
Практична робота №3 

до тем«Адміністративне право» і «Кримінальне право» 

Варіант 3 

 

I рівень 

1. Оберіть правильне визначення: захист особи, що обороняється та її прав або 

прав інших осіб; інтересів суспільства або держави, що охороняються законом від 

суспільно небезпечного посягання шляхом спричинення шкоди особі, що робить 

замах, незалежно від можливості уникнути його або звернутися по допомогу до 

інших осіб або органів влади: 

а) неосудність; 

б) необхідна оборона; 

в) крайня необхідність. 

2. Визначте адміністративне правопорушення: 

а) самовільне будівництво будинків та споруд; 

б) дрібне розкрадання майна власника; 

в) прогул працівника. 

3. Визначте кримінально-правові норми, які містяться в Загальній частині 

Кримінального кодексу України: 

а) злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості; 

б) злочини проти громадської безпеки; 

в) покарання та його види. 

 

II рівень 

4. Оберіть з наведеного переліку типи покарань за порядком призначення 

покарання: 

а) штраф; 

б) основні; 

в) службові; 

г) додаткові; 

д) конфіскація майна. 

5. Заповнити пропуски: 

Характерними ознаками злочину є:..., ... і  … .  

6. Сформулюйте визначення: 

а) необхідна оборона - …; 

б) крайня необхідність 

 

III рівень 

7. Заповнити таблицю «Структура Кримінального кодексу України»: 

Загальна частина  

………. ……….. 

 

8. Заповнити таблицю, обираючи обставини, що наведені нижче: 

Обставини, що обтяжують 

відповідальність 

Обставини, що пом’якшують 

відповідальність 

… … 

а) вчинення злочину вперше; 

б) необхідна оборона; 



 

в) залучення до злочинної діяльності неповнолітніх; 

г) крайня необхідність; 

д) скоєння злочину у громадському місці;  

є) вчинення злочину на замовлення; 

ж) щире розкаяння; 

з) дії внаслідок сп’яніння. 

 

9. Запишіть, за вчинення яких злочинів підлягають кримінальній 

відповідальності особи віком від 14 до 16 років? 

 

IV рівень 

10.  Шістнадцятирічний Георгій, їдучи на мопеді, вирішив обігнати легковий 

автомобіль і при цьому виїхав на зустрічну смугу руху.  У цей момент на зустрічну 

смугу руху з-за рогу виїхала вантажівка. Щоб уникнути зіткнення, Георгій виїхав на 

тротуар і смертельно травмував пішоходів. 

Дайте кваліфікацію злочину і визначте обставини, що пом’якшують 

кримінальну відповідальність. 

 

11. До служби «102» надійшов дзвінок з попередженням про те, що в одному з 

універсамів міста на 16.00 підготовлено вибух у торговельному залі. Черговий, що 

прийняв дзвінок, вирішив, що це був жарт, і не повідомив жодну службу про 

попередження. Однак вибух було здійснено, п’ятеро людей було поранено. 

Прокоментуйте дії чергового. 
 

 

12. Оцініть причини підліткової злочинності в Україні. 
  



 

Практична робота №3 

до тем«Адміністративне право» і «Кримінальне право» 

Варіант 2 

 

I Рівень 

 

1. Психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбачене 

Кримінальним кодексом України, та його наслідки, виражені у формі умислу або 

необережності, називається: 

а) невдоволення; 

б) вина; 

в) каяття. 

 

2. Адміністративна відповідальність настає: 

а) з 14 років;  

б) з 16 років; 

в) з 18 років. 

 

3. Законодавство про кримінальну відповідальність становить: 

а) Кодекс України про адміністративні правопорушення; 

б) Кримінальний кодекс; 

в) Житловий кодекс. 

 

II рівень 

4. Виберіть з наведеного переліку заходи примусу, що належать до 

адміністративних стягнень: 

а) попередження; 

б) штраф; 

в) оплатне вилучення предмета; 

г) довічне позбавлення волі; 

д) позбавлення волі на певний строк;  

є) громадські роботи. 

 

5. Закінчіть речення. 

Згідно з чинним законодавством до злочинів проти власності належать: .... 

 

6. Проаналізуйте наведену ситуацію. Визначте вид юридичної відповідальності 

її учасників. 

Учень 9 класу Л. (14 років) вчинив бійку з однокласником у шкільному дворі.На 

зауваження дорослих відповідав брутальною лайкою. 

