків або особи, що його 

замінює. 

Відповідь: Не допускається прийняття на роботу осіб молодше 

шістнадцяти років. 

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як 

виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років. 

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на 

роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх 

спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає 

шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по 

досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або 

особи, що його замінює. 

Кількість балів: 15 б. 
 

Завдання VІ 

Порівняйте поняття (визначте спільні риси та відмінні).  

1. Правопорядок – громадський порядок. 

2. Вибори – референдум. 

3. Патронатні правовідносини – трудові правовідносини. 

Кількість балів: 12 б. (чотири бали за кожну пару) 

Відповідь: 

Правопорядок – громадський порядок 

1. Правопоря́док – це стан упорядкованості суспільних відносин, 

заснований на праві та законності. 

Громадський порядок – це форма зміцнення та охорони основ 

суспільного і політичного ладу, існуючих форм власності, буття окремої 

людини, сім’ї, суспільства в цілому, державності. 

Спільні риси:  

– вони є суспільними явищами;  

– виникають фактично як результат реалізації соціальних норм;  

– мають вольовий та нормативний характер і т. ін. 

Відмінні риси: 

– за обсягом нормативної основи регулювання суспільних відносин: 

громадський порядок складається внаслідок реалізації всієї сукупності 

соціальних норм – традицій, моралі, права, звичаїв тощо, правопорядок же 

виникає і функціонує тільки на підставі реалізації правових норм.  

– за часом свого виникнення: громадський порядок складається ще в 

період первісно-суспільного ладу, правопорядок виникає тільки в державно-

організованому суспільстві поряд з правом, державною, законністю, а також 

залежно від різних способів їх забезпечення. Суспільний порядок, його 

виникнення та існування забезпечується переважно суспільним впливом, а 

правопорядок поряд – з організаційними, виховними заходами – ще й силою 

державного примусу. 

   Громадський порядок і правопорядок перебувають у взаємозв’язку, 

впливають один на одного. Як складова частина громадського порядку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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правопорядок обумовлює багато в чому його загальний стан. Сила цього 

впливу залежить як від якості правової регламентації суспільних відносин, так і 

ступеня реалізації правових норм. У свою чергу загальний стан громадського 

порядку, його атмосфера впливає на процес виконання правових норм, а отже, і 

на функціонування правопорядку. 

 

2.Вибори – референдум  

Відмінні риси: 

Референдум – це спосіб прийняття громадянами законів або інших 

важливих рішень загальнодержавного чи місцевого значення, а вибори – це 

спосіб формування народом державних органів та органів місцевого 

самоврядування. 

Референдум можна класифікувати за територіальною ознакою 

(всеукраїнський і місцевий) і за юридичною силою (рішення є обов’язковими 

для виконання (імперативний) і не обов’язковим для виконання 

(консультативний) – плебісцит, а вибори – за територіальною ознакою, за 

видом органів влади, які обирають, і черговістю. 

Підставою для призначення (проголошення) референдуму мoже бути збір 

підписів, але це не може бути прямою підставою для призначення виборів.  

Вибори проводяться з періодичністю, визначеній у законі, а референдум 

не може мати періодичності, а проводиться тільки  при необхідності за 

ініціативою суб’єктів референдуму. 

Вибори можуть бути визнані недійсними, а референдум, як правило, ні. 

Різними є за змістом і підставами поняття повторних виборів і повторного 

референдуму. 

Повторні вибори проводяться не пізніше трьох тижнів, а повторний 

референдум (у випадку, якщо він буде призначений) не раніше одного року 

(місцевий) і не раніше п’яти років (всеукраїнський). 

Суб’єкт призначення референдуму залежить від змісту питань, що 

виносяться на референдум, а суб’єкт призначення виборів – від виду виборів і 

від того, до якого органу вибори здійснюються. 

Учасник виборів може бути наділений як активним правом, так і 

пасивним правом, а учасник референдуму – тільки активним. 

Виборча система може бути мажоритарною, пропорційною і змішаною, а 

система голосування на референдумі є універсальною. 

Спільні риси: 

Референдум і вибори мають спільний метод здійснення – голосування. 

Як вибори, так і референдуми можуть проводитися на різному рівні: 

місцевому, регіональному, загальнодержавному. Порядок їх призначення та 

особливості організації прописані в законодавстві і повинні неухильно 

дотримуватися. 

 

 

 



34 
 

3. Патронатні правовідносини – трудові правовідносини 

Трудовим правовідносинам притаманні такі ознаки: а) трудові правовідносини 

обов'язково настають із фактом початку роботи, тоді як інші правовідносини 

(наприклад, із притягнення до дисциплінарної або матеріальної 

відповідальності, з розгляду трудових спорів) можуть для працівника не 

виникнути зовсім; б) суб'єкти трудового правовідношення завжди є суб'єктами 

трудового права, тоді як не всі суб'єкти трудового права є суб'єктами трудових 

правовідносин. 

Патронатні відносини – це суспільні відносини та одна із альтернативних 

форм виховання дитини, яка залишилася без батьківського піклування, до 

досягнення нею повноліття.  

Правовою основою патронату є договір про патронат, який укладається 

між патронатним вихователем та органом опіки і піклування (гл. 20 СК). На 

передачу дитини у сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо 

вона досягла такого віку, що може її висловити (ст. 12 Конвенції ООН про 

права дитини, ст. 171, 253 СК). Патронатним вихователем, як і опікуном, може 

бути лише повнолітня дієздатна особа, інтереси якої не суперечать інтересам 

дитини. 

За договором про патронат, патронатний вихователь отримує плату за 

надані послуги. Якщо проаналізувати даний договір, то можна дійти висновку, 

що патронатний вихователь бере на себе обов'язок по вихованню, який 

частково включає и навчання дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування, створення належних житлово-побутових та інших 

умов для розвитку та соціалізації цієї дитини. Договір про патронат є 

строковим, він діє, за загальним правилом, до досягнення дитиною повноліття 

(18 років). На відміну від такої форми влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, як прийомна сім'я, договір про патронат 

автоматично не продовжується у разі, якщо дитина навчається у навчальному 

закладі 1-4 рівня акредитації до досягнення нею 23 років або завершення 

навчання. 

Договору між органом опіки та піклування з патронатним вихователем 

(вихователями) щодо виховання дитини не притаманні такі суттєві ознаки 

трудового договору, як внутрішній трудовий розпорядок, нормування праці, 

надання відпустки, компенсації за невикористану відпустку, дисциплінарна 

відповідальність, взаємні права та обов’язки сторін. Передбачений СК України 

договір про патронат за комплексом правовідносин, що виникають, належить 

до цивільно-правових, а не до трудових договорів.  

 

 

Загальна кількість балів  –   77  
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Завдання з  окремими відповідями до них 

 ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 
 

9 клас 
 

Завдання І 

Проаналізуйте ситуації: 

1. 16-річний Мирон працював реалізатором у приватного підприємця. 

Бажаючи придбати комп’ютер, він позичив 6 тис гривень. Довідавшись про це, 

батьки Мирона заявили вимогу про розірвання договору позики, оскільки його 

було укладено без їхньої згоди. Проте позикодавець Ковальчук зазначив, що 

оскільки Мирон працює за трудовим договором і має свій заробіток, то він має 

повну цивільну дієздатність. Тож, на його думку, хлопець мав право без згоди 

батьків укладати договір позики. Сторони, не дійшовши згоди, звернулися за 

роз’ясненням до юриста. 

 Хто має рацію – позикодавець чи батьки Мирона? 

 

2. 16-річний Василь, посварившись з однокласником, голосно 

нецензурно облаяв його у шкільному коридорі у присутності однолітків. 

Свідками цього конфлікту також були батьки одного з учнів, які зробили 

Василю зауваження. 

–  Дайте аргументовану правову оцінку поведінки Василя. 

–  Які виокремлюються стадії провадження у справах даної категорії? 

–  Які органи держави уповноважені здійснювати провадження у справі 

Василя? У чому їхні основні повноваження у цій справі? 

 Кількість балів: 12 б. 

 

Завдання ІІ 

У кожній ситуації визначте, на кого має бути покладено обов’язок з             

відшкодування шкоди, завданої малолітніми чи неповнолітніми особами.  

Ситуація 1. Дванадцятирічний Леонід під час уроку фізкультури розбив 

вікно в будинку, розташованому поруч зі школою.  

Відповідь: оскільки Леонід є малолітнім і на момент заподіяння шкоди 

перебував під наглядом навчального закладу, відповідальність за шкоду 

нестиме навчальний заклад. 

 

Ситуація 2. Шістнадцятирічна Галина уклала з видавництвом договір, за 

яким вона до 10 грудня 2016 року мала передати видавництву рукопис твору 

для літературного редагування та подальшого оприлюднення. Своє 

зобов’язання Галина виконала із запізненням на два тижні. За це порушення 

умов договору вона мала сплатити штраф у розмірі 1000 грн.  

Відповідь: оскільки неповнолітні вправі самостійно здійснювати права на 

результати інтелектуальної, творчої діяльності, охоронюваної законом, тобто 
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договори з цього приводу вони укладають без згоди батьків, то і відповідаль-

ність вони несуть самостійно. 

 

Ситуація 3. Сімнадцятирічний Орест під час їзди на мопеді не впорався з 

управлінням і пошкодив автомобіль Зиновія. Розмір заподіяної шкоди становив             

10 000 грн. У Ореста таких коштів не було.  

