ТЕСТИ ЗІ СПЕЦКУРСУ
«ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ»
1. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид (форму)
звільнення від покарання та його відбування, що може застосовуватися
судом?
1) помилування;
2) звільнення засудженого від покарання;
3) заміна призначеного покарання більш суворим покаранням;
4) пом’якшення передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті)
Особливої частини КК України покарання;
5) звільнення від кримінальної відповідальності.
2. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид (форму)
звільнення від покарання та його відбування, що може застосовуватися
судом?
1) звільнення засудженого від подальшого відбування покарання;
2) заміна виду установи виконання покарання;
3) помилування;
4) заміна призначеного покарання адміністративним стягненням;
5) передача особи на поруки колективу підприємства, установи чи
організації.
3. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид (форму)
звільнення від покарання та його відбування, що може застосовуватися
судом?
1) звільнення засудженого від адміністративного нагляду;
2) заміна призначеного покарання більш м’яким покаранням;
3) помилування;
4) зняття судимості;
5) пом’якшення передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті)
Особливої частини КК України покарання.
4. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид (форму)
звільнення від покарання та його відбування, що може застосовуватися
судом?
1) умовно-дострокове погашення судимості;
2) звільнення від кримінальної відповідальності;
3) пом’якшення призначеного покарання;
4) заміна призначеного покарання більш суворим покаранням;
5) амністія.
5. У відповіді під котрим номером правильно вказані види злочинів за
ступенем тяжкості, за вчинення яких особу може бути за вироком суду
звільнено від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної
поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи
в суді не можна вважати суспільно небезпечною?

1) злочини невеликої або середньої тяжкості;
2) злочини невеликої, середньої тяжкості або тяжкі злочини;
3) злочини невеликої, середньої тяжкості або необережні тяжкі злочини;
4) злочини середньої тяжкості або тяжкі злочини;
5) тяжкі або необережні особливо тяжкі злочини.
6. Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути
за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що:
1) з урахуванням тяжкості злочину, особи винного та інших обставин
справи суд дійде висновку про можливість виправлення засудженого без
відбування покарання;
2) засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє
виправлення вже на час розгляду справи в суді;
3) засуджений став на шлях виправлення вже на час розгляду справи в
суді;
4) з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці
цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно
небезпечною;
5) на час розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею
діяння втратило суспільну небезпечність.
7. Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає:
1) негайному звільненню від кримінальної відповідальності;
2) звільненню від призначеного судом покарання у розумний строк, але
не пізніше як через 15 днів з дня набуття чинності таким законом;
3) негайному звільненню від призначеного судом покарання;
4) звільненню від кримінальної відповідальності у розумний строк, але не
пізніше як через 15 днів з дня набуття чинності таким законом;
5) реабілітації як незаконно засудженої.
8. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид покарання,
при призначенні якого, суд може прийняти рішення про звільнення особи
від його відбування з випробуванням?
1) громадські роботи;
2) виправні роботи;
3) арешт;
4) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
5) довічне позбавлення волі.
9. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид покарання,
при призначенні якого, суд може прийняти рішення про звільнення особи
від його відбування з випробуванням?
1) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
2) громадські роботи;
3) службові обмеження для військовослужбовців;
4) позбавлення волі на строк більше п’яти років;

5) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
10. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид покарання,
при призначенні якого, суд може прийняти рішення про звільнення особи
від його відбування з випробуванням?
1) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
2) громадські роботи;
3) арешт;
4) обмеження волі;
5) довічне позбавлення волі.
11. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид покарання,
при призначенні якого, суд може прийняти рішення про звільнення особи
від його відбування з випробуванням?
1) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
2) громадські роботи;
3) арешт;
4) позбавлення волі на строк більше п’яти років;
5) позбавлення волі на строк не більше п’яти років.
12. Рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням суд
може прийняти, якщо:
1) враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини
справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без ізоляції
від суспільства;
2) враховуючи тяжкість злочину, особу винного та його сумлінне
ставлення до праці, дійде висновку про можливість виправлення засудженого
без ізоляції від суспільства;
3) враховуючи тяжкість злочину, особу винного та його бездоганну
поведінку, дійде висновку про неможливість виправлення засудженого без
відбування покарання;
4) враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини
справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без
відбування покарання;
5) враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини
справи, дійде висновку про можливість перевиховання засудженого без
відбування покарання.
13. У випадку затвердження угоди про примирення, якщо сторонами угоди
узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для
військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не
більше п’яти років, а також узгоджено звільнення від відбування
покарання з випробуванням:
1) суд приймає рішення про звільнення від покарання з випробуванням;
2) суд може прийняти рішення про звільнення від покарання з
випробуванням;

3) прокурор приймає рішення про звільнення від покарання з
випробуванням;
4) прокурор може прийняти рішення про звільнення від покарання з
випробуванням;
5) суд приймає рішення про умовно-дострокове звільнення від відбування
покарання.
14. У випадку затвердження угоди про визнання вини, якщо сторонами
угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження
для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не
більше п’яти років, а також узгоджено звільнення від відбування
покарання з випробуванням:
1) прокурор приймає рішення про звільнення від покарання з
випробуванням;
2) суд може прийняти рішення про звільнення від покарання з
випробуванням;
3) суд приймає рішення про звільнення засудженого від покарання без
призначення покарання;
4) суд може прийняти рішення про звільнення засудженого від покарання
без призначення покарання;
5) суд приймає рішення про звільнення від покарання з випробуванням.
15. У випадку прийняття рішення про звільнення засудженого від
відбування покарання з випробуванням, суд ухвалює звільнити
засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом
визначеного іспитового строку:
1) не вчинить адміністративного правопорушення і виконає покладені на
нього обов’язки;
2) не вчинить дисциплінарного проступку і виконає покладені на нього
обов’язки;
3) не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки;
4) не вчинить нового злочину і сумлінним ставленням до праці доведе
своє виправлення;
5) не вчинить жодного правопорушення і сумлінним ставленням до праці
доведе своє виправлення.
16. У випадку прийняття рішення про звільнення засудженого від
відбування покарання з випробуванням, суд ухвалює звільнити
засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом
визначеного іспитового строку:
1) не вчинить нового злочину або виконає покладені на нього обов’язки;
2) не вчинить нового злочину і бездоганною поведінкою та сумлінним
ставленням до праці доведе своє виправлення;
3) не вчинить жодного правопорушення і бездоганною поведінкою доведе
своє виправлення;
4) не вчинить нового злочину і сумлінним ставленням до праці доведе
своє виправлення;

5) не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
17. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю:
1) від шести місяців до вісімнадцяти місяців;
2) від шести місяців до двох років;
3) від шести місяців до трьох років;
4) від одного року до трьох років;
5) від одного року до п’яти років.
18. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю:
1) від одного року до двох років;
2) від одного року до трьох років;
3) до трьох років;
4) яка визначається судом у кожному конкретному випадку з
урахуванням особи засудженого, але не більше як п’ять років;
5) яка визначається судом у кожному конкретному випадку з
урахуванням тяжкості злочину, особи засудженого та інших обставин справи,
але не більше як п’ять років.
19. У відповіді під котрим номером правильно зазначено обов’язок, котрий
суд може покласти на засудженого у разі звільнення його від відбування
покарання з випробуванням?
1) не виїжджати за межі населеного пункту, у якому засуджений
зареєстрований на постійне місце проживання без дозволу кримінальновиконавчої інспекції;
2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу
кримінально-виконавчої інспекції;
3) не виїжджати за межі України без дозволу кримінально-виконавчої
інспекції;
4) не виїжджати за межі України без дозволу суду;
5) не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без
дозволу суду.
20. У відповіді під котрим номером правильно зазначено обов’язок, котрий
суд може покласти на засудженого у разі звільнення його від відбування
покарання з випробуванням?
1) відшкодувати завдану внаслідок злочину шкоду потерпілому;
2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу
кримінально-виконавчої інспекції;
3) періодично з’являтися для реєстрації у суді;
4) відшкодувати завдані внаслідок злочину збитки потерпілому;
5) відшкодувати завдану внаслідок злочину упущену вигоду потерпілому.
21. У відповіді під котрим номером правильно зазначено обов’язок, котрий
суд може покласти на засудженого у разі звільнення його від відбування
покарання з випробуванням?

1) завідомо не наближатися до потерпілого на відстань, ближчу як сто
метрів;
2) пройти курс лікування від захворювання, що становить небезпеку для
здоров’я інших осіб;
3) не займатися публічною активною громадською діяльністю;
4) завідомо не наближатися до потерпілого чи інших, визначених за
рішенням суду осіб, на відстань, ближчу як двісті метрів.
5) не займатися публічною громадською діяльністю або політичною
діяльністю.
22. У відповіді під котрим номером правильно зазначено обов’язок, котрий
суд може покласти на засудженого у разі звільнення його від відбування
покарання з випробуванням?
1) не виїжджати за межі України на тимчасове місце проживання без
дозволу кримінально-виконавчої інспекції;
2) пройти курс лікування від токсикоманії;
3) повідомляти суд про зміну місця проживання та перебування;
4) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
5) визнати публічно або в іншій формі свою вину у вчиненні злочину.
23. У відповіді під котрим номером правильно зазначено обов’язок, котрий
суд може покласти на засудженого у разі звільнення його від відбування
покарання з випробуванням?
1) періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій
інспекції;
2) не відвідувати культурні, мистецькі та спортивні заходи у вечірній час;
3) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну сімейного
стану;
4) періодично з’являтися для реєстрації у суді;
5) пройти курс підвищення кваліфікації за здобутим фахом.
24. У відповіді під котрим номером правильно зазначено обов’язок, котрий
суд може покласти на засудженого у разі звільнення його від відбування
покарання з випробуванням?
1) не виїжджати за межі України на строк більше шести місяців без
дозволу суду;
2) відшкодувати завдану внаслідок злочину шкоду потерпілому;
3) періодично з’являтися для реєстрації в органи внутрішніх справ за
місцем проживання засудженого;
4) повідомляти суд про зміну місця проживання, роботи або навчання;
5) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця
проживання, роботи або навчання.
25. У відповіді під котрим номером правильно зазначено обов’язок, котрий
суд може покласти на засудженого у разі звільнення його від відбування
покарання з випробуванням?

