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Адміністративним правопорушенням (проступком) визнають протиправну 

винну (умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом 

передбачено адміністративну відповідальність. 

Адміністративне стягнення – міра відповідальності, що застосовується з метою 

виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, з метою додержання 

законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових 

правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. 

 Кримінальний Кодекс України – систематизована сукупність юридичних норм, 

встановлених найвищим органом законодавчої влади, що визначають, які суспільно 

небезпечні діяння є злочинними і які покарання належить застосовувати до осіб, що їх 

вчинили. 

Злочином визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне 

діяння, що посягає на суспільний лад України, його політичну і економічну системи, 

власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само 

інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на 

правопорядок. 

Кількість виявлених злочинів – виявлені та офіційно зареєстровані суспільно 

небезпечні діяння, які передбачені Кримінальним кодексом. 

Умисним злочином визнається такий, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала 

суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільно 

небезпечні наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків. 

Тяжкими злочинами визнаються умисні діяння, що являють підвищену суспільну 

небезпеку. 

Відповідальність неповнолітніх – кримінальній відповідальності підлягають 

особи, яким до вчинення злочину минуло шістнадцять років; особи, які вчинили злочин у 

віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності 

лише за вбивство, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я, 

згвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, злісне або особливо злісне хуліганство, умисне 

знищення або пошкодження державного колективного майна чи індивідуального майна 

громадян, що спричинило тяжкі наслідки, а також за умисне вчинення дій, які можуть 

викликати аварію поїзда. 



Наркотичними засобами визнаються лікарські препарати та речовини (барбаміл, 

кодеїн, морфін, омнопон, фенамін, ефедрон тощо), а також рослини або їх частини, що 

містять наркотики (різні сорти конопель, маку або макової соломи та ін.) 

Психотропні речовини  – до наркотичних засобів належать і деякі психотропні 

речовини, що включені в Список наркотичних засобів (ДЕТ, ДМТ, ЛСД, мескалін, 

амфетамін, амобарбітал та інші). Прекурсори – токсичні речовини (феніл-ацетон, ацетон, 

ефедрін, калію перманганат). 
 