Відповідь: неповнолітня особа (віком від 14 до 18 років) відповідає за за-

вдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. Однак в Ореста немає 

майна, достатнього для відшкодування завданої ним шкоди. Тому ця шкода має 

бути відшкодована в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі його 

батьками, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. 

 

Ситуація 4. Під час перебування в дитячому санаторії 13-річний Семен та   

15-річний Марк, граючи у настільний теніс, через необережність зламали 

тенісний стіл.  

Відповідь: Марк як неповнолітня особа має понести відповідальність 

самостійно. У разі відсутності у Марка майна, достатнього для відшкодування 

завданої ним шкоди, цю шкоду відшкодовують у частці, якої не вистачає, або в 

повному обсязі його батьками, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано 

не з їхньої вини. Семен не понесе ніякої відповідальності, оскільки він пере-

бував під наглядом санаторію. 

Кількість балів: 8 б. 

 

Завдання ІІІ  

Знайдіть та виправте помилки 

1. На строкову військову службу приймаються придатні для цього за 

станом здоров’я особи чоловічої та жіночої статі, яким до дня відправлення у 

військові частини виповнилося 19 років, та старші особи, які не досягли 25-

річного віку. 

2. Діти віком до 14 років з 23 до 7 години можуть перебувати у закладах, 

у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського 

харчування лише в присутності батьків чи іншого законного представника 

дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну 

відповідальність. 

3. На службу в поліції можуть бути прийняті особи віком від 20 років, 

які мають базову загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською та 

англійською мовами. 

4. Спільна власність вважається сумісною, якщо договором або законом 

не встановлена спільна часткова власність на майно. 

5. Кожна особа, яка досягла 15-річного віку, зобов’язана отримати 

паспорт громадянина України. 
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6. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів 

України видає накази і постанови, які є обов’язковими до виконання на 

території України. 

7. Земля є важливим соціальним багатством, що перебуває під 

постійною охороною суспільства. 

8. Законодавство України про кримінальну відповідальність становлять 

Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, інші закони 

України, нормативно-правові акти Президента України і Кабінету Міністрів 

України. 

 Відповідь (правильні формулювання) 
1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за 

станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у 

військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-

річного віку (ст. 15 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»), 

2. Діти віком до 16 років з 22 до 6 години можуть перебувати у закладах, 

у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського 

харчування лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого 

законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї 

персональну відповідальність (ст. 20-1 ЗУ «Про охорону дитинства»), 

3. На службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 

18 років, які мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють 

українською мовою (ст. 49 ЗУ «Про Національну поліцію»). 

4. Спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом 

не встановлена спільна сумісна власність на майно (ч. 4 ст. 355 ЦК України). 

5. Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний 

отримати паспорт громадянина України (ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус»). 

6. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів 

України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на 

території України (ст. 106 Конституції України). 

7. Земля є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави (ст. 14 Конституції України). 

8. Законодавство України про кримінальну відповідальність становить 

Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права (ст. 3 КК України). 

Кількість балів: 18 б. 
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Завдання ІV 

А. 1. Визначте належність прав людини до певного виду. 

1) Право на свободу, право на свободу совісті і релігії; 

2) право на правову допомогу, право на презумпцію  невинуватості; 

3) право на мирні зібрання, право на участь у виборах і референдумах;  

4) право на житло, право на достатній життєвий рівень. 

А. Право на сурогатне материнство, право на клонування людини; 

Б.  право на фізичну цілісність; 

В. права, метою яких є подолання і відчуження особистості від влади; 

Г.  права, метою яких є забезпечення інтересів передусім тих осіб, які 

працюють за наймом; 

Д.  право на належний процес. 

Відповідь: 1 Б; 2 Д; 3 В; 4 Г 
 

2. Визначте відповідність між формою державного устрою та її 

змістом. 

1) Унітарна держава;  

2) федерація;  

3) конфедерація;  

4) імперія.   

А. Тимчасовий союз держав, які добровільно об’єдналися для досягнення 

певних спільних результатів у політичній, економічній і військовій сферах; 

Б. держава, яка характеризується цілковитою ідеологічною та 

економічною єдністю; 

В. складна держава, яка вміщує суверенну державу-метрополію і 

підвладні їй не суверенні держави-колонії; 

Г. союзна держава, що утворена з територій суб’єктів, які мають  

обмежений суверенітет; 

Д.  держава, що характеризується цілковитою політичною єдністю. 

Відповідь: 1 Д; 2 Г; 3 А; 4 В.     
 
 

3. Визначте відповідність між формами безпосередньої демократії 

народу України та їхнім змістом. 

1) Референдум;  

2) загальні збори громадян;   

3) громадські слухання;  

4) місцеві ініціативи.  

А. Участь громадян в обговоренні законопроектів; 

Б.  ініціювання членами територіальної громади розгляду будь-яких 

питань, віднесених до компетенції місцевого самоврядування; 

В.  форма вирішення громадянами України питань місцевого чи 

державного значення шляхом прямого волевиявлення; 

Г. збори членів територіальної громади за місцем проживання, на яких  

приймають рішення, які органи місцевого самоврядування враховують у  своїй 

діяльності; 
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Д. зустрічі членів територіальної громади з депутатами відповідної ради 

та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких порушують 

питання та вносять пропозиції щодо питань місцевого значення. 

Відповідь: 1 В; 2 Г; 3 Д; 4 Б.    

4. Визначте відповідність між видом поєднання прав та обов’язків і 

прикладами цих видів. 

1) Кожен має право на працю, що передбачає можливість заробляти собі 

на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується; 

2) кожен зобов’язаний неухильно дотримувати Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей; 

3) громадяни мають право на допомогу з безробіття; 

4) за договором купівлі-продажу одна сторона(продавець) передає або 

зобов’язується передати майно(товар) у власність другій стороні (покупцеві), а 

покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за 

нього певну грошову суму.      

А. Загальному суб’єктивному праву кореспондує обов’язок інших осіб (у 

цьому конкретному випадку – держави) сприяти здійсненню цих прав, хто б не 

був їх носієм 

Б.  праву одного суб’єкта відповідає обов’язок іншого; 

В. кожен суб’єкт виступає щодо іншого водночас як носій прав, так і 

обов’язків; 

Г. індивідуальним юридичним обов’язкам відповідають суб’єктивні 

юридичні права конкретних осіб вимагати їх дотримання; 

Д. загальним юридичним обов’язкам відповідають суб’єктивні юридичні 

права  конкретних осіб вимагати їх дотримання. 

Відповідь: 1 А; 2 Б; 3 Д; 4 В.    

 Б. Дайте визначення поняттям: 

 Патронат над дитиною  

 Особи, що потребують тимчасового захисту  

 Правопорушення 

 Правочин  
  

 Відповідь: 

 Патронат над дитиною – тимчасовий догляд, виховання та реабілітація 

дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її 

батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин 

(ст. 252 СК України). 

 Особи, що потребують тимчасового захисту (ст. 1 ЗУ «Про біженців та 

осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту») 

 Правопорушення 

 Правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків (ст. 202 ЦК України) 

 Кількість балів: А. – 8 б. , Б. –  4 б.  Усього – 12 б. 
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Завдання V 

Укажіть відмінні риси наведених нижче понять 

– дієздатність малолітньої особи та дієздатність неповнолітньої особи. 

Кількість балів: 6 б. 

 

Завдання VІ 

          Дайте відповіді на запитання: 

1. Конституційний процес: поняття, структура. 

2. Юридична відповідальність: ознаки, принципи, види 

Кількість балів: 14 б.  

 

Загальна кількість балів    –    70  

 

 

10 клас 

 

 

Завдання І 

Додайте пропущене до наведених нижче витягів з Конституції та 

законів України 

1. Цивільну дієздатність має фізична особа, яка  ____________________  

2. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, 

____________________ 
3. Актами Верховної Ради України є закони, постанови, _____________ 

4. Призначення на посаду та звільнення з посади за поданням 

________________________ Голови Служби безпеки України на лежить до 

повноважень ______________________  

5. Об’єктами суміжних прав є ___________________________  

Відповідь:  

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка  усвідомлює значення 

своїх дій та може керувати ними (ч. 1 ст. 30 ЦКУ) 

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних 

незаконним шляхом, а також на припущеннях (ст.. 62 Конституції України) 

Актами Верховної Ради України є закони, постанови, резолюції, 

декларації, звернення, заяви ( ч. 2. ст. 46 ЗУ «Про регламент ВРУ) 

Призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента 

України Голови Служби безпеки України на лежить до повноважень 

Верховної Ради України (п.12-1 ч. 1 ст. 85 Конституції України) 

Об’єктами суміжних прав є виконання, фонограми, відеограми, 

програми (передачі) організацій мовлення (ст. 449 ЦКУ) 

Кількість балів: 5 б. 
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Завдання ІІ 

Дайте визначення поняттям відповідно до законодавства: 

конституційне подання; 

договір комісії; 

національна меншина; 

правочин; 

заповіт; 

природно-заповідний фонд. 

Кількість балів: 6 б. 

