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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 1
Тестові завдання:
1. Система правових норм, що регулюють своїм особливим методом певну сферу якісно
однорідних суспільних відносин – це:
а) інститут права;
б) галузь права;
в) система права;
г) правова система.
2.Галузь знань, що ґрунтується на фундаментальних теоретичних розробках теорії виконання
покарань із дослідженням сутності кримінально-виконавчої діяльності та заглибленням в об'єкт
дослідження, характеристикою основного й другорядних напрямків діяльності органів та установ
виконання покарань – це:
а) наука кримінально-виконавчого права;
б) навчальна дисципліна «Кримінально-виконавче право»;
в) система кримінально-виконавчого права;
г) методологія кримінально-виконавчого права.
3.Кримінально-виконавче право – це:
а) галузь права, наука та навчальна дисципліна;
б) методологія викладання права;
в) наукова дисципліна;
г) методика викладання права.
4. Кримінально-виконавчий кодекс України було прийнято в:
а) 2001 р.;
б) 2003 р.;
в) 1997 р.;
г) 1995 р.
5. Цілісний і погоджений комплекс нормативно-правових приписів, що містяться в законах і
розподілені залежно від предмета і метода правового регулювання по галузях та інститутах
законодавства – це:
а) система законодавства;
б) система права;
в) правова система;
г) підсистема права.
Теоретичні питання:
1. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими правоохоронними органами.
2. Види зарубіжних пенітенціарних систем та їх основні характеристики.

Викладач ____доц. Бондаренко Є.В.
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Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 2
Тестові завдання:
1.Загальнообов'язкове правило поведінки, сформоване в суспільстві відповідно до визнаної в
ньому справедливої міри свободи і рівності та формально визначене (встановлене чи
санкціоноване) і забезпечене державою з метою регулювання, охорони та захисту суспільних
відносин – це:
а) норма права;
б) метод права;
в) юридичні принципи;
г) методологія права.
2.Частиною національного законодавства України стають:
а) всі міжнародні договори України;
б) чинні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України;
в) міжнародні договори, підписані Президентом України;
г) міжнародні договори, укладені Кабінетом Міністрів України.
3. Конституцію України було прийнято у:
а) 1992 р.;
б) 1999 р.;
в) 1996 р.;
г) 1998 р.
4. Принципи і цілі, які держава проводить у життя при створенні і застосуванні права, його норм, у
діяльності юридичних установ, у формуванні й розвитку правосвідомості населення – це:
а) юридична політика;
б) юридичні принципи;
в) система права;
г) методологія права.
5.Політика, що визначає цілі, принципи, стратегію, напрямки діяльності органів і установ
виконання покарань, її основні форми й методи – це:
а) економічна політика;
б) політика в сфері виконання покарань;
в) система покарань;
г) виконавчі відносини.
Теоретичні питання:
1.Виправні колонії мінімального, середнього та максимального рівнів безпеки.
2.Відомчій контроль та його види: попередній або превентивний, поточний або активний та
заключний.

Викладач ____доц. Бондаренко Є.В.
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липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 3
Тестові завдання:
1. Суб'єктом виконання покарання є:
а) адміністрація органів і установ виконання покарань;
б) потерпілий;
в) адміністрація органів СБУ;
г) органи місцевого самоврядування.
2.Особи, що причетні до цього різновиду діяльності, мають контакти з адміністрацією і засудженими,
однак не наділені повноваженнями реалізації кари, застосування примусових заходів – це:
а) політики;
б) засуджені;
в) учасники кримінально-виконавчої діяльності;
г) виконавці.
3.Врегульовані нормами кримінально-виконавчого законодавства взаємовідносини, які
виникають, змінюються і припиняються між суб'єктами та іншими учасниками з приводу
виконання та відбування покарання – це:
а) кримінально-виконавчі правовідносини;
б) юридичні принципи;
в) система кримінального права;
г) кримінально-виконавча методологія
4.Акти органів влади або інших уповноважених органів держави, які містять норми кримінальновиконавчого права – це:
а) система кримінально-виконавчого права;
б) рецепція кримінально-виконавчого права;
в) джерела кримінально-виконавчого права;
г) акти права.
5.Загальну декларацію прав людини було прийнято у:
а) 1965 р.;
б) 1995 р.;
в) 1948 р.;
г) 1955 р.
Теоретичні питання:
1.Виховні колонії. Особливості устатковування виховних колоній.
2.Державна кримінально-виконавча служба України та її структура.