1) утримуватися від відвідування місць і заходів великого скупчення
людей;
2) зареєструватися в органах внутрішніх справ за місцем проживання
засудженого;
3) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання,
що становить небезпеку для здоров’я інших осіб;
4) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або будь-якого
іншого тяжкого захворювання;
5) стати на облік в органах внутрішніх справ за місцем проживання
засудженого.
26. У відповіді під котрим номером неправильно зазначено вид
додаткового покарання, що може застосовуватись у разі звільнення від
відбування основного покарання з випробуванням?
1) штраф;
2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу;
3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
4) конфіскація майна;
5) відсторонення від посади.
27. Суд направляє засудженого, звільненого від відбування покарання з
випробуванням, для відбування призначеного покарання якщо
засуджений:
1) протягом іспитового строку не примирився з потерпілим та не
відшкодував завдані ним збитки або не усунув заподіяну шкоду;
2) систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою
дисциплінарні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях
виправлення;
3) систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою
адміністративні стягнення;
4) систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою
адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях
виправлення;
5) протягом іспитового строку не працевлаштувався та не виявив бажання
сумлінним ставленням до праці довести своє виправлення.
28. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид основного
покарання при призначенні якого суд може звільнити від його відбування
з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи
років?
1) штраф;
2) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
3) позбавлення волі на строк більше п’яти років за умисні тяжкі злочини;

4) позбавлення волі на строк більше п’яти років за необережні особливо
тяжкі злочини;
5) позбавлення волі, крім засуджених до позбавлення волі на строк
більше п’яти років за тяжкі і особливо тяжкі злочини.
29. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, суд встановлює
іспитовий строк:
1) тривалістю від одного року до трьох років;
2) тривалістю, яка визначається судом у кожному конкретному випадку з
урахуванням особи засудженого, але не більше як п’ять років;
3) у межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено
від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного
віку.
4) у межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено
від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною
семирічного віку;
5) у межах строку, на який згідно з законом жінці надається відпустка для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
30. Суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену, яка була
звільнена від відбування покарання з випробуванням як вагітна жінка чи
жінка, яка має дитину віком до семи років, для відбування покарання
згідно з вироком суду у разі, коли звільнена від відбування покарання з
випробуванням жінка:
1) ухиляється від виховання дитини;
2) влаштувала дитину у дитячий садок;
3) не надала згоди батькові дитини на виїзд дитини за кордон;
4) захворіла на алкоголізм чи наркоманію;
5) жорстоко поводиться з дитиною.
31. У разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі,
особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання
чинності обвинувальним вироком його не було виконано у такий строк:
1) один рік;
2) два роки;
3) три роки;
4) чотири роки;
5) п’ять років.
32. У разі засудження до покарання у виді обмеження волі або позбавлення
волі за злочин невеликої тяжкості, особа звільняється від відбування
покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не
було виконано у такий строк:
1) один рік;
2) два роки;
3) три роки;

4) чотири роки;
5) п’ять років.
33. У разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин
середньої тяжкості, особа звільняється від відбування покарання, якщо з
дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано у
такий строк:
1) один рік;
2) два роки;
3) три роки;
4) чотири роки;
5) п’ять років.
34. У разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк понад
п’ять років за тяжкий злочин, особа звільняється від відбування
покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не
було виконано у такий строк:
1) три роки;
2) п’ять років;
3) сім років;
4) десять років;
5) п’ятнадцять років.
35. У разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк не
більше десяти років за особливо тяжкий злочин, особа звільняється від
відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним
вироком його не було виконано у такий строк:
1) три роки;
2) п’ять років;
3) сім років;
4) десять років;
5) п’ятнадцять років.
36. У разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк
більше десяти років за особливо тяжкий злочин, особа звільняється від
відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним
вироком його не було виконано у такий строк:
1) три роки;
2) п’ять років;
3) сім років;
4) десять років;
5) п’ятнадцять років.
37. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид основного
покарання, від відбування якого особа може бути звільнена умовнодостроково?
1) штраф;

2) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
3) громадські роботи;
4) виправні роботи;
5) арешт.
38. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид основного
покарання, від відбування якого особа може бути звільнена умовнодостроково?
1) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
2) громадські роботи;
3) службові обмеження для військовослужбовців;
4) арешт;
5) довічне позбавлення волі.
39. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид основного
покарання, від відбування якого особа може бути звільнена умовнодостроково?
1) штраф;
2) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
3) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
4) арешт;
5) довічне позбавлення волі.
40. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид основного
покарання, від відбування якого особа може бути звільнена умовнодостроково?
1) штраф;
2) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
3) громадські роботи;
4) арешт;
5) позбавлення волі.
41. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид основного
покарання, від відбування якого особа може бути звільнена умовнодостроково?
1) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
2) громадські роботи;
3) арешт;
4) обмеження волі;
5) довічне позбавлення волі.

42. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути
застосоване, якщо засуджений:
1) бездоганною поведінкою довів, що не є суспільно небезпечним;
2) сумлінним ставленням до праці довів, що не є суспільно небезпечним;
3) бездоганною поведінкою довів, що став на шлях виправлення;
4) сумлінним ставленням до праці довів, що став на шлях виправлення;
5) сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення.
43. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
злочин невеликої тяжкості, необхідну для застосування умовнодострокового звільнення від відбування цього покарання?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
44. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
злочин середньої тяжкості, необхідну для застосування умовнодострокового звільнення від відбування цього покарання?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
45. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
необережний тяжкий злочин, необхідну для застосування умовнодострокового звільнення від відбування цього покарання?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
46. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
умисний тяжкий злочин, необхідну для застосування умовно-дострокового
звільнення від відбування цього покарання?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.

47. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
необережний особливо тяжкий злочин, необхідну для застосування умовнодострокового звільнення від відбування цього покарання?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
48. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, у разі якщо особа
раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і
до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який
вона засуджена до позбавлення волі, необхідну для застосування умовнодострокового звільнення від відбування цього покарання?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
49. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
умисний особливо тяжкий злочин, необхідну для застосування умовнодострокового звільнення від відбування цього покарання?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
50. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, у разі якщо особа
раніше звільнялася умовно-достроково і знову вчинила умисний злочин
протягом невідбутої частини покарання, необхідну для застосування
умовно-дострокового звільнення від відбування цього покарання?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
51. Особам, що відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення
волі, невідбута частина покарання:
1) може бути замінена судом рівнозначним покаранням;

2) може бути замінена установою виконання покарання більш м’яким
покаранням;
3) може бути замінена судом адміністративним стягненням;
4) може бути замінена судом більш суворим покаранням;
5) може бути замінена судом більш м’яким покаранням.
52. У відповіді під котрим номером міститься правильне твердження, що
стосується кримінально-правової регламентації заміни невідбутої частини
покарання більш м’яким?
1) невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м’яким
покаранням, якщо засуджений відбуває покарання у виді обмеження волі;
2) невідбута частина покарання може бути замінена установою виконання
покарання більш м’яким покаранням, якщо засуджений відбуває покарання за
злочин невеликої або середньої тяжкості;
3) відбута частина покарання може бути замінена судом більш м’яким
покаранням, якщо засуджений відбуває покарання за злочин невеликої або
середньої тяжкості;
4) невідбута частина покарання не може бути замінена судом більш
м’яким покаранням, якщо засуджений відбуває покарання у виді позбавлення
волі;
5) відбута частина покарання може бути замінена судом більш м’яким
покаранням, якщо засуджений відбуває покарання у виді обмеження або
позбавлення волі.
53. У відповіді під котрим номером міститься правильне твердження, що
стосується кримінально-правової регламентації заміни невідбутої частини
покарання більш м’яким?
1) невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м’яким
покаранням, якщо засуджений відбуває покарання у виді тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
2) більш м’яке покарання, на яке суд замінює невідбуту частину
покарання, призначається в межах строків, установлених у Загальній частині
КК України для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого
строку покарання, призначеного вироком;
3) більш м’яке покарання, на яке суд замінює невідбуту частину
покарання, призначається з числа альтернативних покарань, передбачених
санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК України, за
якою особу було засуджено, і не повинне перевищувати невідбутого строку
покарання, призначеного вироком;
4) заміна невідбутої частини покарання більш м’яким може бути
застосована лише, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до
праці довів своє виправлення;
5) невідбута частина покарання не може бути замінена судом більш
м’яким покаранням, якщо засуджений відбуває покарання у виді обмеження
волі.

54. У відповіді під котрим номером міститься неправильне твердження, що
стосується кримінально-правової регламентації заміни невідбутої частини
покарання більш м’яким?
1) невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м’яким
покаранням, якщо засуджений відбуває покарання у виді обмеження волі;
2) до осіб, яким покарання замінене більш м’яким, може бути застосоване
умовно-дострокове звільнення за правилами, передбаченими статтею 81 КК
України;
3) невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м’яким
покаранням, якщо засуджений відбуває покарання у виді позбавлення волі;
4) у разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м’яким
засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання у виді
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу;
5) заміна невідбутої частини покарання більш м’яким може бути
застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення.
55. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
злочин невеликої тяжкості, що уможливлює заміну невідбутої частини
покарання більш м’яким?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
56. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
злочин середньої тяжкості, що уможливлює заміну невідбутої частини
покарання більш м’яким?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
57. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
необережний тяжкий злочин, що уможливлює заміну невідбутої частини
покарання більш м’яким?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.

58. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
умисний тяжкий злочин, що уможливлює заміну невідбутої частини
покарання більш м’яким?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
59. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
необережний особливо тяжкий злочин, що уможливлює заміну невідбутої
частини покарання більш м’яким?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
60. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, у разі, коли особа
раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і
до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який
вона була засуджена до позбавлення волі, що уможливлює заміну
невідбутої частини покарання більш м’яким?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
61. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного судом за
умисний особливо тяжкий злочин, що уможливлює заміну невідбутої
частини покарання більш м’яким?
1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
62. У відповіді під котрим номером правильно вказано величину
фактичного відбуття засудженим строку покарання, призначеного особі,
яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний
злочин протягом невідбутої частини покарання, що уможливлює заміну
невідбутої частини покарання більш м’яким?