 

Завдання ІІІ 

Проаналізуйте ситуації: 

1.  16-річний Мирослав, знаходячись на дачі за містом, отримав згоду 

свого батька покататися на його автомобілі. Умовою цього дозволу було те, що 

син не буде виїжджати на трасу. Мирослав запросив місцевого хлопця Дмитра 

скласти йому компанію. Катаючись по сільським дорогам, юнаки зупинилися у 

безлюдному місці біля річки. Тут вони випили вино, пляшку якого прихопив 

Дмитро з дому, і трохи поплавали. На зворотному шляху в одному із селищ їх 

зупинила поліція. Мирослав заявив, що його не можна притягувати до 

відповідальності з урахуванням відсутності для цього підстав, неповноліття та 

належності автомобіля, яким він керував, батькові.  

–  Які правовідносини виникли у наведеній ситуації? 

–  Які нормативно-правові акти регулюють ці відносини?  

–  Дайте правову оцінку дій Мирослава та його батька. 

 

2. На підприємстві виникла складна фінансово-економічна ситуація.                      

У зв’язку з цим при укладанні колективного договору на наступний рік до 

нього було включено деякі нові положення. Зокрема, дозволялося за згодою 

профспілкового органу залучати неповнолітніх працівників до роботи у нічний 

час. Також передбачалося право роботодавця надавати їм щорічну основну 

відпустку за відпрацьований робочий рік тривалістю 24 календарних дні. 

–  Дайте правову оцінку зазначеним положенням колективного договору. 

–  Уявіть, що на це підприємство прийшов працювати 16-річний Василь.                        

У трудовий договір Василя за його згодою було включено наведені вище 

положення з колективного договору. Дайте правову оцінку цьому трудовому 

договору, ураховуючи згоду хлопця. 

 

3. 16-річний Сашко, що жив в успадкованій від бабусі квартирі, 

закохався у Тетяну, якій було 18 років. Дівчина була з іншого міста та 

проживала у гуртожитку. Хлопець їй не подобався, але вона вирішила 

скористатися можливістю покращити свої побутові умови. Тетяна натякнула 

Сашку, що не проти укласти з ним шлюб. Хоча батьки Сашка не були у захваті 

від його наміру, він отримав дозвіл суду на укладання шлюбу. Після його 

реєстрації Тетяна переїхала до Сашка Їхнє подружнє життя постійно 
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супроводжували сварки. Тетяна нерідко не ночувала вдома, а одного разу 

відверто зізналася Сашку, чому вона стала його дружиною. 

–  Що і чому порадить Сашку юрист? 

–  Уявіть, що в описаній ситуації суд визнав шлюб недійсним дл 

досягнення Сашком повноліття. Після цього хлопець вирішив продати свою 

квартиру. Чи може він це зробити без згоди батьків? 

–  Змоделюйте ситуацію, коли після визнання шлюбу між неповнолітнім 

Сашком і Тетяною недійсним, хлопець не зможе без згоди батьків продати 

квартиру. 

–  Уявіть, що шлюб між зазначеними особами припинився внаслідок його 

розірвання або смерті Тетяни до досягнення Сашком повноліття. Чи зможе 

Сашко у цьому випадку здійснити свій план з продажу квартири без згоди 

батьків? 

  Кількість балів: 21 б. 

 

Завдання IV          

1. До суб’єктів права на конституційну скаргу НЕ належать: 
а) іноземці; 
б) особи без громадянства; 
в) юридичні особи публічного права; 
г) юридичні особи приватного права. 
2. За злісну непокору законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського при виконанні ним службових обов’язків до осіб віком від 
16 до 18 років може застосовуватися таке адміністративне стягнення як: 

а) адміністративний арешт;    
в) обмеження волі; 
б) сувора догана;    

г) громадські роботи. 

3.Відповідно до Правил дорожнього руху рухатися по дорозі на 

велосипедах дозволяється особам, які досягли: 

а) 13-річного віку;     

б) 15-річного віку;  

в) 14-річного віку; 

       г) 16-річного віку. 

4. Пробація застосовується до: 

а) лише повнолітніх осіб; 
б) лише неповнолітніх осіб; 
в) малолітніх і неповнолітніх осіб; 
г)повнолітніх і неповнолітніх осіб. 

5. До об’єктів авторського права НЕ належить: 
а) лекція викладача університету; 
б) відеограма; 
в) проповідь священика; 
г) комп’ютерна програма. 
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6. Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є громадський 

порядок. йдеться про: 

а) терористичний акт;  

б) диверсію;  

в) бандитизм;  

г) хуліганство. 
7. До системи законодавства НЕ належить: 
а) Митний кодекс України; 
б) Повітряний кодекс України; 
в) Бюджетний кодекс України; 
г) Виконавчий кодекс України. 
8. Помилковим є твердження: 
а) з працівниками, що не досягай 18-річного віку, забороняється 

укладати письмові договори про повну матеріальну відповідальність; 
б) неповнолітні працівники користуються пільгами в галузі охорони 

праці, робочого часу і відпусток; 
в) забороняється залучати працівників молодше 18 років до нічних, 

надурочних робіт і робіт у вихідні дні; 
г) працівників, що не досягай 18-річного віку, забороняється 

притягувати до повної матеріальної відповідальності. 

9. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру 

видаються у формі: 

а) розпоряджень;  

б) постанов;  

в) наказів; 

г) рішень. 

10. Організаційна структура Конституційного Суду України НЕ 

включає в себе: 

а) два сенати; 

б) п’ять спеціалізованих палат; 

в) шість колегій; 

г) Велику палату. 

11. Не є злочином: 
а) експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством 

дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці; 
б) використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування матеріальних 
цінностей у сторонніх осіб); 

в) розголошення таємниці усиновлення всупереч волі усиновителя; 
г) ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання 

передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних 

умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. 

12. До системи права належить така галузь права як: 
а) бюджетне право;  
б) податкове право;  
в) банківське право; 
г) земельне право. 



44 
 

13. Лише після досягнення 16 років фізична особа є суб’єктом такого 
злочину як: 

а) вимагання; 
б) умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження; 
в) захоплення заручників; 

г) шахрайство. 
14.  Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, 

здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому 
вироком суду, в межах від: 
  а) 5 до 10 відсотків   
  б) 10 до 15 відсотків   
  в) 5 до 15 відсотків  
  г) 5 до 20 відсотків 

15. Вибори депутатів обласних, районних, міських, районних у містах 
рад проводяться за: 

а) змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою; 
б) мажоритарною системою; 
в) пропорційною системою; 
г) преференційною системою. 
16. Покарання у виді позбавлення волі неповнолітньому, який 

вперше вчинив злочин невеликої тяжкості: 
а) не може бути призначене; 
б) за загальним правилом не може бути призначене; 
в) може бути призначене на строк не більш 6 місяців; 
г) може бути призначене на строк не більше 1 року. 
17. Членами колективного сільськогосподарського підприємства 

можуть бути діти, які досягли: 

а) 14-річного віку; в) 15-річного віку; 

б) 16-ічного віку; г) 17-річного віку. 
17. Помилковим є твердження: 
а) працівникам віком до 18 років щорічні відпустки за їхнім бажанням 

надаються в зручний для них час; 
б) працівникам віком до 18 років щорічні відпустки повної тривалості у 

перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну 

безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації; 
в) забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості 

протягом робочого року працівникам віком до 18 років; 
г) працівникам віком до 18 років надається щорічна відпустка 

тривалістю 30 календарних днів. 
19. Позовна давність НЕ поширюється на вимогу: 

а) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах 

масової інформації; 

б) про розірвання договору дарування; 

в) вкладника до банку про видачу вкладу; 

г) про стягнення неустойки. 

20. Строк альтернативної (невійськової) служби перевищує строк 

строкової військової служби: 

а) у півтора рази;  
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б) на 5 місяців;  

в) у два рази; 

г) на 8 місяців. 

21. Фізична особа має право на достовірну і повну інформацію про 

стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними 

медичними документами, що стосуються її здоров’я, після досягнення нею: 

а) 14 років 

б) 17 років 

в) 16 років; 

г) 18 років. 

22. Конституційний Суд України надає висновки про відповідність 

Конституції України питань, які пропонуються для винесення на 

всеукраїнський референдум за народною ініціативою, за зверненням: 

а) Президента України або щонайменше 45 народних депутатів 

України; 

б) Верховної Ради України; 

в) ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму; 

г) комісії з всеукраїнського референдуму. 

23. До спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству НЕ 

належить: 

а) терміновий заборонний припис стосовно кривдника; 

б) обмежувальний припис стосовно кривдника; 

в) направлення кривдника на проходження програми для кривдників; 

г) тримання кривдника під вартою як тимчасовий запобіжний захід. 

24. Фізична особа мас право на власний розсуд змінити своє прізвище 

та (або) власне ім’я, якщо вона досягла: 

а) 14 років;  

б) 16 років;  

в) 15 років; 

г) 18 років. 

25. Недійсним є шлюб, зареєстрований: 

а) без вільної згоди жінки або чоловіка; 

б) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано за 

рішенням суду права на шлюб; 

в) з особою, яка приховала свою хворобу, небезпечну для другого з 

подружжя і (або) їхніх нащадків; 

г) з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому 

шлюбі. 

26. Членом політичної партії НЕ може бути: 

а) директор гімназії; 

б) Міністр освіти і науки України; 

в) Президент України; 

г) прокурор. 
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27. Члени Вищої ради правосуддя обираються (призначаються) 

строком на: 

а) 2 роки;  

б) 4 роки;  

в) 3 роки; 

г) 5 років. 

