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Завдання 1. «Заповнити пропуски в тексті»  

Проаналізуйте зміст статей 98 – 102 та 105 Кримінального кодексу України, 

заповніть пропуски в тексті. 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх 

«До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть 

бути застосовані такі основні види покарань: ……. 

До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання: ……… 

У разі ……. суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи 

виховного характеру:………..» 

 

Завдання 2. «Ставимо запитання» 

Поставте до правової ситуації по 3 питання, на які ви шукали б відповіді у 

Загальній частині Кримінального кодексу, а на які в Особливій частині 

Кримінального кодексу України. Свою відповідь обґрунтуйте. 

А) 16-річний П. пограбував касу торгівельної палатки на суму 2600 грн. 

Через три години при спробі придбати за ці гроші мобільний телефон його 

затримав патруль поліції. 

Б) 16-річний П. побився зі своїм знайомим, 14-річним А. Унаслідок бійки в 

останнього було зламано два ребра. Судово-медична експертиза встановила 

завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. 

 

Завдання 3. «Від візуалізації до аналізу» 

Розгляньте фотографії, визначте характер, вид правопорушень, виділіть їх 

ознаки і склад. 

 
 



 Характер Вид 

правопорушення 

Ознаки 

правопорушення 

Склад 

правопорушення 

А     

Б     

В     

Г     

 

Завдання 4. «Факти – проблеми – аргументи – рішення» 

Проаналізуйте правові ситуації за схемою: 

Факти: Що відбувається (відбувалося)? Що ми знаємо про учасників справи? 

Які факти важливі, а які – другорядні? 

Проблеми: Якими нормами закону регулюється ситуація? У чому суть 

конфлікту? Що ми повинні зробити для вирішення ситуації? 

Аргументи: Ваші аргументи (зокрема, із законодавчої бази) на захист кожної 

із сторін. 

Рішення: Яким буде ваше рішення? Які причини такого рішення? Якими 

можуть бути наслідки? 

Ситуація 1.  

«Неповнолітній Ю. (17 р.) пообіцяв своєму товаришу А. (16 р.) принести у 

міський парк відпочинку мисливську гвинтівку батька і постріляти з неї. 

Коли Ю.чекав А., його було затримано нарядом поліції». 

Додаткові запитання: 

Як кваліфікувати дії Ю.?  Яке стягнення може бути застосовано до нього? Чи 

буде притягнутий до відповідальності його батько? 

Ситуація 2.  

«Троє підлітків А. (14 р.), С. (15 р.) та В. (16 р.) у міському парку зупинили 

громадянина У. і забрали у нього годинник та гроші». 

Додаткові запитання: Визначте ознаки та склад злочину. Визначте можливі 

наслідки для кожного із хлопців. 

Ситуація 3. 

«Двоє дівчат-підлітків (15 років) побачили. як у магазині жінка, 

розраховуючись, дістала з гаманця кілька сотень гривень. Дівчата вирішили 

її пограбувати і почали спостерігати за нею, вичікуючи зручного моменту. 

Коли жінка зайшла під темну арку, підлітки напали на неї, вдаривши битою. 

Жінка впала і вдарилася головою, втратила свідомість. Дівчата почали її 

обшукувати, та в цей час були затримані поліцейським патрулем, що 

проходив поруч». 

Додаткові запитання: Визначте ознаки та склад злочину. Спрогнозуйте, які 

наслідки для підлітків будуть мати такі дії. 

 

 
 