Викладач ____доц. Бондаренко Є.В.
Затверджено на засіданні кафедри
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
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Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 4
Тестові завдання:
1.Офіційний письмовий документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це суб’єктом
нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством
процедурою, який спрямовано на регулювання суспільних відносин, містить нормативні
приписи, розрахований на багаторазове застосування й дія якого не вичерпується одноразовим
виконанням – це:
а) нормативно-правовий акт;
б) справотворчість;
в) правова система;
г) локальний акт.
2.Суб'єктом відбування покарання є:
а) засуджений;
б) потерпілий;
в) покараний;
г) виконавець.
3.Правові (норми кримінально-виконавчого права) і матеріально-предметні засоби (будівлі місць
позбавлення волі, захисні спорудження, система охорони, сигналізації і т. ін.) – це:
а) методи кримінально-виконавчої діяльності;
б) засоби кримінально-виконавчої діяльності;
в) система покарань;
г) виконавчі відносини.
4.Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження і покарання було прийнято у:
а) 1967 р.;
б) 1971 р.;
в) 1996 р.;
г) 1984 р.
5.Особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави
або держав – це:
а) особа без громадянства;
б) громадянин України;
в) апатрид;
г) іноземець.
Теоретичні питання:
1.Громадський контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань.
2.Зміст суб’єктивних прав та законних інтересів засуджених.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 5
Тестові завдання:
1.Європейські пенітенціарні Правила було прийнято у:
а) 1992 р.;
б) 1958 р.;
в) 1987 р.;
г) 1998 р.
2.Суд, який розглядає апеляції на рішення судів першої інстанції, що не набрали законної сили, з
вирішенням питання про законність і обґрунтованість оскаржуваних рішень – це:
а) суд першої інстанції;
б) третейський суд;
в) суд апеляційної інстанції;
г) оперативний суд.
3.Різновид спеціального статусу, який, у свою чергу, поділяється на правові статуси осіб, які відбувають різні
види кримінальних покарань – це:
а) правовий статус засуджених;
б) правовий статус державного виконавця;
в) загальний правовий статус;
г) правовий статус підозрюваних
4.Юридично закріплене положення особи в державі й суспільстві – це:
а) судовий статус;
б) третейський статус;
в) правовий статус;
г) оперативний статус.
5.Закон України «Про громадянство України » складається з:
а) 29 статей;
б) 27 статей;
в) 25 статей;
г) 37 статей.
Теоретичні питання:
1.Державна пенітенціарна служба України як центральний орган виконавчої влади в сфері
виконання покарань, його завдання, функції та структура.
2.Державні органи, що виконують кримінальні покарання, не пов'язані з ізоляцією
засуджених.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 6
Тестові завдання:
1.Закон України «Про державну службу» було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 1993 р.;
в) 1998 р.;
г) 2011 р.
2.Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином –
це:
а) особа без громадянства;
б) громадянин України;
в) патріот;
г) іноземець.
3.Особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та
міжнародними договорами України – це:
а) особа без громадянства;
б) громадянин України;
в) апатрид;
г) іноземець.
4.Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» складається з:
а) 32 статей;
б) 47 статей;
в) 35 статей;
г) 37 статей.
5.Юридична практична діяльність виявляється, як правило:
а) у подіях;
б) у діях;
в) у відчуттях;
г) у концепціях.
Теоретичні питання:
1.Державний контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань, форми його
здійснення та види: контроль органів державної влади, судовий контроль, відомчий
контроль.
2.Історія, етапи та чинники розвитку кримінально-виконавчого законодавства України.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 7
Тестові завдання:
1.Закон України «Про громадянство України » було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 1991 р.;
г) 2003 р.
2.Закон України «Про прокуратуру» складається з:
а) 56 статей;
б) 28 статей;
в) 33 статей;
г) 57 статей.
3.Визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу
та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових
повноважень – це:
а) посада;
б) професія;
в) державна діяльність;
г) державний апарат.
4.Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» було прийнято у:
а) 2008 р.;
б) 1997 р.;
в) 2012 р.;
г) 2005 р.
5.Посадова особа, яка перебуває на державній службі в органах прокуратури і має повноваження
по здійсненню покладених на прокуратуру функцій та завдань відповідно до встановленої
компетенції – це:
а) прокурор;
б) слідчий;
в) працівник органів внутрішніх справ;
г) робітник.
Теоретичні питання:
1.Завдання органів і установ кримінально-виконавчої системи України, принципи їх
організації та діяльності.
2.Класифікація установ, що виконують покарання.