28.До примусових заходів виховного характеру НЕ належить: 

а) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 

неповнолітнього; 

б) покладення на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і має 

майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових 

збитків; 

в) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально- виховної 

установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не 

перевищує трьох років; 

г) позбавлення неповнолітнього права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. 

29. У загальному вченні про державу НЕ застосовується таке поняття 

як: 

а) народний суверенітет;  

б) національний суверенітет;  

в) державний суверенітет; 

г) політичний суверенітет. 

30. Відповідно до формаційної теорії НЕ виокремлюється такий тип 

держави як: 

а) рабовласницька держава;  

б) авторитарна держава;  

в) феодальна держава; 

г) буржуазна держава.  

31. Основні напрями діяльності держави, які зумовлені її 

призначенням, це: 

а) правові форми здійснення функцій держави; 

б) завдання держави; 

в) принципи діяльності держави; 

г) функції держави. 

32. Правила, що розробляються політичними партіями, гро-

мадськими організаціями, профспілками, підприємствами та іншими 

об’єднаннями з метою реалізації інтересів своїх членів (учасників), це: 

а) корпоративні норми; 

б) спеціалізовані норми; 

в) норми права; 

г) звичаї та традиції. 

Кількість балів: 32 б. 
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Завдання V 

Дайте відповіді на питання: 

1. Що означає принцип «невідчужуваності прав людини»?  

Відповідь: усі люди є рівні від народження; мають природний характер, 

тобто є невід’ємний від людини; є найвищою соціальною цінністю; є 

безпосередньо чинним правом; ніхто не може позбавити прав людини; 

перебувають під захистом держави. 

 2.Укажіть відмінність між цивільною відповідальністю (далі – ЦПВ) і 

матеріальною відповідальністю (далі – MB) 

 Відповідь: 

1. У разі ЦПВ, на відміну від MB, не діє принцип презумпції 

невинуватості. 

2. У разі MB відшкодовують лише пряму дійсну шкоду, а в разі ЦІІВ 

іноді ще й не отримані доходи. 

3. У разі MB в окремих випадках можлива колективна (бригадна) 

відповідальність, де кожен відповідає за свою частку, а в разі ЦПВ, коли 

відповідальними є декілька боржників, то вони можуть відповідати як кожен за 

свою частку, так і солідарно. 

4. Якщо ЦПВ можлива в деяких випадках без вини, то MB можлива 

лише за наявності вини суб’єкта. 

5. До MB може притягувати керівник підприємства і суд, а до ЦПВ – 

лише суд. 

6. У разі ЦПВ можлива відповідальність за чужу вину, а в разі MB таке 

виключено. 

7. MB може бути лише договірною (її несе особа, що перебуває з 

підприємством у трудових відносинах), а ЦПВ може бути і договірною, і 

позадоговірною. 

8. У разі MB міра відповідальності залежить від форми вини (але не 

завжди), а міра відповідальності у разі ЦІІВ не залежить від форми вини. 

 

3.Назвіть етапи проходження електронної петиції, адресованої 

Президенту України. 

Кількість балів: 19 б. 

 

Загальна кількість балів     –   83  
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11 клас 

 

Завдання І 

1. 16-річний Сашко, що жив в успадкованій від бабусі квартирі, 

закохався у Тетяну, якій було 18 років. Дівчина була з іншого міста та 

проживала у гуртожитку. Хлопець їй не подобався, але вона вирішила 

скористатися можливістю покращити свої побутові умови. Тетяна натякнула 

Сашку, що не проти укласти з ним шлюб. Хоча батьки Сашка не були у захваті 

від його наміру, він отримав дозвіл суду на укладання шлюбу. Після його 

реєстрації Тетяна переїхала до Сашка Їхнє подружнє життя постійно 

супроводжували сварки. Тетяна нерідко не ночувала вдома, а одного разу 

відверто зізналася Сашку, чому вона стала його дружиною. 

–  Що і чому порадить Сашку юрист? 

–  Уявіть, що в описаній ситуації суд визнав шлюб недійсним для 

досягнення Сашком повноліття. Після цього хлопець вирішив продати свою 

квартиру. Чи може він це зробити без згоди батьків? 

–  Змоделюйте ситуацію, коли після визнання шлюбу між неповнолітнім 

Сашком і Тетяною недійсним, хлопець не зможе без згоди батьків продати 

квартиру. 

–  Уявіть, що шлюб між зазначеними особами припинився внаслідок його 

розірвання або смерті Тетяни до досягнення Сашком повноліття. Чи зможе 

Сашко у цьому випадку здійснити свій план з продажу квартири без згоди 

батьків? 
 

2. 16-річний Петренко підозрювався органами досудового розслідування 

у закінченому замаху на крадіжку станка для гоління вартістю 195 гривень. Цей 

товар він намагався винести з магазину, але був затриманий працівниками 

охорони. Коли матеріали кримінального впровадження були передані до суду, 

кваліфікація дій Петренка змінилася. Суд дійшов висновку, що поведінка 

підсудного дійсно містить ознаки діяння, передбаченого ч.2 ст.15 і ч.1 ст.185 

КК, але через малозначність не становить суспільної небезпеки відповідно до 

ч.2 ст.11 КК. Свою правову позицію суд обґрунтував тим, що Петренко: не зміг 

довести свій намір до кінця; без заперечень пройшов до приміщення охорони і 

добровільно видав майно, що намагався вкрасти; спробував викрасти предмет, 

який має невелику вартість. Тож суд зробив висновок, що у діях Петренка 

немає складу злочину і він повинен понести адміністративну відповідальність 

за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки відповідно до ст. 51 

КУпАП. 

– Чи законне рішення прийняв суд? 

Кількість балів: 15 б. 
 

Завдання ІІ 

Теоретичне завдання. 

1. Охарактеризуйте підстави та порядок розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця. 



49 
 

2. Визначте поняття та зміст адміністративної відповідальності. 

3. Укажіть відмінні ознаки права власності неповнолітніх та малолітніх 

осіб. 

Відповідь. 

Укажіть відмінні ознаки права власності неповнолітніх та малолітніх осіб 

1. Якщо неповнолітня дитина отримує аліменти від одного з батьків, то 

вона має право брати участь у розпорядженні ними. Малолітня дитина в такій 

ситуації аналогічного права немає. 

2. Якщо малолітня дитина вправі самостійно набувати права власності на 

майно в результаті укладення лише дрібних побутових правочинів, то 

неповнолітня дитина вправі самостійно набувати права власності на майно, 

укладаючи не тільки дрібні побутові правочини, а й такі правочини, які 

виходять за межі дрібних побутових, розпоряджаючись при цьому своїми 

доходами, отримувати дивіденди від участі у заснуванні юридичних осіб, 

проценти за депозитом як від власного вкладу, так і від вкладу інших осіб на її 

ім’я, від самостійної реалізації майнових прав інтелектуальної власності. 

Малолітня дитина не може самостійно реалізовувати майнові права 

інтелектуальної власності. Отже, якщо неповнолітня дитина може 

розпоряджатися своїми доходами, одержаними від використання               

майна, яке належить їй на праві власності самостійно, то дохід, одержаний від 

використання майна малолітньої дитини, батьки мають право використовувати 

на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім’ї. 

3. Неповнолітня особа, на відміну від малолітньої особи, може укладати 

правочини щодо набуття права власності на нерухомість і транспортні засоби, 

однак лише за згодою батьків і з дозволу органу опіки та піклування. 

4. Якщо неповнолітня особа самостійно реалізує своє право на 

успадкування І для отримання спадщини має подати відповідну заяву, то 

малолітня особа успадковує майно автоматично, тобто вона успадкує майно і в 

тому випадку, якщо батьки не подадуть відповідну заяву. 

5. Якщо неповнолітня особа може відмовитися від прийняття спадщини 

за згодою батьків й органу опіки та піклування, то малолітня особа відмовитись 

від прийняття спадщини не може, це можуть зробити її батьки з дозволу органу 

опіки та піклування. 

6. У малолітньої дитини значно вужчі можливості щодо управління своїм 

майном, ніж у неповнолітньої. Якщо малолітня дитина не вправі управляти 

своїм майном, оскільки це прерогатива її батьків (однак якщо малолітня дитина 

може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють 

управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси), то неповнолітня 

особа управляє своїм майном самостійно, а батьки лише надають згоду на 

здійснення нею цивільно-правових правочинів у випадках, передбачених 

законом. 

 Кількість балів:  15 б. 
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Завдання ІІІ 

А. Визначте юридичні строки 

1. 20.11.2018 року десять громадян вирішили створити громадську 

організацію під керівництвом громадянина Сичова А.А. 

Визначте протягом якого періоду повинні подаватися документи для 

реєстрації громадського об’єднання до уповноваженого органу з питань 

реєстрації за місцем знаходження громадського об’єднання. Визначте кінцеву 

дату подачі документів громадянином Сичовим А.А. для реєстрації 

громадського об’єднання до уповноваженого органу з питань реєстрації. 

Відповідь: Закон України «Про громадські об’єднання» – протягом 60 

днів 

 

2. 17.04.2017 року громадянин Німеччини був прийнятий до 

громадянства України відповідно до зобов’язання припинити  іноземне 

громадянство. 

