
Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві . 

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді 

1. Укажіть, з якого віку можливе притягнення особи до адміністративної 

відповідальності: 

А) з 14 років; 

Б) з 15 років; 

В) з 16 років; 

Г) з 18 років. 

2. Що зайве в переліку завдань кримінального покарання: 

А) помста; 

Б) кара за скоєне; 

В)перевиховання злочинця; 

Г) попередження нових злочинів. 

3.Укажіть, з якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство: 

А) з 18 років; 

Б) з 15 років; 

В) з 16 років; 

Г) з 14 років. 

4. Визначте зайве в переліку видів адміністративних стягнень: 

А) попередження; 

Б) штраф; 

В) позбавлення волі; 

Г) виправні роботи. 

5. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді 

за сполученням цифр 



Укажіть, які основні види покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх 

згідно з Кримінальним кодексом: 

1. Обмеження волі; 

2. Штраф; 

3. Довічне позбавлення волі; 

4. Громадські роботи; 

          5.Виправні роботи; 

6. Позбавлення волі на певний строк 

А) 1,2,3;5; 

Б) 1,3,4,5; 

В) 2,3,5,6; 

Г) 2,4,5,6. 

6.Завдання передбачає встановлення відповідності 

Установіть відповідність між учасниками кримінального процесу та їхніми 

правами: 

1. Потерпілий; 

2. Підозрюваний; 

3. Підсудний 

4. Слідчий 

А) право оскаржити вирок; 

Б) право давати або відмовитись давати показання; 

В) право проводити впізнання особи чи предмету; 

Г) право звернутись до суду з позовом, брати участь у судовому розгляді; 

Д) право надавати юридичну допомогу; 

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього. 

Необхідна оборона – це… 

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями. 

Упишіть  3 відмінності між поняттями: 



Закінчений злочин                      Незакінчений злочин 

9. У завданні потрібно проаналізувати документ 

Проаналізуйте ст.62 Конституції України: 

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 

встановлено обвинувальним вироком суду. 

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. 

 Що означає поняття «презумпція невинуватості»? 

 Хто є учасниками судового процесу? 

 

 