 

III рівень 

7. Прокоментуйте схему. 

 

 

 

 

 

Стадії вчинення 

злочину 

Замах Готування  
Закінчений 

злочин 



 

 

8. Укажіть, в яких випадках застосовуються такі адміністративні стягнення: 

штраф, виправні роботи, попередження. 

 

9. Складіть порівняльну характеристику громадських робіт (ГР) та виправних 

робіт (ВР) за власним планом у таблиці.  

План для порівняння ГР ВР 

1.   

2.   

3.   

 

IV Рівень 

 

10. Двадцятип’ятирічна головна бухгалтерка Дарина під тиском керівника 

підприємства Родіонова внесла до фінансових документів неправдиві відомості. 

Дайте кваліфікацію злочину і визначте обставини, що пом’якшують 

кримінальну відповідальність 

 

11. Розгляньте юридичну ситуацію. Як повинні відреагувати органи влади на 

звернення громадян? (Відповідь аргументуйте.) 

Мешканці жилого будинку №18 по вул. Зоряній звернулись в органи влади із 

заявою, в якій вказувалося, що в одній з квартир будинку встановлено потужний 

верстат. Робота верстата спричиняє шум, призводить до вібрації будівлі та 

певних ушкоджень. В даній квартирі ніхто постійно не проживає, вона 

використовується тільки для виробничих потреб. 

12. Чим спричинене притягнення до кримінальної відповідальності 

неповнолітніх? Висловіть своє ставлення до цієї проблеми. 

  



 

Практична робота №3 

до тем«Адміністративне право» і «Кримінальне право» 

Варіант 1 

 

I рівень 

 

1. Окрема галузь права, що складає систему правових норм, покликаних 

регулювати суспільні відносини управлінського характеру в сфері державно- 

управлінської діяльності органів виконавчої влади,це -  

а) кримінальне право; 

б) адміністративне право; 

в) господарське право. 

 

2. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину 

виповнилось: 

а) 14 років; б) 16 років; в) 18 років. 

 

3. З’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю 

злочину: 

а) пом’якшують покарання; 

б) позбавляють від покарання; 

в) обтяжують покарання. 

 

ІІ рівень 

 

4. Виберіть з наведеного переліку заходи примусу, що належать до 

кримінальних покарань: 

а) штраф; 

б) громадські роботи; 

в) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 

г) попередження; 

Ґ) видворення за межі України; 

д) конфіскація майна. 

 

5. Закінчіть речення. 

Адміністративний арешт не може застосовуватися до таких категорій 

громадян:_______________________________________________________________. 

 

6. Проаналізуйте наведену ситуацію. Визначте вид юридичної відповідальності 

її учасників. 

Неповнолітні М. (16 р.) та К. (14 р.) спричинили значні ушкодження залізничної 

колії, що стало причиною аварії поїзда. 

 

ІІІ рівень 

7. Прокоментуйте схему 
 

 

 

Співучасники злочину 

Посібник Підмовник Організатор Виконавець 



 

8.Укажіть, в яких випадках використовуються такі види адміністративних 

стягнень: 

а) оплатне вилучення предмета; 

б) позбавлення спеціального права; 

в) арешт. 

 

8. Складіть порівняльну характеристику кримінальної та адміністративної 

відповідальності за власним планом у таблиці. 

План для порівняння 
Кримінальна 

відповідальність 

Адміністративна 

відповідальність 

1.   

2.   

3.   

 

IV рівень 

 

9. О., працюючи начальником авторемонтної майстерні, під час виконання робіт в 

оглядовій ямі, нехтуючи наявністю паливно-мастильних матеріалів, запалив 

сірника, через що виникла пожежа, внаслідок якої зварник Д., який знаходився 

поруч, отримав тяжкі тілесні ушкодження. 

Кваліфікуйте дії О. 

 

11.Розгляньте юридичну ситуацію і визначте, який злочин був скоєний. 

(Відповідь аргументуйте). 

Громадянка М. звернулася до поліції із заявою, в якій вказувалося, що 4 лютого 

2019 р. о 20.00 в районі автостанції невідомий відібрав у неї сумку, золоту обручку 

та сережки. Через декілька днів нападника було затримано. Ним виявився 27 - 

річний громадянин К., який ніде не працює. 

 

12.Який вид покарання є найсуворішим? Висловіть своє ставлення до відміни 

смертної кари в нашій державі. 