Викладач ____доц. Бондаренко Є.В.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 8
Тестові завдання:
1.Система процесуальних дій – це:
а)визначений нормами права порядок діяльності слідчих, адміністративних, судових та інших органів;
б) нормативний комплекс;
в) визначений нормами права порядок діяльності випускників юридичних вищих навчальних
закладів;
г) визначений нормами права порядок діяльності суб’єктів практичної юридичної діяльності.
2. Закон України «Про прокуратуру» було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 1991 р.;
г) 2003 р.
3. Принципи і цілі, які держава проводить у життя при створенні і застосуванні права, його норм, у
діяльності юридичних установ, у формуванні й розвитку правосвідомості населення – це:
а) юридична політика;
б) юридичні принципи;
в) система права;
г) методологія права.
4.Політика, що визначає цілі, принципи, стратегію, напрямки діяльності органів і установ
виконання покарань, її основні форми й методи – це:
а) економічна політика;
б) політика в сфері виконання покарань;
в) система покарань;
г) виконавчі відносини.
5.Частиною національного законодавства України стають:
а) всі міжнародні договори України;
б) чинні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України;
в) міжнародні договори, підписані Президентом України;
г) міжнародні договори, укладені Кабінетом Міністрів України.
Теоретичні питання:
1.Загальна характеристика та поняття кримінально-виконавчої системи України.
2.Конституція України – правова база та джерело розвитку кримінально-виконавчого
законодавства.

Викладач ____доц. Бондаренко Є.В.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 9
Тестові завдання:
1. Юридична практична діяльність виявляється, як правило:
а) у подіях;
б) у діях;
в) у відчуттях;
г) у концепціях.
2.Закон України «Про державну службу» було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 1993 р.;
в) 1998 р.;
г) 2011 р.
3.Визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу
та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових
повноважень – це:
а) посада;
б) професія;
в) державна діяльність;
г) державний апарат.
4.Суб'єктом виконання покарання є:
а) адміністрація органів і установ виконання покарань;
б) потерпілий;
в) адміністрація органів СБУ;
г) органи місцевого самоврядування.
5.Особи, що причетні до цього різновиду діяльності, мають контакти з адміністрацією і засудженими,
однак не наділені повноваженнями реалізації кари, застосування примусових заходів – це:
а) політики;
б) засуджені;
в) учасники кримінально-виконавчої діяльності;
г) виконавці.
Теоретичні питання:
1.Класифікація принципів кримінально-виконавчого права.
2.Міжнародний контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань та форми його
здійснення.

Викладач ____доц. Бондаренко Є.В.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 10
Тестові завдання:
1.Політика, що визначає цілі, принципи, стратегію, напрямки діяльності органів і установ
виконання покарань, її основні форми й методи – це:
а) економічна політика;
б) політика в сфері виконання покарань;
в) система покарань;
г) виконавчі відносини.
2.Суб'єктом відбування покарання є:
а) засуджений;
б) потерпілий;
в) покараний;
г) виконавець.
3.Правові (норми кримінально-виконавчого права) і матеріально-предметні засоби (будівлі місць
позбавлення волі, захисні спорудження, система охорони, сигналізації і т. ін.) – це:
а) методи кримінально-виконавчої діяльності;
б) засоби кримінально-виконавчої діяльності;
в) система покарань;
г) виконавчі відносини.
4.Сукупність органів та установ держави, які здійснюють діяльність з виконання кримінальних покарань,
наділені спеціальним статусом та перебувають у відносинах субординації між собою – це:
а) кримінально-виконавча служба;
б) кримінально-виконавча система;
в) кримінально-виконавча політика;
г) кримінально-виконавча концепція.
5.Закон України «Про державну службу» складається з:
а) 38 статей;
б) 57 статей;
в) 28 статей;
г) 37 статей.
Теоретичні питання:

1.Кримінально-виконавча інспекція, її функції компетенція.
2.Органи виконання покарань.
Викладач ____доц. Бондаренко Є.В.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 11
Тестові завдання:
1.Закон України «Про прокуратуру» було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 1991 р.;
г) 2003 р.
2.Система процесуальних дій – це:
а)визначений нормами права порядок діяльності слідчих, адміністративних, судових та інших органів;
б) нормативний комплекс;
в) визначений нормами права порядок діяльності випускників юридичних вищих навчальних
закладів;
г) визначений нормами права порядок діяльності суб’єктів практичної юридичної діяльності.
3.Примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю
засудженого – це:
а) конфіскація майна;
б)штраф;
в) реквізиція майна;
г) притримання майна.
4.Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження і покарання було прийнято у:
а) 1967 р.;
б) 1971 р.;
в) 1996 р.;
г) 1984 р.
5 Система правових норм, що регулюють своїм особливим методом певну сферу якісно
однорідних суспільних відносин – це:
а) інститут права;
б) галузь права;
в) система права;
г) правова система.
Теоретичні питання
1.Кримінально-виконавча політика як форма єдиної державної політики у сфері виконання
кримінальних покарань.
2.Особливості устатковування виправних колоній.

Викладач ____доц. Бондаренко Є.В.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 12
Тестові завдання:
1.Вид покарання, який встановлюється на строк від 6 місяців до 2 років і відбувається за місцем
роботи засудженого – це:
а) виправні роботи;
б) нормативна праця;
в) громадські роботи;
г) визначений нормами права порядок діяльності суб’єктів практичної юридичної діяльності.
2.Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» скрадається з:
а) 29 статей;
б) 22 статей;
в) 35 статей;
г) 55 статей.
3.«Положення про Державну пенітенціарну службу України» було затверджене Указом
Президента України у:
а) 13 пунктів;
б) 16 пунктів;
в) 18 пунктів;
г) 13 пунктів.
г) Верховною Радою України.
4.Юридично закріплене положення особи в державі й суспільстві – це:
а) судовий статус;
б) третейський статус;
в) правовий статус;
г) оперативний статус.
5.Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином –
це:
а) особа без громадянства;
б) громадянин України;
в) патріот;
г) іноземець.
Теоретичні питання:
1.Кримінально-виконавче право як самостійна галузь права, його місце в системі права
України.
2.Основні обов’язки засуджених та їх зміст.

Викладач ____доц. Бондаренко Є.В.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 13
Тестові завдання:
1.«Положення про Державну пенітенціарну службу України» було затверджене Указом
Президента України у:
а) 2007 р.;
б) 2003 р.;
в) 2004 р.;
г) 2011 р.
2.Посадова особа, яка перебуває на державній службі в органах прокуратури і має повноваження
по здійсненню покладених на прокуратуру функцій та завдань відповідно до встановленої
компетенції – це:
а) прокурор;
б) слідчий;
в) працівник органів внутрішніх справ;
г) робітник.
3.Закон України «Про прокуратуру» складається з:
а) 56 статей;
б) 28 статей;
в) 33 статей;
г) 57 статей.
4 Особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави
або держав – це:
а) особа без громадянства;
б) громадянин України;
в) апатрид;
г) іноземець.
5.Акти органів влади або інших уповноважених органів держави, які містять норми кримінальновиконавчого права – це:
а) система кримінально-виконавчого права;
б) рецепція кримінально-виконавчого права;
в) джерела кримінально-виконавчого права;
г) акти права.
Теоретичні питання:
1.Міжнародно-правові акти щодо поводження з ув’язненими та їх імплементація в
кримінально-виконавче законодавство України.
2.Персонал органів і установ виконання покарань.