1) не менше чверті строку призначеного судом покарання;
2) не менше третини строку призначеного судом покарання;
3) не менше половини строку призначеного судом покарання;
4) не менше двох третин строку призначеного судом покарання;
5) не менше трьох чвертей строку призначеного судом покарання.
63. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким може бути
застосована, якщо засуджений:
1) бездоганною поведінкою довів, що не є суспільно небезпечним;
2) сумлінним ставленням до праці довів, що не є суспільно небезпечним;
3) сумлінною поведінкою довів, своє виправлення;
4) сумлінним ставленням до праці довів, своє виправлення;
5) став на шлях виправлення.
64. У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м’яким
засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання у
виді:
1) штрафу;
2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу;
3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
4) конфіскація майна;
5) відсторонення від посади.
65. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид покарання,
засуджених до якого жінок, які стали вагітними або народили дітей під час
відбування покарання, суд може звільнити від відбування покарання в
межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від
роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною
трирічного віку?
1) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
2) громадські роботи;
3) виправні роботи;
4) арешт;
5) обмеження волі.
66. У відповіді під котрим номером правильно зазначено вид покарання,
засуджених до якого жінок, які стали вагітними або народили дітей під час
відбування покарання, суд може звільнити від відбування покарання в
межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від
роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною
трирічного віку?
1) громадські роботи;
2) виправні роботи;
3) арешт;

4) позбавлення волі, крім засуджених до позбавлення волі на строк
більше п’яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини;
5) довічне позбавлення.
67. У відповіді під котрим номером міститься неправильне твердження, що
стосується кримінально-правової регламентації звільнення від відбування
покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до семи років та звільнення від відбування покарання вагітних жінок і
жінок, які мають дітей віком до трьох років?
1) при звільненні від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років, таке звільнення від відбування покарання
застосовується до засудженої, яка має сім’ю або родичів, що дали згоду на
спільне з нею проживання;
2) у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, суд може покласти на
засуджену обов’язки, передбачені у статті 76 КК України;
3) звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і
жінок, які мають дітей віком до семи років не застосовується, якщо така жінка
засуджена до позбавлення волі на строк більше п’яти років за необережні тяжкі
і особливо тяжкі злочини;
4) при звільненні від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років, таке звільнення від відбування покарання
застосовується до засудженої, яка має можливість самостійно забезпечити
належні умови для виховання дитини;
5) звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років, не застосовується, якщо така жінка засуджена до
позбавлення волі на строк більше п’яти років за необережні тяжкі та особливо
тяжкі злочини.
68. У відповіді під котрим номером міститься неправильне твердження, що
стосується кримінально-правової регламентації звільнення від відбування
покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до семи років та звільнення від відбування покарання вагітних жінок і
жінок, які мають дітей віком до трьох років?
1) контроль за поведінкою засуджених вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до семи років, звільнених від відбування покарання з
випробуванням, здійснюється кримінально-виконавчою інспекцією;
2) якщо засуджена, яка була звільнена від відбування покарання,
відмовляється від дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця
проживання або ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, суд може за
поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування
покарання, призначеного за вироком;
3) у разі, коли звільнена від відбування покарання з випробуванням жінка
систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні
стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення, суд за
поданням контролюючого органу направляє засуджену для відбування
покарання згідно з вироком суду;

4) звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і
жінок, які мають дітей віком до семи років здійснюється судом із
встановленням іспитового строку у межах строку, на який згідно з законом
жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до
досягнення дитиною семирічного віку;
5) звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років, застосовується, якщо така жінка засуджена до
громадських робіт або до виправних робіт.
69. Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд
залежно від поведінки засудженої, яка була звільнена від відбування
покарання як вагітна жінка чи жінка, яка має дітей віком до трьох років
може:
1) звільнити її від покарання з додатковим випробуванням;
2) замінити покарання більш суворим покаранням;
3) звільнити її від кримінальної відповідальності;
4) направити засуджену для відбування покарання;
5) передати засуджену на поруки колективу підприємства, установи чи
організації.
70. Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд
залежно від поведінки засудженої, яка була звільнена від відбування
покарання як вагітна жінка чи жінка, яка має дітей віком до трьох років
може:
1) звільнити її від покарання;
2) замінити покарання більш суворим покаранням;
3) звільнити її від кримінальної відповідальності;
4) замінити покарання адміністративним стягненням;
5) передати засуджену на поруки колективу підприємства, установи чи
організації.
71. Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд
залежно від поведінки засудженої, яка була звільнена від відбування
покарання як вагітна жінка чи жінка, яка має дітей віком до трьох років
може:
1) звільнити її від покарання з додатковим випробуванням;
2) замінити покарання більш м’яким покаранням;
3) звільнити її від кримінальної відповідальності;
4) умовно-достроково звільнити її від відбування покарання;
5) передати засуджену на поруки колективу підприємства, установи чи
організації.
72. У разі направлення засудженої, яка була звільнена від відбування
покарання як вагітна жінка чи жінка, яка має дітей віком до трьох років,
для відбування покарання, призначеного за вироком:
1) суд повністю зараховує у строк відбування покарання час, протягом
якого засуджена не відбувала покарання;

2) суд частково зараховує у строк відбування покарання час, протягом
якого засуджена не відбувала покарання;
3) час, протягом якого засуджена не відбувала покарання не
зараховується у строк відбування покарання;
4) суд може повністю або частково зарахувати у строк відбування
покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання;
5) суд може повністю або частково не зарахувати у строк відбування
покарання, ту частину покарання, яка була відбута засудженою перед
звільненням її від відбування покарання.
73. Особа, яка під час відбування покарання захворіла на психічну
хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність)
або керувати ними:
1) звільняється від покарання;
2) може бути звільнена від покарання;
3) звільняється від відбування покарання з випробуванням;
4) може бути звільнена від відбування покарання з випробуванням;
5) підлягає примусовим заходам виховного характеру.
74. Особа, яка під час відбування покарання захворіла на психічну
хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність)
або керувати ними:
1) звільняється від кримінальної відповідальності;
2) може бути звільнена від кримінальної відповідальності;
3) звільняється від покарання;
4) звільняється від відбування покарання з випробуванням;
5) визнається неосудною і підлягає реабілітації як незаконно засудженої.
75. Особа, яка після вчинення злочину або постановлення вироку
захворіла на тяжку ( не психічну) хворобу, що перешкоджає відбуванню
покарання:
1) може бути звільнена від кримінальної відповідальності;
2) звільняється від кримінальної відповідальності;
3) може бути звільнена від покарання;
4) звільняється від покарання;
5) підлягає примусовому лікуванню.
76. Особа, яка після вчинення злочину або постановлення вироку
захворіла на тяжку (не психічну) хворобу, що перешкоджає відбуванню
покарання:
1) може бути звільнена від кримінальної відповідальності;
2) звільняється від кримінальної відповідальності;
3) звільняється від подальшого відбування покарання;
4) може бути звільнена від подальшого відбування покарання;
5) підлягає примусовим заходам медичного характеру.

77. При вирішенні питання про можливість звільнення від покарання або
від подальшого його відбування особи, яка після вчинення злочину або
постановлення вироку захворіла на тяжку (не психічну) хворобу, що
перешкоджає відбуванню покарання, суд:
1) враховує тяжкість вчиненого злочину;
2) характер захворювання;
3) особу засудженого;
4) інші обставини справи;
5) усі вищенаведені варіанти відповідей є правильними.
78. У відповіді під котрим номером правильно вказано вид покарання, від
якого звільняються військовослужбовці, в разі визнання їх непридатними
до військової служби за станом здоров’я?
1) штраф;
2) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
3) арешт;
4) позбавлення волі;
5) довічне позбавлення волі.
79. У відповіді під котрим номером правильно вказано вид покарання, від
якого звільняються військовослужбовці, в разі визнання їх непридатними
до військової служби за станом здоров’я?
1) штраф;
2) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
3) виправні роботи;
4) обмеження волі;
5) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
80. У разі одужання осіб, які під час відбування покарання захворіли на
психічну хворобу, що позбавляла їх можливості усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) або керувати ними чи одужання осіб, які після вчинення
злочину або постановлення вироку захворіли на іншу (не психічну) тяжку
хворобу, що перешкоджала відбуванню покарання і були звільнені від
покарання чи його подальшого відбування, такі особи:
1) звільняються від покарання;
2) можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності;
3) можуть бути направлені для відбування покарання, якщо не
закінчилися строки давності, передбачені статтями 49 або 80 КК України, або
відсутні інші підстави для звільнення від покарання;
4) повинні бути направлені для відбування покарання, якщо не
закінчилися строки давності, передбачені статтями 49 або 80 КК України, або
відсутні інші підстави для звільнення від покарання;
5) звільняються від подальшого відбування покарання з випробуванням.
81. Амністія оголошується:

1) законом України;
2) постановою Верховної Ради України;
3) указом Президента України;
4) постановою Кабінету Міністрів України;
5) ухвалою суду.
82. На підставі закону про амністію:
1) засуджений може бути повністю звільнений від основного покарання;
2) засуджений може бути частково помилуваний;
3) засуджений може бути повністю помилуваний;
4) засуджений може бути умовно-достроково звільнений від відбування
покарання;
5) засудженому може бути замінено невідбуту частину покарання більш
м’яким.
83. Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається:
1) Верховною Радою України;
2) Президентом України;
3) судом;
4) установою виконання покарань;
5) спеціальною уповноваженою комісією.
84. Амністія не може бути застосована до:
1) осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення необережних тяжких
та/або особливо тяжких злочинів;
2) осіб, яких засуджено за злочини проти власності (крім розбою та
вимагання), контрабанду, службове підроблення;
3) осіб, яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель
хоча б однієї людини;
4) осіб, які не відшкодували завдані ними збитки або не усунули
заподіяну злочином шкоду;
5) осіб, які щиро не покаялися і не сприяли розкриттю злочину.
85. Амністія не може бути застосована до:
1) осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних злочинів
невеликої та/або середньої тяжкості;
2) осіб, яких засуджено за вчинення необережного тяжкого або особливо
тяжкого злочину, які відбули менше двох третин призначеного вироком суду
основного покарання;
3) осіб, яким невідбуту частину покарання було замінено більш м’яким
покаранням;
4) осіб, стосовно яких протягом останніх двадцяти років було застосовано
амністію незалежно від зняття чи погашення судимості та які знову вчинили
необережний тяжкий або особливо тяжкий злочин;
5) осіб, яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель
двох і більше осіб.