Визначте кінцеву дату подання документа про це, виданих 

уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу 

України. Визначте термін подання документа іноземцем, який подав 

зобов’язання припинити іноземне громадянство до уповноваженого органу 

України. 

 Відповідь: відповідно до ст. 9 п.2 ЗУ «Про громадянство» протягом 2 

років з моменту прийняття їх до громадянства України. Кінцева дата – 

18.04.2019 
 

Б. Назвіть відмінності між договорами позики та позички, відповідаючи 

на наступні запитання: 

1. Як законодавець називає сторони цих договорів? 

2. Якою є правова мета договорів, про які ідеться? 

3. Що є предметом цих договорів? 

4. Яке за характером майно підлягає поверненню? 

5. Згадайте класифікацію поняття «правочин» за підставою поділу «наявність 

або відсутність зустрічного обов’язку іншої сторони». До якого виду належать 

договори, які Ви порівнюєте, у відповідності з цією класифікацією? 

6. Згадайте класифікацію поняття «правочин» за підставою поділу «момент, з 

якого правочин вважається укладеним». До якого виду належать договори, які Ви 

порівнюєте, у відповідності з цією класифікацією? 

7. Згадайте класифікацію поняття «цивільно-правовий договір» за підставою 

поділу «розподіл прав і обов’язків між сторонами». До якого виду належать 

договори, які Ви порівнюєте, у відповідності з цією класифікацією? 

Відповідь: 

Сторони за договором позики: позикодавець і позичальник;  

Сторони за договором позички: позичкодавець і користувач. 

Правова мета договору позики: предмет позики передається іншій стороні у 

власність; 
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Правова мета договору позички: предмет позички передається іншій стороні у 

користування. 

3. Предмет договору позики: грошові кошти або інші рухомі споживні речі, 

які визначені родовими ознаками. Предмет договору позички: індивідуально 

визначена (саме та) річ, яку позичкодавець передав користувачеві, що є рухомою 

або нерухомою, неспоживною. 

5. Позичальник за договором позики повинен повернути позикодавцеві 

таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та 

такої ж якості. Користувач за договором позички повинен повернути саме ту 

річ, що надана у користування. За підставою поділу «наявність зустрічного 

обов’язку іншої сторони правочину» договір позики може бути як оплатним 

(процентним), так і безоплатним (безпроцентним), а договір позички - лише 

безоплатним. 

6. За підставою поділу «момент, з якого правочин вважається ук-

ладеним», договір позики є реальним, а договір позички може бути як 

реальним, так і консенсуальним. 

7. За підставою поділу «розподіл прав та обов’язків між сторонами» 

договір позики є одностороннім, а договір позички – двостороннім. 

Кількість балів: А. – 6 б., Б. – 10 б.    Усього – 16 б. 

 

Завдання IV       

1. У загальному вченні про державу НЕ застосовується таке поняття 

як: 

а) народний суверенітет;  

б) національний суверенітет;  

в) державний суверенітет; 

г) політичний суверенітет. 

2. Відповідно до формаційної теорії НЕ виокремлюється такий тип 

держави як: 

а) рабовласницька держава;  

б) авторитарна держава;  

в) феодальна держава; 

г) буржуазна держава.  

3. Основні напрями діяльності держави, які зумовлені її 

призначенням, це: 

а) правові форми здійснення функцій держави; 

б) завдання держави; 

в) принципи діяльності держави; 

г) функції держави. 

4. Правила, що розробляються політичними партіями, громадськими 

організаціями, профспілками, підприємствами та іншими об’єднаннями з 

метою реалізації інтересів своїх членів (учасників), це: 

а) корпоративні норми; 

б) спеціалізовані норми; 
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в) норми права; 

г) звичаї та традиції. 

5. Конституційний Суд України надає висновки про відповідність 

Конституції України питань, які пропонуються для винесення на 

всеукраїнський референдум за народною ініціативою, за зверненням: 

а) Президента України або щонайменше 45 народних депутатів 

України; 

б) Верховної Ради України; 

в) ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму; 

г) комісії з всеукраїнського референдуму. 

6. До спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству НЕ 

належить: 

а) терміновий заборонний припис стосовно кривдника; 

б) обмежувальний припис стосовно кривдника; 

в) направлення кривдника на проходження програми для кривдників; 

г) тримання кривдника під вартою як тимчасовий запобіжний захід. 

7. Фізична особа мас право на власний розсуд змінити своє прізвище 

та (або) власне ім’я, якщо вона досягла: 

а) 14 років;  

б) 16 років;  

в) 15 років; 

г) 18 років. 

8. Недійсним є шлюб, зареєстрований: 

а) без вільної згоди жінки або чоловіка; 

б) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано за 

рішенням суду права на шлюб; 

в) з особою, яка приховала свою хворобу, небезпечну для другого з 

подружжя і (або) їхніх нащадків; 

г) з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому 

шлюбі. 

9. Членом політичної партії НЕ може бути: 

а) директор гімназії; 

б) Міністр освіти і науки України; 

в) Президент України; 

г) прокурор. 

10. Члени Вищої ради правосуддя обираються (призначаються) 

строком на: 

а) 2 роки;  

б) 4 роки;  

в) 3 роки; 

г) 5 років. 
  11. У разі якщо запит на публічну інформацію стосується 
інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь 
розпорядника інформації має бути надана НЕ пізніше: 

а) 10 годин з моменту отримання запиту; 
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б) 15 годин з моменту отримання запиту;  
в) 48 годин з дня отримання запиту; 

  г) 72 годин з дня отримання запиту. 
 12. За організаційно-правовою формою громадське об’єднання 

утворюється як: 

а) громадська спілка;  

б) громадський рух;  

в) громадська асоціація; 

г) громадський форум. 
  13. Батьки зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану дитиною, щодо 
якої вони були позбавлені батьківських прав, протягом: 

а) 1 року після позбавлення їх батьківських прав; 
б) 2 років після позбавлення їх батьківських прав; 
в) 3 років після позбавлення їх батьківських прав; 
г) 4 років після позбавлення їх батьківських прав. 

 14. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2019 рік» прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 

для дітей віком від 6 до 18 років установлено: 
а) з 1 січня – 2016 гривень, з 1 липня – 2105 гривень, з 1 грудня –                    

2154 гривні; 
б) з 1 січня – 2034 гривні, з 1 липня – 2090 гривень, з 1 грудня –                  

2129 гривень; 
в) з 1 січня – 2 218 гривень, з 1 липня – 2 318 гривень, з 1 грудня – 

2 395 гривень; 
г) з 1 січня – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня –                  

2218 гривень. 
15. Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, 

або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають 

право у період з 22-00 до 6-00 вимагати у відвідувачів таких закладів 

документи, що підтверджують досягнення ними: 

а) 14-річного віку;  

б) 16-річного віку;  

в) 15-річного віку; 

г) 18-річного віку. 

 16. Речовим правом на чуже майно НЕ  є: 

а) сервітут;  

б) емфітевзис;  

в) цесія; 

г) суперфіцій. 

  17. Прокурором регіональної прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше: 

    а) 2 років; 

б) 4 років; 

в) 3 років; 

г) 5 років 
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18. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується 

верховенством: 

а) закону; 

б) Конституції України; 

в) права; 

г) прав людини і громадянина. 

19. Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява 

про його реєстрацію втрачає чинність після спливу: 

а) 1 місяця від дня її подання; 

б) 3 місяців від дня її подання; 

в) 2 місяців від дня її подання; 

г) 4 місяців від дня її подання. 

20.  До обставин, що виключають адміністративну відповідальність, 

належить: 

а) уявна оборона; 

б) необхідна оборона; 

в) діяння, пов’язане з ризиком; 

г) фізичний або психічний примус. 

21 Піклування встановлюється над: 

а) неповнолітніми особами, які є сиротами; 

б) малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування; 

в) фізичними особами, які визнані судом недієздатними; 

г) особами з інвалідністю І групи 

22.Визначте відповідність між правоохоронними органами та 

завданнями, виконання яких покладено на ці органи. 

1) Національне Антикорупційне бюро; 

2) Державне бюро  розслідувань; 

3) Національне агентство з питань запобігання корупції; 

4) Державна пенітенціарна служба.  

А Реалізація державної податкової політики та політики у сфері 

державної митної справи; 

Б забезпечення формування та реалізації державної антикорупційної 

політики; 

В реалізація єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних 

покарань відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України; 

Г розкриття і розслідування злочинів, вчинених службовими особами, які 

посідають особливо відповідальне становище; 

Д протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинили 

вищі посадові особи, уповноважені виконувати функції держави або місцевого  

самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. 

Відповідь: 1 Д; 2 Г; 3 Б; 4 В   
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23. Визначте відповідність між видом поєднання прав та обов’язків і 

прикладами цих видів. 

1) Кожен має право на працю, що передбачає можливість заробляти собі 

на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується; 

2) кожен зобов’язаний неухильно дотримувати Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей 

3) громадяни мають право на допомогу з безробіття; 

4) за договором купівлі-продажу одна сторона(продавець) передає або 

зобов’язується передати майно(товар) у власність другій стороні (покупцеві), а 

покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за 

нього певну грошову суму. 

