
Практична робота №3 

до тем «Адміністративне право» і «Кримінальне право» 

Варіант 4 

 

І рівень 

1. Умисне вбивство є: 

а). злочином середньої тяжкості; 

б). тяжким злочином; 

в). особливо тяжким злочином. 

2. Кримінальний кодекс України передбачає … видів кримінальних 

покарань: 

а). 8; 

б). 10; 

в). 12. 

3. Позбавлення волі на певний строк призначається до: 

а). 10 років; 

б). 15 років; 

в). 20 років. 

 

ІІ рівень 

4. Злочинами проти основ національної безпеки України є: 

а). державна зрада; 

б). диверсія; 

в). бандитизм; 

г). шпигунство; 

ґ). пропаганда війни.  

5. Визначте відповідність між видами адміністративного стягнення 

та їх ознаками: 

а). штраф; 
1). стягнення громадсько-морального 

характеру; 

б). виправні роботи; 2). грошово-майнове стягнення; 

в). позбавлення спеціального права; 
3). стягнення, що обмежує свободу 

правопорушника; 

г). попередження. 
4). стягнення, що позбавляє 

правопорушника конкретних прав. 

 

6. Сформулюйте визначення: 

а). Грабіж - …; 

б). Кримінальне право - …; 

 

ІІІ рівень 

7. Закінчіть або доповніть речення: 

а). Зв’язок із злочином є ознакою… … …  

б). Особа, яка не сповістила про злочин - … … …  



в). Презумпція невинуватості полягає в тому, що особа вважається … у 

вчиненні … доки її вину не буде доведено … . 

 

8. Установіть відповідність між ознаками покарань та їх видами: 

 

1.Особа утримується в умовах ізоляції. А. Виправні роботи 

2.Особа виконує роботи у вільний від навчання чи 

основної роботи час. 
Б. Громадські роботи 

3.Особа виконує роботи з відрахуванням в дохід 

держави частини заробітку. 

В. Позбавлення волі 

на певний строк 

4.Установлюється для осіб, які мають самостійний дохід, 

власні кошти чи майно. 
Г. Арешт 

 Д. Штраф 

 

9. Антонов систематично грабував продуктові магазини у різних містах 

України. Під час вчинення чергового пограбування у Мінську його 

затримали. За законом якої держави повинен відповідати Антонов? 

 

IV рівень 

 

10.   П. познайомився через глобальну комп’ютерну мережу Інтернет з 

співробітницею банку «Полісся» Ч. і спілкувався з нею за допомогою 

електронної пошти. Одного разу він під виглядом графічного файлу навмисно 

переслав їй комп’ютерний вірус. Цей файл не був перевірений Ч. на наявність 

вірусу відповідною програмою, хоча це і входило до кола її обов’язків, через 

що вірус активізувався на її  комп’ютері та вразив комп’ютери банку, що 

були  підключені  до  локальної  мережі.  Внаслідок  цього комп’ютерна  

мережа банку була блокована на тривалий час. Нанесена шкода оцінюється 

у 280 000 грн. 

 Кваліфікуйте дії П. і Ч. 

 

11. Мисливець Зайченко недбало зберігав удома рушницю. Вона висіла на 

стіні на видному місці, невисоко від підлоги. Залишаючи квартиру ,Зайченко 

не завжди замикав двері своєї кімнати. Одного разу, коли Зайченко не було 

вдома ,сусідський 16-річний Сергій увійшов до незамкненої кімнати, зняв 

рушницю зі стіни і вийшов з нею у двір, де було багато дітей. Бажаючи 

попустувати і не знаючи, що рушниця заряджена, Сергій крикнув: «Стій, 

руки вгору!» - і натиснув на гачок. Пролунав постріл, яким було вбито 6-

річну дівчинку. Чи є дії Зайченко і Сергія злочинними? 

 

12. Під час проектування ресторану Фабріно» архітектор Т. порушив 

будівельні правила, які передбачають заходи, направлені на запобігання 

небезпеки при експлуатації будівель і споруд. Під час відкриття ресторану 

та святкування з цього приводу другий поверх обвалився та загинуло 10 осіб. 

Кваліфікуйте дії Т.  