86. Амністія не може бути застосована до:
1) осіб, які мають судимість за вчинення умисного тяжкого або особливо
тяжкого злочину;
2) осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки
України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство;
3) осіб, яких засуджено до позбавлення волі на строк у п’ятнадцять років;
4) осіб, яких засуджено за злочин або злочини,внаслідок яких було
заподіяно тяжкі тілесні ушкодження двом і більше особам;
5) осіб, які не примирилися з потерпілим.
87. Під умовною амністією згідно з Законом України «Про застосування
амністії в Україні» треба розуміти:
1) повне звільнення зазначених у законі про амністію осіб від відбування
призначеного судом покарання;
2) часткове звільнення зазначених у законі про амністію осіб від
відбування призначеного судом покарання;
3) звільнення зазначених у законі про амністію осіб із встановленням для
них іспитового строку;
4) поширення дії закону про амністію на злочини, вчинені до дня
набрання ним чинності включно;
5) поширення чинності амністії на діяння, вчинені до певної дати після
оголошення амністії, за умови обов’язкового виконання до цієї дати вимог,
передбачених законом про амністію.
88. Особам, засудженим до покарання (основного чи додаткового) у виді
штрафу, сума штрафу, сплаченого ними до прийняття судом рішення про
звільнення від відбування покарання у зв’язку з амністією:
1) не повертається;
2) повертається;
3) повертається, у частині, що була сплачена після набуття чинності
законом про амністію;
4) зараховується як відшкодування завданої внаслідок вчинення ними
злочину шкоди;
5) повертається, за винятком тієї частини, яка необхідна для покриття,
заподіяної внаслідок вчинення ними злочину шкоди.
89. У відповіді під котрим номером міститься правильне твердження, що
стосується законодавчої регламентації застосування амністії?
1) амністія може застосовуватися до будь-якої особи, що засуджена за
вчинення злочину, без будь-яких обмежень;
2) закон про амністію може передбачати заміну одного покарання іншим;
3) дія закону про амністію поширюється на злочини, вчинені після
набрання ним чинності упродовж трьох місяців;
4) закон про амністію може передбачати зняття судимості стосовно осіб,
які звільняються від відбування покарання;

5) дія закону про амністію не поширюється на триваючі або продовжувані
злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання законом
про амністію чинності.
90. У відповіді під котрим номером міститься правильне твердження, що
стосується законодавчої регламентації застосування амністії?
1) законом про амністію може бути передбачено повне звільнення
зазначених у ньому осіб від кримінальної відповідальності;
2) законом про амністію може бути передбачено звільнення зазначених у
ньому осіб від примусових заходів виховного характеру;
3) законом про амністію може бути передбачено звільнення зазначених у
ньому осіб від примусових заходів медичного характеру;
4) законом про амністію може бути передбачено часткове звільнення
зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання;
5) законом про амністію може бути передбачено часткове звільнення
зазначених у ньому осіб від кримінальної відповідальності.
91. У відповіді під котрим номером міститься неправильне твердження, що
стосується законодавчої регламентації застосування амністії?
1) амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання
певної категорії осіб, визнаних винними у вчиненні злочину;
2) амністія не може бути застосована до осіб, які не довели свого
виправлення сумлінною поведінкою і ставленням до праці;
3) амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання
певної категорії осіб, кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але
вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили;
4) амністія не може бути застосована до осіб, яких засуджено до
довічного позбавлення волі;
5) дія закону про амністію поширюється на злочини, вчинені до дня
набрання ним чинності включно.
92. У відповіді під котрим номером міститься неправильне твердження, що
стосується законодавчої регламентації застосування амністії?
1) рішення про застосування чи незастосування амністії приймається
судом стосовно кожної особи індивідуально після ретельної перевірки
матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час
відбування покарання;
2) амністія не може бути застосована до осіб, стосовно яких здійснюється
досудове розслідування або судове провадження до постановлення судом
обвинувального вироку;
3) закони про амністію, за винятком законів про умовну амністію,
Верховна Рада України може приймати не частіше двох разів протягом
календарного року;
4) амністія не може бути застосована до осіб, яким смертну кару в
порядку помилування замінено на позбавлення волі;
5) особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до закону про
амністію підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування)

покарання, звільняються не пізніш як протягом трьох місяців після
опублікування закону про амністію.
93. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах;
2) умисне тяжке тілесне ушкодження;
3) зґвалтування;
4) створення злочинної організації;
5) незаконне публічне вживання наркотичних засобів.
94. Помилування засудженого здійснюється:
1) Верховною Радою України;
2) судом;
3) Президентом України;
4) Генеральним прокурором України;
5) Конституційним Судом України.
95. Помилування засуджених здійснюється у виді:
1) повного звільнення від кримінальної відповідальності;
2) заміни смертної кари на довічне позбавлення волі;
3) часткового звільнення від кримінальної відповідальності;
4) заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не
менше п’ятнадцяти років;
5) заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не
менше двадцяти п’яти років.
96. Помилування засуджених здійснюється у виді:
1) умовно-дострокового звільнення від відбування покарання;
2) звільнення від відбування покарання з випробуванням;
3) заміни покарання або невідбутої його частини більш м’яким
покаранням;
4) умовно-дострокового зняття судимості;
5) звільнення від кримінальної відповідальності.
97. У відповіді під котрим номером міститься неправильне твердження, що
стосується правової регламентації здійснення помилування?
1) право клопотати про помилування має особа, яка засуджена судом
України і відбуває покарання в Україні;
2) клопотання про помилування може бути подано після набрання
вироком законної сили, а при розгляді справи в касаційному порядку – після
прийняття рішення відповідним судом;
3) у випадку засудження особи до довічного позбавлення волі,
клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею не менше
двадцяти п’яти років призначеного покарання;
4) особа, яку раніше було неодноразово (два і більше разів) засуджено за
вчинення умисних злочинів, якщо вона до погашення чи зняття судимості знову
вчинила умисний злочин, може бути помилувана лише у виняткових випадках;

5) право клопотати по помилування має особа, яка засуджена в Україні і
передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава
погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування.
98. У відповіді під котрим номером міститься неправильне твердження, що
стосується правової регламентації здійснення помилування?
1) право клопотати про помилування має особа, яка засуджена судом
іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови
про незастосування помилування, вирок суду щодо якої приведено у
відповідність із законодавством України;
2) особа, до якої раніше було застосовано амністію, якщо вона до
погашення чи зняття судимості знову вчинила умисний злочин, може бути
помилувана лише у виняткових випадках;
3) клопотання про помилування засуджених, які не стали на шлях
виправлення можуть бути задоволені лише за наявності обставин, що
потребують особливо гуманного ставлення;
4) помилування не здійснюється щодо особи, до якої раніше було
застосовано помилування, якщо вона до погашення чи зняття судимості знову
вчинила умисний злочин;
5) у випадку засудження особи до довічного позбавлення волі,
клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею не менше
двадцяти років призначеного покарання.
99. У відповіді під котрим номером міститься неправильне твердження, що
стосується правової регламентації здійснення помилування?
1) помилування засуджених здійснюється у виді повного або часткового
звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання;
2) особа, до якої раніше було застосовано умовно-дострокове звільнення
від відбування покарання, якщо вона до погашення чи зняття судимості знову
вчинила умисний злочин, може бути помилувана лише у виняткових випадках;
3) клопотання про помилування засуджених, які не відбули половини
призначеного їм строку покарання, можуть бути задоволені лише за наявності
обставин, що потребують особливо гуманного ставлення;
4) про помилування засудженого Президент України видає
розпорядження;
5) клопотання про помилування засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі
злочини, можуть бути задоволені лише за наявності обставин, що потребують
особливо гуманного ставлення.
100. У відповіді під котрим номером міститься неправильне твердження,
що стосується правової регламентації здійснення помилування?
1) помилування здійснюється Президентом України стосовно
індивідуально визначеної особи;
2) про помилування засудженого Президент України видає указ;
3) у разі відхилення Комісією при Президентові України у питаннях
помилування клопотання про помилування повторне клопотання щодо особи,
засудженої до довічного позбавлення волі, за відсутності нових обставин, що

заслуговують на увагу, може бути внесено на розгляд Комісії не раніш як через
п’ять років;
4) помилування не здійснюється щодо особи, до якої раніше було
застосовано звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо вона
до погашення чи зняття судимості знову вчинила умисний злочин;
5) особа, до якої раніше було застосовано заміну невідбутої частини
покарання більш м’яким, якщо вона до погашення чи зняття судимості знову
вчинила умисний злочин, може бути помилувана лише у виняткових випадках.
101. У разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк не
більше п’яти років за тяжкий злочин, особа звільняється від відбування
покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не
було виконано у такий строк:
1) один рік;
2) два роки;
3) три роки;
4) чотири роки;
5) п’ять років.
102. Хто є суб’єктом звільнення особи від покарання або подальшого його
відбування?
1) слідчий;
2) прокурор;
3) кримінально-виконавча інспекція;
4) суд;
5) третейський суддя.
103. Хто є суб’єктом пом’якшення призначеного покарання?
1) прокурор;
2) слідчий;
3) суд;
4) кримінально-виконавча інспекція;
5) потерпілий.
104. Протягом якого часу особа, засуджена за діяння, караність якого
законом усунена, підлягає звільненню від призначеного судом покарання?
1) негайно;
2) у найближчі розумні строки;
3) протягом трьох робочих днів;
4) протягом п’яти робочих днів;
5) за появи об’єктивної можливості.
105. За вчинення якого злочину особа може бути звільнена від покарання у
зв’язку із втратою суспільної небезпеки?
1) невеликої тяжкості;
2) середньої тяжкості;
3) невеликої або середньої тяжкості;

4) будь-якого злочину, вчиненого вперше;
5) особа не може бути звільнена від покарання у зв’язку із втратою
суспільної небезпеки.
106. Яким судовим рішенням особа може бути звільнена від покарання у
зв’язку із втратою суспільної небезпеки?
1) вироком;
2) ухвалою;
3) висновком;
4) постановою;
5) рішенням.
107. Що є підставою визнання особи такою, яка на час розгляду справи в
суді не можна вважати суспільно небезпечною?
1) вчинення злочину вперше;
2) вчинення злочину невеликої тяжкості;
3) щиросердечне каяття;
4) бездоганна поведінка та сумлінне ставлення до праці;
5) неповнолітній вік особи.
108. При призначенні якого покарання особа не може бути звільнена від
відбування покарання з випробуванням?
1) виправні роботи;
2) службові обмеження для військовослужбовців;
3) обмеження волі;
4) позбавлення волі на строк не більше п’яти років;
5) штраф.
109. При призначенні якого покарання особа не може бути звільнена від
відбування покарання з випробуванням?
1) виправні роботи;
2) службові обмеження для військовослужбовців;
3) обмеження волі;
4) позбавлення волі на строк не більше п’яти років;
5) арешт.
110. При призначенні покарання у виді позбавлення волі на який строк
особа може бути звільнена від відбування покарання з випробуванням?
1) не більше п’яти років;
2) не більше трьох років;
3) не більше двох років;
4) не більше одного року;
5) при призначенні покарання у виді позбавлення волі особа не може бути
звільнена від відбування покарання з випробуванням.
111. При призначенні покарання у виді позбавлення волі на який строк
особа може бути звільнена від відбування покарання з випробуванням?