А Загальному суб’єктивному праву кореспондує обов’язок інших осіб (у 

цьому конкретному випадку — держави) сприяти здійсненню цих прав, хто б 

не був їх носієм 

Б праву одного суб’єкта відповідає обов’язок іншого; 

В кожен суб’єкт виступає щодо іншого водночас як носій прав, так і 

обов’язків; 

Г індивідуальним юридичним обов’язкам   відповідають суб’єктивні 

юридичні права конкретних осіб вимагати їх дотримання; 

Д загальним юридичним обов’язкам відповідають суб’єктивні юридичні 

права  конкретних осіб вимагати їх дотримання. 

Відповідь: 1 А; 2 Б; 3 Д; 4 В  

Кількість балів: 25 б. 

 

 

Загальна кількість балів   –   71  
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Аналітичний звіт з проведення І, ІІ та ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

2019-2020 навчального року 
 

Основними завданнями Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін є: 

 – стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді; 

 – виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі 

професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах;  

 – реалізація здібностей талановитих учнів; 

– формування творчого покоління молодих науковців та практиків для 

різних галузей суспільного життя; 

 – підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних дисциплін. 

У III етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства                     

17-18 січня 2020 року взяли участь учні 9,10,11 класів закладів загальної 

середньої освіти, що стали переможцями II етапу олімпіади та включені до 

складу команди району (міста), об’єднаних територіальних громад.  

                

     Таблиця 1 
 

Кількісний показник  участі учнів закладів загальної середньої освіти                  

у І-ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 
 

                 Заклади загальної 

                  середньої освіти 

 

 

      Кількість учнів 

Міські  

ЗЗСО 

Сільські  

ЗЗСО 

Спеціалізовані 

ЗЗСО 

Усього 

Брали участь у   І етапі 

олімпіади (учнів) 

 

1297 

 

1098 

 

549 

 

2944 

Брали участь у    ІІ етапі 

олімпіади (учнів) 

 

247 

 

223 

 

127 

 

597 

Брали участь у    ІІІ етапі 

олімпіади 

 

7 

 

9 

 

14 

 

40 

Отримали дипломи на 

ІІІ етапі олімпіади 

 

6 

 

3 

 

7 

 

19 

 

На етапі становлення суверенної демократичної української держави, 

інтеграції України до Європейського співтовариства особливого значення 

набуло завдання підвищення рівня правосвідомості та правової культури 

громадян. Ефективне розв’язання цього завдання прямо пов’язане з правовим 

вихованням та юридичною освітою населення. Насамперед, це стосується 

навчання й виховання молодого покоління, які повинні не лише знати й 

неухильно дотримуватися вимог законів та інших нормативно-правових актів, 

але й уміло застосовувати їх у своїй практичній діяльності та побуті. 



57 
 

Сучасна правова освіта, зважаючи на соціальне замовлення, стратегічним 

завданням визначає формування компетентної в правових відносинах 

особистості, озброєної знаннями, досвідом і системою ціннісних орієнтацій для 

ефективного функціонування в соціумі.  

Основне завдання Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ 

правознавства – виявлення обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі 

професії, залучення до навчання у вищих навчальних закладах, поглиблення 

інтересу до юриспруденції та правознавства. 

Олімпіада з правознавства проводилась за завданнями розробленими 

комісією, у роботі якої  брали участь: Запара С.І., декан юридичного 

факультету СНАУ, доктор юридичних наук, професор; викладачі юридичного 

факультету СНАУ)  відповідно до методичних  рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України.  

Учням 9 класу були  запропоновані завдання в межах чинної програми з 

правознавства, а саме: теорія держави і права, правовідносини, 

правопорушення, юридична відповідальність, неповнолітні як суб’єкти 

цивільних правовідносин;  тести та юридичні ситуації. 

Для учнів 10 класу – питання з тем цивільного, сімейного права, теорії 

держави і права, конституційного, адміністративного  та кримінального права.  

Учні 11 класу отримали завдання за повний курс правознавства 

профільного рівня (теорія держави і права, конституційне, адміністративне, 

кримінальне, цивільне, сімейне).  

Завдання олімпіади мали на меті виявити рівень володіння учнями знань 

положень законів України та інших нормативно-правових актів, уміння 

застосовувати учнями на практиці набуті теоретичні знання з окремих галузей 

права. Завдання  передбачали знання теоретичного матеріалу (тести, робота з 

понятійним апаратом), так і практичні вміння  розв’язувати  ситуації у вигляді  

юридичних  задач, робота з понятійним апаратом (правові дефініції). Юридичні 

задачі перевіряли вміння роз’яснювати правові норми відповідно до життєвих 

ситуацій. Для перевірки практичних умінь учнів пропонувалися  задачі за 

різними галузями права, а також задачі на міжгалузеві зв’язки. Окрім запитань 

репродуктивного характеру, учням 9-11 класів пропонувалися завдання 

творчого характеру, що передбачали демонстрацію їхнього вміння аналізувати, 

співвідносити, узагальнювати юридичні факти, явища й процеси. 

Загальна кількість учасників змагань у ІІІ (обласному) етапі становила                

40 учні: 9 класу – 17, 10 класу – 19, 11 класу – 4, які вибороли 19 призових 

місць. За результатами виконаних завдань олімпіади з правознавства визначено 

19 переможців: 9 клас – 8 учнів, 10 клас – 9 учнів, 11 клас – 2 учня. 

Якісний рівень володіння юридичними знаннями та навичками, глибоку 

обізнаність з правових питань показали учні закладів загальної середньої освіти 

100 % результативність: м. Охтирка (2 учасника – 2 переможці), м. Ромни, 

Глухівського, Конотопського, Шосткинського районів, Комунальний заклад 

Сумської обласної ради – Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою, Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-
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інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»  (по 1 учаснику –                    

по 1 переможцю).  

Призові місця вибороли учні закладів загальної середньої освіти м. Суми 

(5 учасників – 4 переможця), м. Конотоп (5 учасників – 3 переможці),                         

м. Шостка (4 учасники  –  1 переможуць);  Кролевецької міської ради (ОТГ)                 

(3 учасники – 2 переможці). 

Не мають переможців  Буринський, Лебелинський, Л-Долинський, 

Путивльський, Роменський, Середино-Будський, Ямпільський райони,                

м. Лебедин, Краснопільська селищна рада, Державний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»                         

ім. І.Г. Харитоненка. 

Слід відмітити налагоджену  систему роботи з учнями у  мм. Суми, 

Охтирка, Конотоп, Шосткинському районі, які щороку мають переможців                 

ІІІ етапу олімпіади з правознавства. 

Слід посилити роботу з учнями: у Білопільському, Конотопському, 

Кролевецькому, Путивльському, Роменському, С-Будському районах, 

Державному ліцеї-інтернат з посиленою військовою підготовкою «Кадетський 

корпус», які не мають переможців. 

 Утримуючи позиції лідерів, найкращі результати за останні 5 років 

показали учні закладів загальної середньої освіти міст (районів, ОТГ)                   

(таблиця 2): 

      Таблиця 2 
 

Результативність участі учнів закладів загальної середньої освіти  

в ІІІ етапі Всеукараїнської учнівської олімпіади з правознавства 
 

                                        Навчальні роки  
 

 

Заклади загальної  

середньої освіти 

2015- 

2016 

н.р. 

2016- 

2017 

н.р. 

2017-

2018 

н.р. 

2018-

2019 

н.р. 

2019-

2020 

н.р. 

Тростянецька спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 2 

Тростянецької міської  ради  

ІІІ – І ІІ ІІ 

Конотопська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7 

імені Григорія Гуляницького 

Конотопської міської ради  

І ІІ ІІ, ІІІ ІІ, ІІІ ІІІ 

Охтирська загальноосвітня школа              

І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської 

міської ради 

ІІІ ІІІ І, ІІ І, ІІІ ІІ,ІІІ 
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Відповідно до кількості призових місць, що посіли учасники ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, результативність учнів 

закладів загальної середньої освіти міст (районів, ОТГ) представлена                         

в таблиці 3. 

Таблиця 3 
 

Результативність учнів закладів загальної середньої освіти міст (районів) 

області ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства                   

2019-2020 навчальному році 
 

№ 

з/п 

Район, місто Кількість переможців Кількість 

учасників І ІІ ІІІ 
1 2 3 4 5 6 

1 Білопільський - - - - 

2 Буринський - - - 1 

3 В.Писарівський - - - - 

4 Глухівський - - 1 1 

5 Конотопський - 1 - 1 

6 Краснопільський - - - - 

7 Кролевецький - - - - 

8 Лебединський - - - 1 

9 Л.Долинський - - - 1 

10 Недригайлівський - - - - 

11 Охтирський - - - - 

12 Путивльський - - - 1 

13 Роменський - - - 1 

14 С.-Будський - - - 1 

15 Сумський - - - - 

16 Тростянецький - - - - 

17 Шосткинський - - 1 1 

18 Ямпільський - - - 1 

19 м. Суми 2 2 - 5 

20 м. Глухів - - - - 

21 м. Конотоп - - 3 5 

22 м. Лебедин - - - 1 

23 м. Охтирка - 1 1 2 

24 м. Ромни - - 1 1 

25 м. Шостка - - 1 4 

26 Сумська обласна гімназія для 

талановитих і творчо 

обдарованих дітей 

- - 1 1 

27 Державний ліцей-інтернат з 

посиленою військовою 

підготовкою «Кадетский 

корпус» 

- - - 1 
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    Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 

28 Комунальний заклад Сумської 

обласної ради – Глухівський 

ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною 

підготовкою  

1 - - 1 

29 Боромлянська сільська рада 

(ОТГ) 

- - - - 

30 Буринська міська рада (ОТГ) - - - 1 

31 Комишанська ОТГ - - - 1 

32 Краснопільська селищна рада 

(ОТГ) 

- - - 1 

33 Кролевецька міська рада (ОТГ) - 1 1 3 

34 Недригайлівська селищна рада 

(ОТГ) 

- - - 1 

35 Тростянецької міської ради 

(ОТГ) 

- 1 - 2 

36 Хотінська селищна рада (ОТГ) - - - - 

37 Чернеччинська сільська рада 

Охтирського району 

- - - - 

 Усього    40 

 

У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства брали 

участь учні закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних 

громад у загальній кількості – 6. Учні закладів загальної середньої освіти 

Буринської міської ради, Комишанської сільської ради Охтирського району, 

Краснопільської селищної ради, Недригайлівської  селищної ради не посіли 

жодного призового місця.  