1) 8 років;
2) 7 років;
3) 6 років;
4) 5 років;
5) шість місяців.
112. Який мінімальний термін іспитового строку встановлюється судом
при звільненні від відбування покарання з випробуванням?
1) один місяць;
2) два місяці;
3) три місяці;
4) пів року;
5) один рік.
113. Який максимальний термін іспитового строку встановлюється судом
при звільненні від відбування покарання з випробуванням?
1) п’ять років;
2) чотири роки;
3) три роки;
4) два роки;
5) один рік.
114. На який термін встановлюється судом іспитовий строк при звільненні
особи від відбування покарання з випробуванням:
1) від пів року до двох років;
2) від одного місяця до одного року;
3) від одного року до трьох років;
4) від одного до двох років;
5) від двох років до п’яти років.
115. Який обов’язок суд не може покласти на засудженого такий у разі
звільнення від відбування покарання з випробуванням?
1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
2) не виїжджати за межі України;
3) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця
проживання, роботи або навчання;
4) періодично з’являтися для реєстрації кримінально-виконавчій
інспекції;
5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання,
що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.
116. Який обов’язок суд не може покласти на засудженого такий у разі
звільнення від відбування покарання з випробуванням?
1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу
кримінально-виконавчої інспекції;

3) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця
проживання, роботи або навчання;
4) періодично з’являтися для реєстрації кримінально-виконавчій
інспекції;
5) здобути освіту, знайти роботу за спеціальністю.
117. Який обов’язок суд не може покласти на засудженого такий у разі
звільнення від відбування покарання з випробуванням?
1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу
кримінально-виконавчої інспекції;
3) обмежити дозвілля і встановити особливі вимоги до поведінки особи;
4) періодично з’являтися для реєстрації кримінально-виконавчій
інспекції;
5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання,
що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.
118. Хто здійснює контроль за поведінкою засуджених, які звільнені від
відбування покарання з випробуванням?
1) суд;
2) прокурор;
3) адміністративна комісія;
4) органи місцевого самоврядування;
5) кримінально-виконавча інспекція за місцем проживання засудженого.
119. Хто здійснює контроль за поведінкою засуджених
військовослужбовців, які звільнені від відбування покарання з
випробуванням?
1) кримінально-виконавча інспекція за місцем проживання засудженого;
2) кримінально-виконавча інспекція за місцем служби засудженого;
3) командир військової частини;
4) військовий прокурор гарнізону;
5) військовий прокурор регіону.
120. Які додаткові покарання не можуть бути призначені особі у разі
звільнення її від відбування основного покарання з випробовуванням?
1) штраф;
2) позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю;
3) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу;
4) конфіскація майна;
5) у разі звільнення її від відбування основного покарання з
випробовуванням додаткові покарання не призначаються.
121. Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав
покладені на нього обов’язки та не вчинив нового злочину _______
(продовжить речення)

1) вважається таким, що не вчиняв злочину;
2) вважається таким, що не має судимості;
3) звільняється судом від призначеного йому покарання;
4) автоматично звільняється від призначеного покарання;
5) може не відбувати призначеного йому покарання.
122. Що є підставою для направлення засудженого для відбування
призначеного покарання у разі звільнення від відбування покарання з
випробуванням?
1) вчинення правопорушення;
2) вчинення правопорушення, що потягло за собою адміністративне
стягнення;
3) систематичне вчинення правопорушень;
4) систематичне вчинення правопорушень, що потягли за собою
адміністративні стягнення і свідчать про небажання особи стати на шлях
виправлення;
5) всі відповіді правильні.
123. У разі призначення яких покарань допускається звільнення від
відбування покарання з випробовуванням вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до семи років?
1) арешт;
2) громадські роботи;
3) виправні роботи;
4) довічне позбавлення волі;
5) обмеження волі.
124. У разі призначення яких покарань допускається звільнення від
відбування покарання з випробовуванням вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до семи років?
1) арешт;
2) громадські роботи;
3) виправні роботи;
4) позбавлення волі на певний строк;
5) позбавлення волі на строк до п’яти років.
125. Що з наведеного не є підставою для направлення засудженою із
випробуванням вагітної жінки або жінки, яка має дитину віком до семи
років для відбування покарання згідно з вироком суду?
1) жінка відмовилася від дитини;
2) жінка неякісно виховує дитину;
3) жінка передала дитину у дитячій будинок;
4) жінка ухиляється від виховання дитини;
5) жінка ухиляється від догляду за дитиною.

126. У разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі,
особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання
чинності обвинувальним вироком його не було виконано у строк:
1) один рік;
2) два роки;
3) три роки;
4) чотири роки;
5) п’ять років.
127. У разі засудження до покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості, особа звільняється від
відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним
вироком його не було виконано у строк:
1) один рік;
2) два роки;
3) три роки;
4) чотири роки;
5) п’ять років.
128. У разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочини
середньої тяжкості, особа звільняється від відбування покарання, якщо з
дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано у
строк:
1) один рік;
2) два роки;
3) три роки;
4) чотири роки;
5) п’ять років.
129. У разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк
понад п’ять років за тяжкий злочин, а також при засудженні до
позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий
злочин, особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання
чинності обвинувальним вироком його не було виконано у строк:
1) три роки;
2) п’ять років;
3) сім років;
4) десять років;
5) п’ятнадцять років.
130. У разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк
більше десяти років за особливо тяжкий злочин, особа звільняється від
відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним
вироком його не було виконано у строк:
1) три роки;
2) п’ять років;

3) сім років;
4) десять років;
5) п’ятнадцять років.
131. Перебіг давності обвинувального вироку переривається, якщо до
закінчення строків, зазначених у ч.1 та ч.3 ст. 80 КК України, засуджений:
1) вчинить адміністративне правопорушення;
2) систематично вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою
накладення адміністративного стягнення;
3) не став на шлях виправлення;
4) вчинив злочин невеликої тяжкості;
5) вчинив новий злочин середньої тяжкості.
132. Перебіг давності виконання обвинувального вироку зупиняється,
якщо засуджений:
1) не став на шлях виправлення;
2) ухиляється від відбування покарання;
3) вчинив адміністративне правопорушення;
4) вчинив злочин середньої тяжкості;
5) вчинив тяжкий злочин.
133. Як визначається строк давності виконання обвинувального вирку
щодо додаткових покарань?
1) у КК України не визначається;
2) один рік;
3) три роки;
4) п’ять років;
5) визначається основним покаранням, призначеним за вироком суду.
134. Ким вирішується питання про застосування давності виконання
обвинувального вироку до особи, засудженої до довічного позбавлення
волі?
1) КК України;
2) головою Державної пенітенціарної служби;
3) Генеральним прокурором України;
4) Верховною Радою України;
5) судом.
135. У разі засудження за які злочини давність виконання обвинувального
вироку не застосовується?
1) за злочини, за вчинення яких передбачене довічне позбавлення волі;
2) за злочини, вчинені спеціальним суб’єктом;
3) за злочини, пов’язані із умисним посяганням на життя особи;
4) за злочини проти миру та безпеки людства;
5) за злочини проти миру та безпеку людства, передбачені ст. ст. 437-439
та ч.1 ст. 442 КК України.

136. При засудження до якого виду покарання до особи не може бути
застосоване умовно дострокове звільнення від відбування покарання?
1) штраф;
2) виправні роботи;
3) службові обмеження для військовослужбовців;
4) тримання у дисциплінарному батальйоні;
5) позбавлення волі.
137. При засудження до якого виду покарання до особи не може бути
застосоване умовно дострокове звільнення від відбування покарання?
1) громадські роботи;
2) виправні роботи;
3) службові обмеження для військовослужбовців;
4) тримання у дисциплінарному батальйоні;
5) позбавлення волі.
138. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути
застосоване після фактичного відбуття засудженим за злочин невеликої
або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин:
1) не менше одної третини строку покарання;
2) не менше половини строку покарання;
3) не менше двох третин строку покарання;
4) не менше трьох чвертей строку покарання;
5) не менше чотирьох п’ятих строку покарання.
139. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути
застосоване після фактичного відбуття засудженим за умисний тяжкий
злочин чи необережний особливо тяжкий злочин:
1) не менше одної третини строку покарання;
2) не менше половини строку покарання;
3) не менше двох третин строку покарання;
4) не менше трьох чвертей строку покарання;
5) не менше чотирьох п’ятих строку покарання.
140. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути
застосоване після фактичного відбуття засудженим за умисний особливо
тяжкий злочин:
1) не менше одної третини строку покарання;
2) не менше половини строку покарання;
3) не менше двох третин строку покарання;
4) не менше трьох чвертей строку покарання;
5) не менше чотирьох п’ятих строку покарання.
141. Засудженим до яких видів покарань, невідбута частина покарання
може бути замінена судом більш м’яким покаранням?
1) штраф;
2) громадські роботи;

3) виправні роботи;
4) службові обмеження для військовослужбовців;
5) обмеження волі.
142. Засудженим до яких видів покарань, невідбута частина покарання
може бути замінена судом більш м’яким покаранням?
1) штраф;
2) громадські роботи;
3) виправні роботи;
4) службові обмеження для військовослужбовців;
5) позбавлення волі.
143. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким можлива після
відбуття засудженим за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також
за необережний тяжкий злочин:
1) не менше чверті строку покарання;
2) не менше третини строку покарання;
3) не менше половини строку покарання;
4) не менше двох третин строку покарання;
5) не менше трьох чвертей строку покарання.
144. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким можлива після
відбуття засудженим за умисний тяжкий чи необережний особливо тяжкий
злочин:
1) не менше чверті строку покарання;
2) не менше третини строку покарання;
3) не менше половини строку покарання;
4) не менше двох третин строку покарання;
5) не менше трьох чвертей строку покарання.
145. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким можлива після
відбуття засудженим за умисний особливо тяжкий злочин:
1) не менше чверті строку покарання;
2) не менше третини строку покарання;
3) не менше половини строку покарання;
4) не менше двох третин строку покарання;
5) не менше трьох чвертей строку покарання.
146. Після досягнення дитиною якого віку суд залежно від поведінки
засудженої може звільнити її від відбування покарання або замінити його
більш м’яким чи направити засуджену для відбування покарання,
призначеного за вироком?
1) одного року;
2) двох років;
3) трьох років;
4) п’яти років;
5) семи років

147. Звільняється від покарання особа, яка під час його відбування
захворіла на:
1) ВІЛ;
2) туберкульоз;
3) інфекційну хворобу, яка є небезпечною для оточуючих;
4) психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) або керувати ними;
5) венеричне захворювання.
148. Яким нормативним актом оголошується амністія?
1) законом України стосовно індивідуально визначеної особи;
2) законом України стосовно певної категорії осіб;
3) указом Президента України стосовно індивідуально визначеної особи;
4) указом Президента України стосовно певної категорії осіб;
5) постановою Кабінету Міністрів України стосовно певної категорії осіб.
149. Ким здійснюється помилування в Україні?
1) Верховною Радою України стосовно індивідуально визначеної особи;
2) Верховною Радою України стосовно певної категорії осіб;
3) Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи;
4) Президентом України стосовно певної категорії осіб;
5) Кабінетом Міністрів України стосовно певної категорії осіб.
150. Актом про помилування може біти здійснена заміна засудженому
призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на
позбавлення пола на строк не менше:
1) десяти років;
2) п’ятнадцяти років;
3) двадцяти років;
4) двадцяти п’яти років;
5) тридцяти років.
151. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути
застосоване після фактичного відбуття засудженим за злочин невеликої
або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин:
1) не менше одної третини строку покарання;
2) не менше половини строку покарання;
3) не менше двох третин строку покарання;
4) не менше трьох чвертей строку покарання;
5) не менше чотирьох п’ятих строку покарання.
152. Яким нормативно-правовим актом в Україні врегульовані питання
порядку здійснення помилування
1) Законом України «Про помилування»;
2) Законом України «Про порядок здійснення помилування а Україні»;

3) Постановою Кабінету Міністрів України «Про помилування в
Україні»;
4) Наказом Адміністрації Президента України «Про Положення про
порядок здійснення помилування»;
5) «Положенням про порядок здійснення помилування», затвердженого
указом Президента України
153. Помилування засуджених не здійснюється у виді:
1). Заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не
менше двадцяти п'яти років;
2) Повного звільнення від відбування як основного, так і додаткового
покарання;
3) Часткового звільнення відбування як основного, так і додаткового
покарання;
4) Зміни покарання або невідбутої його частини більш м’яким
покаранням;
5) Звільнення від кримінальної відповідальності.
154. Помилування засуджених не здійснюється у виді:
1) Заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не
менше двадцяти п'яти років;
2) Повного звільнення від відбування як основного, так і додаткового
покарання;
3) Часткового звільнення відбування як основного, так і додаткового
покарання;
4) Зміни покарання або невідбутої його частини більш м’яким
покаранням;
5) Призначення покарання нижче від найнижчої межі.
155. Право клопотати про помилування не має особа, яка:
1) Засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;
2) Засуджена судом іноземної держави і передана для відбування
покарання в Україну без умови про незастосування помилування, вирок суду
щодо якої приведено у відповідність із законодавством України;
3) Засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній
державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні
рішення про помилування.
4) Кожна особа, яка відбуває покарання в Україні;
5) Захисник та законний представник засудженої особи.
156. Право клопотати про помилування має особа, яка:
1) Засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;
2) Засуджена судом іноземної держави і передана для відбування
покарання в Україну;
3) Засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній
державі;

4) Будь-яка особа;
5) Захисник та законний представник засудженої особи.
157. Право клопотати про помилування не має особа, яка:
1) Засуджена судом України;
2) Засуджена судом іноземної держави і передана для відбування
покарання в Україну без умови про незастосування помилування, вирок суду
щодо якої приведено у відповідність із законодавством України;
3) Засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній
державі;
4) Будь-яка особа;
5) Захисник та законний представник засудженої особи.
158. У випадку засудження особи до довічного позбавлення волі,
клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею
(продовжити речення):
1) Не менше двадцяти п’яти років призначеного покарання;
2) Не менше двадцяти років призначеного покарання;
3) Не менше п’ятнадцяти років призначеного покарання;
4) Не менше десяти років призначеного покарання;
5) Не менше п’яти років призначеного покарання.
159. Коли може бути подане клопотання про помилування:
1) У будь-який час кримінального провадження;
2) З моменту внесення заяви про злочин у ЄРДР;
3) З моменту оголошення про підозру;
4) З моменту складання обвинувального акту;
5) Після набрання вироком законної сили, а при розгляді справи в
касаційному порядку – після прийняття рішення відповідним судом.
160. За яких умов може бути помилувана особа, яку раніше було засуджено
неодноразово (два і більше разів) за вчинення умисних злочинів:
1) За жодних;
2) За умови відбуття такою особою 1/3 строку покарання;
3) За умови відбуття такою особою 1/2 строку покарання;
4) За умови відбуття такою особою 2/3 строку покарання;
5) У виняткових випадках.
161. За яких умов може бути помилувана особа, до якої раніше було
застосовано амністію:
1) За жодних;
2) За умови відбуття такою особою 1/3 строку покарання;
3) За умови відбуття такою особою 1/2 строку покарання;
4) За умови відбуття такою особою 2/3 строку покарання;
5) У виняткових випадках.

162. За яких умов може бути помилувана особа, до якої раніше було
застосовано помилування:
1) За жодних;
2) За умови відбуття такою особою 1/3 строку покарання;
3) За умови відбуття такою особою 1/2 строку покарання;
4) За умови відбуття такою особою 2/3 строку покарання;
5) У виняткових випадках.
163. За яких умов може бути помилувана особа, до якої раніше було
застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання,
якщо вона до погашення чи зняття судимості знову вчинила умисний
злочин:
1) За жодних;
2) За умови відбуття такою особою 1/3 строку покарання;
3) За умови відбуття такою особою 1/2 строку покарання;
4) За умови відбуття такою особою 2/3 строку покарання;
5) У виняткових випадках.
164. За яких умов може бути помилувана особа, до якої раніше
застосовувалося заміна невідбутої частини покарання більш м’яким, якщо
вона до погашення чи зняття судимості знову вчинила умисний злочин:
1) За жодних;
2) За умови відбуття такою особою 1/3 строку покарання;
3) За умови відбуття такою особою 1/2 строку покарання;
4) За умови відбуття такою особою 2/3 строку покарання;
5) У виняткових випадках.
165. Клопотання про помилування якої категорії засуджених можуть бути
задоволені лише за наявності обставин, що потребують особливо
гуманного ставлення:
1) Які не стали на шлях виправлення;
2) Які засуджені за корупційні злочини;
3) Які засуджені за злочини у сфері службової діяльності;
4) Які засуджені за резонансні злочини;
5) Які не відбули 1/3 призначеного їм строку покарання.
166. Клопотання про помилування якої категорії засуджених можуть бути
задоволені лише за наявності обставин, що потребують особливо
гуманного ставлення:
1) Які не відбули половини призначеного їм строку покарання;
2) Які засуджені за корупційні злочини;
3) Які засуджені за злочини у сфері службової діяльності;
4) Які засуджені за резонансні злочини;
5) Які не відбули 2/3 призначеного їм строку покарання.

167. Клопотання про помилування якої категорії засуджених можуть бути
задоволені лише за наявності обставин, що потребують особливо
гуманного ставлення:
1) Які засуджені за тяжкі злочини;
2) Які засуджені за корупційні злочини;
3) Які засуджені за злочини у сфері службової діяльності;
4) Які засуджені за резонансні злочини;
5) Які не відбули 1/3 призначеного їм строку покарання.
168. Клопотання про помилування якої категорії засуджених можуть бути
задоволені лише за наявності обставин, що потребують особливо
гуманного ставлення:
1) Які засуджені за особливо тяжкі злочини;
2) Які засуджені за корупційні злочини;
3) Які засуджені за злочини у сфері службової діяльності;
4) Які засуджені за резонансні злочини;
5) Які не відбули 1/3 призначеного їм строку покарання.
169. Через який орган подається клопотання про помилування особою,
засудженою судом України, яка відбуває покарання в Україні:
1) Через адміністрацію установи виконання покарань або іншого органу,
що здійснює виконання кримінальних покарань;
2) Через суд за місцем відбування покарань;
3) Через суд за місцем знаходження Адміністрації Президента України;
4) Безпосередньо до Адміністрації Президента України;
5) Через посольство держави, де особа відбуває покарання.
170. Через який орган подається клопотання про помилування особою,
засудженою судом іноземної держави і переданою для відбування
покарання в Україну без умови незастосування помилування:
1) Через адміністрацію установи виконання покарань або іншого органу,
що здійснює виконання кримінальних покарань;
2) Через суд за місцем відбування покарань;
3) Через суд за місцем знаходження Адміністрації Президента України;
4) Безпосередньо до Адміністрації Президента України;
5) Через посольство держави, де особа засуджена.
171. В який строк адміністрація установи виконання покарання направляє
клопотання про помилування до Адміністрації Президента України:
1) У трьохденний термін;
2) Протягом п’яти днів з дня подання;
3) Протягом десяти днів з дня подання;
4) Протягом п’ятнадцяти днів з дня подання;
5) Протягом місяця з дня подання.