Учні закладів загальної середньої освіти  Кролевецької міської ради 

(ОТГ), Тростянецької міської ради (ОТГ) на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства показали високі результати. 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства заклади загальної середньої освіти інтернатного типу: 

Державний ліцей-інтернат з посиленою військовою підготовкою «Кадетский 

корпус» – жодного призового місця; Сумська обласна гімназія для талановитих 

і творчо обдарованих дітей – 1 призове з 2 учасників. 

Необхідно відмітити систему роботу вчителя, який підготував                          

2 переможця: 

 Гармаш Людмили Олександрівни, учителя історії та правознавства 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради. 
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Високі результати в олімпіаді з правознавства показують такі учні: 

–  Шендрикова Діана Олександрівна, учениця 10 класу Комунального 

закладу Сумської обласної ради – Глухівський ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою (2019 – І місце (9 клас) – переможець                      

IV етапу, 2020 – І місце (10 клас); 

– Кириченко Альона Іванівна, учениця 11 класу Закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради (2018 – І місце 

(9 клас), 2019 – ІІ місце (10 клас), 2020 – ІІ місце (11 клас); 

– Ярова Діана Валеріївна, учениця 11 класу Сумської класичної гімназії 

Сумської міської ради (2018 – ІІІ місце (9 клас), 2019 – І місце (10 клас),                   

2020 – І місце (11 клас). 

IIІ етап Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з правознавства виявив 

також низький рівень знань в  учнів, які  набрали менше ніж 1/3 від 

максимальної кількості балів з таких закладів загальної середньої освіти: 

Слобідського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа            

І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад Слобідської сільської ради 

Буринського району  (20 б. з мах. кількості балів  83 б. – 10 клас); 

Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комишанської 

сільської ради Охтирського району (20,5 б. з мах. кількості балів 83 б. –                     

10 клас); 

Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської 

міської ради ( 21 б. з мах. кількості балів 83 б. – 10 клас); 

Грицівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня                   

школа   І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Лебединської районної 

ради (13,5 б. з мах. кількості балів  70 б. – 9 клас); 

Державного ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка Державної 

прикордонної служби України (19 б. з мах. кількості балів 70 б. – 9 клас). 

 

У роботі фахового журі  олімпіади з правознавства, на чолі з Запарою 

Світланою Іванівною (доктор юридичних наук, професор) працювали 

кандидати юридичних наук, старші викладачі з СумДУ, СНАУ, а також учителі 

закладів загальної середньої освіти м. Суми.  

 

За результатами участі учнів закладів загальної середньої освіти                         

у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської оімпіади з правознавства, слід відмітити 

роботу вчителів, які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади (таблиця 4) 
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Таблиця 4 
 

Учителі правознавства, які підготували переможців  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства  

у 2019-2020 навчальному році 
            

ПІБ Кількість 

переможців 

Заклади загальної середньої освіти 

1 2 3 

Нідзельська 

Світлана 

Михайлівна 

1 Попівський навчально-виховний комплекс: 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад Конотопської 

районної ради Сумської області 

Шеліхова  

Віта 

Валентинівна 

1 Комунальна установа Сумська класична 

гімназія Сумської міської ради 

Закусило  

Ірина 

Михайлівна 

1 Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 5, м. Суми, Сумської 

області 

Прийма  

Тетяна 

Олексіївна 

1 Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя 

Радянського Союзу О.Бутка, м. Суми, 

Сумської області 

Василишина 

Галина 

Володимирівна  

1 Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 18 

Сумської міської ради 

Андреєва 

Олена 

Борисівна 

1 Конотопська гімназія Конотопської міської 

ради Сумської області 

Литвиненко  

Зоя  

Валеріївна 

1 Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради 

Сумської області 

Люта  

Оксана  

Іванівна 

1 Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія 

Гуляницького Конотопської міської ради 

Сумської області 

Гармаш 

Людмила 

Олександрівна 

2 Охтирська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради  

Бойко 

Людмила 

Іванівна 

1 Роменська загальноосвітня школа                       

І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради 

Сумської області 

Зубко  

Володимир 

Павлович 

1 Шосткинська гімназія Шосткинської 

міської ради Сумської області 
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      Продовдження таблиці 4 

1 2 3 

 Чайка  

Ірина 

Миколаївна 

1 Клишківський навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад 

Шосткинського району Сумської області 

Гавриленко 

Яків 

Миколайович 

1  Перемозький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 

дошкільний навчальний заклад «Пролісок» 

Глухівської районної ради Сумської області 

Головашова 

Любов 

Олександрівна 

1 Опорний заклад «Кролевецький ліцей № 3» 

Кролевецької міської ради Сумської області 

Плющенко 

Лідія 

Степанівна 

1 Кролевецька загальноосвітня школа                        

І-ІІІ ступенів № 5 Кролевецької міської ради 

Герасимовська 

Ніна 

Володимирівна 

1 Заклад загальної середньої школи                        

І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької міської ради  

Свояков 

Валентин 

Юрійович 

1 Сумська обласна гімназія для талановитих та 

творчо-обдарованих учнів Сумської обласної 

ради 

Винда  

Юлія 

Олександрівна 

1 Комунальний заклад Сумської обласної                  

ради – Глухівський ліцей-інтернат з 

посиленою військовою підготовкою  
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Аналіз виконання завдань ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

2019-2020 навчального року 
 

 Важливу частину олімпіади  з правознавства складають завдання, що є 

квінтесенцією змагання. Від того, як вони складені і як у них відображається 

правова догматика, поняття та принципи права, залежить виявлення знань 

учасників, їхнє правове «озброєння». Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства включали тести (10 клас); завдання 

теоретичного характеру, де учні мали відповісти на запитання, розкрити зміст 

дефініцій, виправити помилки в тексті та заповнити пропущені місця. До 

завдань також входили юридичні задачі з різних галузей права. 

 Результати правознавчої олімпіади серед учнів 9-11 класів показали, що 

переважна більшість учасників володіє матеріалом з теорії держави і права, 

знає норми галузей цивільного, сімейного права, на належному рівні 

орієнтується у питаннях конституційного та кримінального права.  

Учні-переможці ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства показали достатній рівень теоретичної підготовки з предмета, 

продемонстрували знання українського законодавства. 

Аналіз учнівських робіт з правознавства засвідчив, що найскладнішими 

для учасників олімпіади виявилися завдання: 

– для учнів 9 класу завдання № 3, яке передбачало знайти та виправити 

помилки у ситуаціях. Учасники олімпіади за виконання цього завдання 

отримали від 2 до 9 балів з 18 можливих. Лише два учасники змогли отримати 

по 9 балів (11,1 %), середній бал виконання завдання – 3,72 б. Аналіз завдань 

свідчить про недостатню обізнаність у законодавчих актах; 

–  у завданні № 1 (мах.12 б.) учасники олімпіади мали проаналізувати 

юридичні ситуації. Середній бал виконання завдання склав – 7,41 б.; 

– найгірше учасники олімпіади виконали завдання № 6 (мах. 14 б.), яке 

передбачало дати відповіді на запитання «Конституційний процес: поняття, 

структура», «Юридична відповідальність: ознаки, принципи, види». Учні за 

виконання цього завдання набрали від 0 до 9 балів, 1 учасник  отримав 11,5 б. 

Середній бал виконання завдання учасниками олімпіади склав 4,6 б. Учні не 

називають етапи конституційного процесу, не розрізняють поняття 

конституційного та законодавчого процесу; 

– на достатньому  рівні виконали завдання № 5 (мах. 6 б.), де треба було 

вказати відмінні риси наведених понять, а саме дієздатність малолітньої особи 

та дієздатність неповнолітньої особи. Бал виконання учасниками олімпіади 

склав від 0 до 6 балів, один учасник завиконання завдання отримав 

максимальний бал – 6. 

Для учнів 10 класу не підйомним виявилось завдання № 1 (мах. 5 б.), яке 

передбачало заповнити пропуски у наведених витягах з Конституції та законів 

України. З 19 учасників олімпіади з правознавства 6 учнів отримали за 

виконання  завдання 0 балів (31,6 %); 3 учасники – 0,5 б. (15,7 %),  1 учасник – 



65 
 

1,5 б. (5,3 %), 8 учасників – 2 б. (42,1 %), 1 учасник отримав максимальний бал 

5 (5,3 %). Низький рівень виконання завдання свідчить про не знання 

Конституції України та законів України під час підготовки до ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. 

Низький рівень учасники олімпіади продемонстрували також при 

виконані завдання № 5 (мах.19 б. за три теоретичні питання). Діапазон 

виконання учасниками завдання склав від 2 до 17 балів: 6 учасників отримали 

від 2 до 5,5 балів (31,6 %), 8 учасників – 6,5 до 9 балів (42,1 %), 5 учасників від 

10,5 до 17 б. (26,3 %).  

Під час виконання завдання № 4 (тести) учасники олімпіади показали 

середній рівень, зокрема в питаннях, які стосуються галузей публічного права 

(адміністративне, фінансове, кримінальне право України). Найменшу кількість 

балів 1/3 від загальної кількості 32 бали  отримали 2 учні по 9 б. (10,5 %);                

6 учасників олімпіади набрали від 17 до 20 б. (31,6 %); 10 учасників набрали від 

11 до 15 б. (52,6 %); 1 учасник (5,3 %) набрав 31 бал з 32 можливих. 

Завдання № 3 вимагало від учасників олімпіади проаналізувати юридичні 

ситуації. Слід зазначити, що учасники олімпіади на достатньому рівні 

розв’язують ситуації юридичного спрямування, але при цьому допускають ряд 

помилок, а саме: відсутній  алгоритм розв’язання юридичних задач, не всі учні 

вміють визначати види правовідносин по складу правопорушень, учні 

порушують логіку відповіді на питання тощо. 

У завданні ІІ в учнів 11 класу відсутнє чітке визначення підстав 

розірвання трудового договору з ініціативи власника.  

Завдання № 3 (А) передбачало визначення  юридичних строків, 3 учасники 

отримали по 0 балів (75 %) з 6 б. можливих; недостатня обізанність учасників 

щодо питання «назвіть відмінності між договорами позики та позички»                     

з 10 можливих балів учасники олімпіади отримали від 4 до 8 балів. 

Для якісної  підготовки учнів до олімпіади з правознавства рекомендуємо 

вчителям закладів загальної середньої освіти на уроках більше приділяти уваги: 

вивченню юридичної термінології та нормативно-правових актів; розв’язанню 

юридичних задач і формуванню в учнів уміння аргументувати свою позицію; 

умінню учнів застосовувати правові норми у тих чи інших життєвих ситуаціях. 
Звертаємо увагу, що аналіз ситуацій – одне з основних предметних умінь учнів. 

Аналізуючи правові ситуації, учні мають уміти оцінювати конкретні життєві 

ситуації щодо норм права, обґрунтовувати власну правову оцінку фактичних 

обставин та діянь, відстежують дію правових норм у тих чи інших 

правовідносинах. 

Під час підготовки до Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства слід ураховувати поточний стан національного законодавства, 

зокрема, прийняті закони протягом 2019, 2020 років. Окрім того, у межах 

реалізації Національної стратегії з прав людини особливу увагу необхідно 

звертати на міжнародні стандарти з прав людини, а також  регіональні, 

національні механізми їх захисту. 
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Для активізації роботи з обдарованими дітьми  в закладах загальної 

середньої освіти Сумської області, підвищення рівня підготовки учнів до 

олімпіади з правознавства рекомендуємо: 

Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

– розширювати співпрацю з закладами вищої освіти в напрямку 

підготовки  обдарованих учнів до олімпіади з правознавства; 

– постійно підвищувати фаховий рівень педагогів, що працюють з 

обдарованими учнями, шляхом проведення тренінгів, семінарів з правових 

питань; 

– поповнювати матеріальну базу кабінетів правознавства юридичною 

літературою;  

– виділяти з навчального плану відповідну кількість годин на проведення 

індивідуальної роботи, факультативних занять, спецкурсів з громадянської 

освіти, курсів за вибором. 

 

Учителям правознавства: 

– приділяти увагу роботі з джерелами права та юридичними 

документами; 

– проводити тестування з обґрунтуванням, яке передбачає, що учень 

обирає відповідь на поставлене тестове запитання та підкріплює її посиланням 

на конкретне положення нормативно-правового акту; 

– запитання та тести не повинні містити взаємопов’язаних завдань, де 

зміст одного завдання є підказкою для відповіді іншого, із тексту запитання 

необхідно виключати всі вербальні асоціації, що можуть допомогти у 

розв’язанні завдання; 

– приділяти більше уваги виконанню завдань аналітичного характеру, які 

розвивають логічне мислення учнів, формують у них вміння  порівнювати 

правові процеси та явища, виділяти їх спільні та відмінні риси; 

– на уроках необхідно посилити практичне спрямування 

«Правознавства» із застосуванням правових знань, предметних умінь і навичок, 

де учні розв'язують юридичні ситуації (задачі), ґрунтовно характеризують 

правові явища й процеси тощо. 
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Додаток  

до листа Міністерства 

освіти і науки України  

від 21.01.2020 № 1/9-31 

 

Методичні рекомендації щодо проведення 

 ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

у 2019-2020 навчальному році 
 

Під час проведення ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства учням 9 класу були підготовлені завдання в межах чинної 

програми, а саме з таких тем: «Основи теорії держави і права», 

«Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність», 

«Взаємозв’язок людини і держави», «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, 

сімейних, трудових адміністративних і кримінальних правовідносин», а також 

знання тексту Конституції України. 

Учням 10 класу – питання програми «Основи правознавства 9 клас»; усі 

розділи блоку І «Основи теорії держави і права»,  розділ 1  «Конституційне 

право України», блоку ІІ «Основи публічного права України»  програми 

«Правознавство» для учнів 10-11 класів (профільний рівень). 

Для  учнів 11 класу  були розроблені завдання відповідно до програми 

«Правознавство» для учнів 10-11 класів (профільний рівень): розділи блоку                   

І «Основи теорії держави і права», розділи 1-3, 5 блоку ІІ  «Основи публічного 

права України», розділи 1, 3-4 блоку ІІІ «Основи приватного права України». 

У завданнях ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства прослідковувалися питання поточного стану національного 

законодавства. Зокрема, прийняття законів Верховною Радою України на січень 

2020 року, а також  перевірки знань в учнів новел національного законодавства, 

що прийняті у 2018, 2019 роках:  

– Закон України від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»;  

– Закон України  від 25.04.2019 № 2704-VIII «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» (набрання чинності                     

16.07.2019 р.); 

– Закон України від 30.05.2019 № 2728-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам 

при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування»; 

 – Закон України від 03.09.2019 № 27-ІХ «Про внесення змін до                  

статті 80 Конституції України (щодо недоторканості народних депутатів 

України)»; 
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–  Закон України від 10.09.2019 № 39-ІХ «Про особливу процедуру 

усунення Президента України з поста (імпічмент)»; 

–  Закон України від 19.09.2019 № 113-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури»; 

–  Закон України від 16.10.2019 № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» та деяких законів України щодо 

діяльності органів суддівського врядування»; 

–  Закон України від 18.12.2019 № 388-ІХ «Про внесення змін до статті               

80 Конституції України щодо недоторканості народних депутатів України». 

З 01.01.2020 набрав чинності Виборчий кодекс України, прийнятий 

19.12.2019 року. З огляду на це на олімпіаді з правознавства перевірятимуться 

знання окремих положень  Книги І Виборчого кодексу України (ст. ст. 1-7, 9-33, 

51-57) в учнів 10-11 класів. 

У межах реалізації Національної стратегії з прав людини, особливу увагу, 

було звернено  членами журі на знання учнями міжнародних стандартів прав 

людини та міжнародних, регіональних і національних механізмів їх захисту.   

Завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

спрямовані на знання учнями як теоретичного матеріалу, так і вміння 

розв’язувати юридичні задачі.  

У 2019-2020 навчальному році членами журі було запропоновано 

наступну структуру завдань ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства: 

 – тести, що мали чотири варіанти відповіді, серед яких лише один 

правильний; 

 – завдання, що мали відкриту форму відповіді (заповнення пропущеного у 

тексті, виправлення помилок у тексті); 

 – робота з поняттєвим апаратом (визначення понять; порівняння понять). 

Уміння учнів застосовувати правові норми у тих чи інших життєвих 

ситуаціях перевіряли завдання розв’язання юридичних задач під час 

практичного туру олімпіади. Для перевірки таких компетентностей  учнів було 

запропоновано юридичних задач 9 клас – 8, 10 клас – 5, 11 клас – 8.  

 Особливістю оцінювання юридичних задач було наступне, що до кожної 

юридичної задачі поставлено одне конкретне питання, на яке учень повинен 

надати аргументовану відповідь з використанням норми (норм) права. 

Максимальний бал за оцінювання юридичної задачі становив 5 балів. 
 
 
 
 

 

 

 



69 
 

Склад команди Сумської області  

на IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства  

у 2019-2020 навчальному році 

 
Таблиця 5 

Учні учасники  IV етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства  

у 2019-2020 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Клас Повна назва закладу загальної середньої 

освіти 

 1 Дергай 

Катерина 

Володимирівна 

9 Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 

Сумської міської ради 

2 Шендрикова 

Діана 

Олександрівна 

10 Комунальний заклад Сумської обласної 

ради – Глухівський ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою 

3 Лігуна 

Владислав 

Віталійович 

10 Охтирська загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської 

ради Сумської області 

4 Ярова 

Діана 

Валеріївна 

11 Комунальна установа Сумська класична 

гімназія Сумської міської ради 
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