172. Які документи не передаються адміністрацією установи виконання
покарання разом із клопотанням про помилування до Адміністрації
Президента України:
1) Копії вироку, ухвали і постанови суду;
2) Докладна характеристика про поведінку особи і ставлення її до праці;
3) Викладена письмово думка адміністрації про доцільність помилування;
4) Інші документи і дані, що мають значення для розгляду питання про
застосування помилування;
5) Всі наведені вище документи.
173. Хто здійснює підготовку матеріалів до розгляду клопотання про
помилування та повідомлення заявника про результати такого розгляду:
1) Суд, за місцем відбування покарання;
2) Адміністрація установи виконання покарання;
3) Президент України;
4) Адміністрація Президента України;
5) Управління з питань помилування Адміністрації Президента України.
174. Що враховується під час розгляду клопотання про помилування:
1) Ступінь тяжкості вчиненого злочину;
2) Строк відбутого покарання;
3) Особа засудженого;
4) Щире каяття;
5) Все наведене вище.
175. Що враховується під час розгляду клопотання про помилування:
1) Активне сприяння розкриттю злочину;
2) Поведінка і ставлення особи до праці;
3) Стан відшкодування завданого збитку;
4) Усунення заподіяної шкоди;
5) Все наведене вище.
176. Що враховується під час розгляду клопотання про помилування:
1) Думка адміністрації установи виконання покарань;
2) Думка спостережної комісії;
3) Думка органу місцевого самоврядування;
4) Думка трудових колективів;
5) Все наведене вище.
177. Ким попередньо розглядається клопотання про помилування і
підготовлені Управлінням матеріали:
1) Президентом України;
2) Адміністрацією Президента України;
3) Конституційним Судом України;
4) Комісією при Президентові України у питаннях помилування;
5) Спеціально уповноваженим Адміністрації Президента у питаннях
помилування.

178. Про помилування Президент України видає (завершіть речення):
1) Постанову;
2) Декрет;
3) Розпорядження;
4) Указ;
5) Наказ.
179. Через який час може були подане повторне клопотання про
помилування у разі відхилення попереднього Комісією у питаннях
помилування особою, засудженою до довічного позбавлення волі:
1) Через рік;
2) Через два роки;
3) Через три роки;
4) Через чотири роки;
5) Через п’ять років.
180. Через який час може були подане повторне клопотання про
помилування у разі відхилення попереднього Комісією у питаннях
помилування особами, засудженими не до довічного позбавлення волі:
1) Через рік;
2) Через два роки;
3) Через три роки;
4) Через чотири роки;
5) Через п’ять років.
181. Щодо осіб, які відбувають покарання в установах чи органах
виконання покарань, Укази Президента України про помилування
засуджених для виконання надсилаються для виконання:
1) Державній пенітенціарній службі України;
2) Установі виконання покарання;
3) Відповідним судам;
4) Міністерству оборони України;
5) Відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади.
182. Щодо осіб, які звільняються від додаткових покарань, Укази
Президента України про помилування засуджених для виконання
надсилаються для виконання:
1) Державній пенітенціарній службі України;
2) Установі виконання покарання;
3) Відповідним судам;
4) Міністерству оборони України;
5) Відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади.

182. Щодо осіб, засуджених до тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців, Укази Президента України про помилування
засуджених для виконання надсилаються для виконання:
1) Державній пенітенціарній службі України;
2) Установі виконання покарання;
3) Відповідним судам;
4) Міністерству оборони України;
5) Відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади.
183. Щодо осіб, засуджених до службових обмежень для
військовослужбовців, Укази Президента України про помилування
засуджених для виконання надсилаються для виконання:
1) Державній пенітенціарній службі України;
2) Установі виконання покарання;
3) Відповідним судам;
4) Міністерству оборони України;
5) Відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади.
184. Щодо осіб, засуджених до позбавлення військових взвань, Укази
Президента України про помилування засуджених для виконання
надсилаються для виконання:
1) Державній пенітенціарній службі України;
2) Установі виконання покарання;
3) Відповідним судам;
4) Міністерству оборони України;
5) Відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.
185. Кому до відома надсилаються укази Президента України про
помилування засуджених:
1) Засобам масової інформації;
2) Міністерству внутрішніх справ;
3) Міністерству юстиції;
4)Державній судовій адміністрації України;
5) Єврокомісії з питань розширення.
186. Амністія є повне або _____________ звільнення від відбування
покарання певної категорії осіб, визнаних винними у вчиненні злочину,
або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки
стосовно цих осіб не набрали законної сили. Заповніть пропущене слово
(словосполучення).
1) Часткове;
2) Не повне;
3) Абсолютне;
4) Відносне;
5) Умовне.

187. Амністія є повне або часткове звільнення від ___________________
певної категорії осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або
кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно
цих осіб не набрали законної сили. Заповніть пропущене слово
(словосполучення).
1) Відбування покарання;
2) Виконання покарання;
3) Кримінальної відповідальності;
4) Кримінального покарання;
5) Немає правильної відповіді.
188. Амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання
_______________________, визнаних винними у вчиненні злочину, або
кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно
цих осіб не набрали законної сили. Заповніть пропущене слово
(словосполучення).
1) Певної категорії осіб;
2) Засуджених;
3) Засудженого;
4) Особи;
5) Покараного.
189. ___________ є повне або часткове звільнення від відбування
покарання певної категорії осіб, визнаних винними у вчиненні злочину,
або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки
стосовно цих осіб не набрали законної сили. Заповніть пропущене слово
(словосполучення).
1) Помилування;
2) Амністія;
3) Звільнення від кримінальної відповідальності;
4) Звільнення від покарання;
5) Звільнення від відбування покарання.
190. Амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання
певної категорії осіб, _________________ у вчиненні злочину, або
кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно
цих осіб не набрали законної сили. Заповніть пропущене слово
(словосполучення).
1) Визнаних винними;
2) Обвинувачених;
3) Підозрюваних;
4) Підсудних;
5) Правильної відповіді немає.
191. Які види амністії передбачено чинним законодавством України:
1) Загальна та окрема;

2) Загальна та індивідуальна;
3) Категоріальна та конкретна;
4) Повна та часткова;
5) Повна та окрема.
192. Повне звільнення зазначених у Законі осіб від відбування
призначеного судом покарання – це:
1) Загальна амністія;
2) Категоріальна амністія;
3) Повна амністія;
4) Тотальна амністія;
5) Генеральна амністія.
193. Часткове звільнення зазначених у Законі осіб від відбування
призначеного судом покарання – це:
1) Не повна амністія;
2) Часткова амністія;
3) Окрема амністія;
4) Конкретна амністія;
5) Індивідуальна амністія.
194. Чи може закон про амністію передбачити заміну одного покарання
іншим:
1) Не може;
2) Може у всіх випадках;
3) Лише щодо позбавлення волі на певний строк;
4) Лише щодо довічного позбавлення волі;
5) Лише щодо окремих, визначених у Законі видів покарань.
195. Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається
______________ стосовно кожної особи індивідуально після ретельної
перевірки матеріалів особової страви та відомостей про поведінки
засудженого за час відбування покарання (заповніть пропущене слово
(словосполучення)).
1) Судом;
2) Верховною Радою України;
3) Президентом України;
4) Кабінетом Міністрів України;
5) Адміністрацією установи виконання покарання.
196. Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається
судом стосовно _________________________ після ретельної перевірки
матеріалів особової страви та відомостей про поведінки засудженого за час
відбування покарання (заповніть пропущене слово (словосполучення)).
1) Кожної особи індивідуально;
2) Певної категорії осіб;
3) Зазначених видів засуджених;

4) Засудженого;
5) Засуджених.
197. Установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи
наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене
діяння, суд, за доведеності вин особи (завершіть речення):
1) Постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від
відбування покарання;
2) Постановляє виправдовувальний вирок;
3) Звільняє засудженого від кримінальної відповідальності;
4) Виносить постанову із звільненням засудженого від відбування
покарання;
5) Звільняє особу від покарання.
198. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, стосовно яких здійснюється досудове розслідування або судове
провадження до постановлення судом обвинувального вироку;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, які мають не погашену судимість;
4) Осіб, які не відбули 1/3 строку призначеного покарання;
5) Осіб, які не відбули 1/2 строку призначеного покарання.
199. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, яким смертну кару в порядку помилування замінено на
позбавлення волі;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, які мають не погашену судимість;
4) Осіб, які не відбули 1/3 строку призначеного покарання;
5) Осіб, які не відбули 1/2 строку призначеного покарання.
200. Амністія не може бути застосована до:
1)Осіб, засуджених до довічного позбавлення волі;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, які мають не погашену судимість;
4) Осіб, які не відбули 1/3 строку призначеного покарання;
5) Осіб, які не відбули 1/2 строку призначеного покарання.
201. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких
злочинів;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, які мають не погашену судимість;
4) Осіб, які не відбули 1/3 строку призначеного покарання;
5) Осіб, які не відбули 1/2 строку призначеного покарання.
202. Амністія не може бути застосована до:

1) Осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних особливо
тяжких злочинів;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, які мають не погашену судимість;
4) Осіб, які не відбули 1/3 строку призначеного покарання;
5) Осіб, які не відбули 1/2 строку призначеного покарання.
203. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, яких засуджено за тяжке тілесне ушкодження;
4) Осіб, яких засуджено за корупційні злочини;
5) Осіб, яких засуджено за насильницькі злочини.
204. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, яких засуджено за терористичний акт;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, яких засуджено за тяжке тілесне ушкодження;
4) Осіб, яких засуджено за корупційні злочини;
5) Осіб, яких засуджено за насильницькі злочини.
205. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, яких засуджено за злочини бандитизм;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, яких засуджено за тяжке тілесне ушкодження;
4) Осіб, яких засуджено за корупційні злочини;
5) Осіб, яких засуджено за насильницькі злочини.
206. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, яких засуджено за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, яких засуджено за тяжке тілесне ушкодження;
4) Осіб, яких засуджено за корупційні злочини;
5) Осіб, яких засуджено за насильницькі злочини.
207. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель
двох і більше осіб;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, яких засуджено за тяжке тілесне ушкодження;
4) Осіб, яких засуджено за корупційні злочини;
5) Осіб, яких засуджено за насильницькі злочини.
208. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, стосовно яких протягом останніх десяти років було застосовано
амністію не залежно від зняття чи погашення судимості та які знову вчинили
умисний злочин;

2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, яких засуджено за тяжке тілесне ушкодження;
4) Осіб, яких засуджено за корупційні злочини;
5) Осіб, яких засуджено за насильницькі злочини.
209. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, стосовно яких протягом останніх десяти років було застосовано
помилування не залежно від зняття чи погашення судимості та які знову
вчинили умисний злочин;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, яких засуджено за тяжке тілесне ушкодження;
4) Осіб, яких засуджено за корупційні злочини;
5) Осіб, яких засуджено за насильницькі злочини.
210. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, які не відшкодували завдані ними збитки;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, яких засуджено за тяжке тілесне ушкодження;
4) Осіб, яких засуджено за корупційні злочини;
5) Осіб, яких засуджено за насильницькі злочини.
211. Амністія не може бути застосована до:
1) Осіб, які не усунули заподіяну злочином шкоду;
2) Осіб, які мають не зняту судимість;
3) Осіб, яких засуджено за тяжке тілесне ушкодження;
4) Осіб, яких засуджено за корупційні злочини;
5) Осіб, яких засуджено за насильницькі злочини.
212. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Умисне вбивство;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
213. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Катування;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
214. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Насильницьке донорство;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;

5) За насильницькі злочини.
215. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
216. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Захоплення заручників;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
217. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Торгівлю людьми або іншу незаконну угоду стосовно людини;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
218. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Злочини проти статевої свободи і недоторканості людини;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
219. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Вимагання;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
220. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Одержання неправомірної вигоди службовою особою;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
221. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Застосування зброї масового знищення;
2) Тяжкий злочин;

3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
222. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Геноцид;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
223. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Посягання на життя представника іноземної держави;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
224. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Піратство;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
225. Амністія не застосовується до осіб, засуджених за:
1) Найманство;
2) Тяжкий злочин;
3) За тяжке тілесне ушкодження;
4) За корупційні злочини;
5) За насильницькі злочини.
226. Чи можуть бути визначені категорії осіб, щодо яких амністія не
поширюється окремими законами про амністію:
1) Так;
2) Ні;
3) Так, але конституційною більшістю Верховної Ради України;
4) Так, але з дозволу Конституційного Суду України;
5) Так, але з дозволу Верховного Суду України.
227. Положення окремого закону про амністію, які не відповідають Закону
України Про застосування амністії в Україні (завершіть речення):
1) Мають пріоритет у застосуванні;
2) Не мають сили і застосуванню не підлягають;
3) Є спеціальними нормами та підлягають застосуванню;
4) Діють частково;
5) Підлягають застосуванню.

228. Від якого покарання не можуть бути звільнені особа, на яких
поширюється дія закону про амністію:
1) Основного;
2) Додаткового;
3) Позбавлення волі на певний строк;
4) Конфіскації майна;
5) Штрафу.
229. Особи, на яких поширюється дія закону про амністію, можуть бути
звільнені від відбування покарання як основного, так і додаткового
покарання, призначеного судом, крім ________________, в частині вироку,
яка не була виконана на день набрання чинності законом про амністію.
(заповніть пропущене слово (словосполучення)).
1) Конфіскації майна;
2) Штрафу;
3) Громадських робіт;
4) Виправних робіт;
5) Позбавлення волі на певний строк.
230. Особи, на яких поширюється дія закону про амністію, можуть бути
звільнені від відбування покарання як основного, так і додаткового
покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, в частині вироку,
яка не була виконана _____________________________________. (заповніть
пропущене слово (словосполучення)).
1) Протягом десяти днів з дня набрання чинності законом про амністію;
2) На день набрання чинності законом про амністію;
3) Протягом місяця з дня набрання чинності законом про амністію;
4) Не раніше за 10 днів від дня набрання чинності законом про амністію;
5) Не раніше місяця від дня набрання чинності законом про амністію.
231. Особам, засудженим до покарання (основного чи додаткового) у виді
штрафу, сума штрафу, сплаченого ними до прийняття судом рішення про
звільнення від відбування покарання у зв’язку з амністією,
________________. (заповніть пропущене слово (словосполучення)).
1) Не повертається;
2) Повертається;
3) Повертається у розмірі, який у двічі менше сплаченої;
4) Повертається у подвійному розмірі.
5) Передається на користь потерпілого.
232. Питання про погашення чи зняття судимості стосовно осіб, до яких
застосовано амністію, вирішується (завершіть речення):
1) На розсуд суду.
2) За клопотанням органу державного обвинувачення;
3) За клопотанням потерпілого;
4) За клопотанням захисника;

5) Відповідно до положень Кримінального Кодексу України.
233. Закони про амністію, за винятком ____________________, Верховна
Рада може приймати не частіше одного разу протягом календарного року.
(заповніть пропущене слово (словосполучення)).
1) Індивідуальної амністії;
2) Законів про умовну амністію;
3) Законів про політичну амністію;
4) Законів про індивідуальну амністію;
5) Законів про категоріальну амністію.
234. Закони про амністію, за винятком законів про умовну амністію,
Верховна Рада може приймати не частіше _______________ протягом
календарного року. (заповніть пропущене слово (словосполучення)).
1) Одного разу;
2) Двох разів;
3) Трьох разів;
4) Чотирьох разів;
5) П’яти разів.
235. Закони про амністію, за винятком законів про умовну амністію,
Верховна Рада може приймати не частіше одного разу протягом
__________________. (заповніть пропущене слово (словосполучення)).
1) Одного кварталу.
2) Півріччя;
3) Календарного року;
4) Трьох років;
5) П’яти років.
236. Протягом якого часу особи, засуджені за вчинення злочину, які
відповідно до закону про амністію підлягають звільненню від відбування
покарання:
1) Одного місяця;
2) Негайно;
3) Протягом розумного строку;
4) Протягом трьох місяців після опублікування закону про амністію;
5) На наступний день після дня опублікування закону про амністію.
237. Протягом якого часу особи, засуджені за вчинення злочину, які
відповідно до закону про амністію підлягають звільненню від подальшого
відбування покарання:
1) Одного місяця;
2) Негайно;
3) Протягом розумного строку;
4) Протягом трьох місяців після опублікування закону про амністію;
5) На наступний день після дня опублікування закону про амністію.

238. Особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до закону про
амністію підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування)
покарання, звільняються не пізніше як протягом __________ місяців після
опублікування закону про амністію. (заповніть пропущене слово
(словосполучення)).
1) Двох;
2) Трьох;
3) Чотирьох;
4) П’яти;
5) Шести.
239. Особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до закону про
амністію підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування)
покарання, звільняються не пізніше як протягом трьох ___________ після
опублікування закону про амністію. (заповніть пропущене слово
(словосполучення)).
1) Годин;
2) Днів;
3) Тижнів;
4) Місяців;
5) Років.
240. Особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до закону про
амністію підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування)
покарання, звільняються не пізніше як протягом трьох місяців після
________________________________. (заповніть пропущене слово
(словосполучення)).
1) Вступу вироку суду у законну силу;
2) Збігу терміну апеляційного оскарження;
3) Опублікування закону про амністію;
4) Прийняття закону про амністію;
5) Винесення судом відповідного рішення.
241. Особи, стосовно яких відповідно до закону про амністію
застосовується скорочення терміну покарання, мають бути офіційно
проінформовані про нове обчислення терміну покарання і про дату
закінчення відбування покарання протягом __________ після
опублікування закону про амністію. (заповніть пропущене слово
(словосполучення)).
1) Наступного дня;
2) Дня;
3) Тижня;
4) Місяця;
5) Року
242. Особи, стосовно яких відповідно до закону про амністію
застосовується скорочення терміну покарання, мають бути офіційно

проінформовані про нове обчислення терміну покарання і про дату
закінчення відбування покарання протягом місяця після
_____________________________. (заповніть пропущене слово
(словосполучення)).
1) Вступу вироку суду у законну силу;
2) Збігу терміну апеляційного оскарження;
3) Опублікування закону про амністію;
4) Прийняття закону про амністію;
5) Винесення судом відповідного рішення.
243. Заповніть пропущене словосполучення. Відповідно до ч.2 ст. 84 КК
України особа, яка після вчинення злочину або постановлення вироку
захворіла на _______________________________, може бути звільнена від
покарання або від подальшого його відбування.
1) Тяжку хворобу;
2) Інфекційну хворобу;
3) Іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покаранню;
4) Інфекційну хворобу, що перешкоджає відбуванню покаранню;
5) Тяжку інфекційну хворобу.
244. За умови засудження неповнолітнього до якого виду покарання
можливе звільнення його від відбування покарання з випробуванням:
1) Громадських робіт;
2) Виправних робіт;
3) Штрафу;
4) Арешту;
5) Довічного позбавлення волі.
245. За умови засудження неповнолітнього до якого виду покарання
можливе звільнення його від відбування покарання з випробуванням:
1) Громадських робіт;
2) Виправних робіт;
3) Штрафу;
4) Позбавлення волі;
5) Довічного позбавлення волі.
246. Іспитовий строк для неповнолітніх, звільнених від відбування
покарання з випробуванням встановлюється:
1) Від одного місяця до одного року;
2) Від одного місяця до шести місяців;
3) Від шести місяців до одного року;
4) Від одного до двох років;
5) Від одного до трьох років.
247. Який мінімальний іспитовий строк може бути встановлено для
неповнолітнього, звільненого від відбування покарання з випробуванням:
1) Один місяць;

2) Три місяці;
3) Шість місяців;
4) Один рік;
5) Два роки.
248. Який максимальний іспитовий строк може бути встановлено для
неповнолітнього, звільненого від відбування покарання з випробуванням:
1) Один місяць;
2) Три місяці;
3) Шість місяців;
4) Один рік;
5) Два роки.
249. Яку умову законодавець встановлює для окремої особи, коли суд
покладає на таку особу обов’язок нагляду за неповнолітніми засудженими
та проведення з ними виховної роботи у разі звільнення неповнолітнього
від відбування покарання з випробуванням:
1) Вища педагогічна освіта;
2) Досвід виховної роботи;
3) Наявність власних дітей;
4) Вища юридична освіта;
5) Згода такої особи.
250. Яку умову законодавець встановлює для окремої особи, коли суд
покладає на таку особу обов’язок нагляду за неповнолітніми засудженими
та проведення з ними виховної роботи у разі звільнення неповнолітнього
від відбування покарання з випробуванням:
1) Вища педагогічна освіта;
2) Досвід виховної роботи;
3) Наявність власних дітей;
4) Вища юридична освіта;
5) Прохання такої особи.