Викладач ____доц. Бондаренко Є.В.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
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Завідувач кафедрою
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 14
Тестові завдання:
1.Закон України «Про громадянство України » складається з:
а) 29 статей;
б) 27 статей;
в) 25 статей;
г) 37 статей.
2.Кримінально-виконавче право – це:
а) галузь права, наука та навчальна дисципліна;
б) методологія викладання права;
в) наукова дисципліна;
г) методика викладання права.
3 Принципи і цілі, які держава проводить у життя при створенні і застосуванні права, його норм, у
діяльності юридичних установ, у формуванні й розвитку правосвідомості населення – це:
а) юридична політика;
б) юридичні принципи;
в) система права;
г) методологія права.
4.Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» було прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 1994 р.;
в) 1991 р.;
г) 2007 р.
5.Суд, який розглядає апеляції на рішення судів першої інстанції, що не набрали законної сили, з
вирішенням питання про законність і обґрунтованість оскаржуваних рішень – це:
а) суд першої інстанції;
б) третейський суд;
в) суд апеляційної інстанції;
г) оперативний суд.
Теоретичні питання:
1.Наука кримінально-виконавчого права, її предмет та методологічна основа.
2.Поняття та зміст правового статусу засуджених.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 15
Тестові завдання:
1.Загальнообов'язкове правило поведінки, сформоване в суспільстві відповідно до визнаної в
ньому справедливої міри свободи і рівності та формально визначене (встановлене чи
санкціоноване) і забезпечене державою з метою регулювання, охорони та захисту суспільних
відносин – це:
а) норма права;
б) метод права;
в) юридичні принципи;
г) методологія права.
2.Частиною національного законодавства України стають:
а) всі міжнародні договори України;
б) чинні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України;
в) міжнародні договори, підписані Президентом України;
г) міжнародні договори, укладені Кабінетом Міністрів України.
3. Конституцію України було прийнято у:
а) 1992 р.;
б) 1999 р.;
в) 1996 р.;
г) 1998 р.
4.Особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та
міжнародними договорами України – це:
а) особа без громадянства;
б) громадянин України;
в) апатрид;
г)іноземець
5.Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» складається з:
а) 32 статей;
б) 47 статей;
в) 35 статей;
г) 37 статей.
Теоретичні питання:
1.Поняття та види контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань в Україні.
2.Поняття та особливості кримінально-виконавчих правовідносин.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 16
Тестові завдання:
1.Фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ – це:
а) стягувач;
б) боржник;
в) виконавець;
г) оферент.
2. Грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині
Кримінального кодексу України – це:
а) штраф;
б) пеня;
в) коносамент;
г) неустойка.
3.Закон України «Про виконавче провадження» було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 1999 р.;
г) 2003 р.
4.Щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого
законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках,
визначених законом – це:
а) пенсійна субсидія;
б) додаткова заробітна плата;
в) компенсаційні виплати;
г) пенсія.
5.Закон України «Про попереднє ув'язнення» було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 1995 р.;
в) 1993 р.;
г) 2008 р.
Теоретичні питання:
1. Види амністії. Категорії осіб, щодо яких не застосовується амністія.
2. Види кримінальних покарань, пов’язаних з позбавленням волі.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 17
Тестові завдання:
1. Кримінальний процесуальний кодекс України було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 2012 р.;
в) 1997 р.;
г) 2008 р.
2.Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення
правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 1985 р.;
в) 1987 р.;
г) 2008 р.
3. У виховних колоніях засуджені мають право витрачати на місяць для придбання продуктів
харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені в колонії, в сумі:
а) до ста п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;
б) до п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;
в) до двохсот відсотків мінімального розміру заробітної плати;
г) до ста відсотків мінімального розміру заробітної плати.
4.У випадку засудження особи до довічного позбавлення волі, клопотання про її помилування
може бути подано після відбуття нею:
а) не менше двадцяти років призначеного покарання;
б) не менше двадцяти п’яти років призначеного покарання;
в) не менше десяти років призначеного покарання;
г) не менше тридцяти років призначеного покарання.
5.Підготовку матеріалів до розгляду клопотання про помилування та повідомлення заявника про
результати такого розгляду здійснює:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Обласна державна адміністрація;
в) Секретаріат Верховної Ради України;
г) Управління з питань помилування Адміністрації Президента України
Теоретичні питання:
1.Визначення виду установи виконання покарань (УВП) та місця відбування покарання.
2.Відповідальність засуджених до громадських робіт за порушення порядку і умов відбування
покарання.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 18
Тестові завдання:
1.Клопотання про помилування і підготовлені матеріали попередньо розглядаються:
а) Комісією при Президентові України у питаннях помилування;
б) Секретаріатом Верховної Ради України ;
в) Головою Верховної Ради України;
г) Головою обласної державної адміністрації .
2.«Положення про порядок здійснення помилування» було затверджене Указом Президента
України у:
а) 1995 р.;
б) 2001 р.;
в) 1991 р.;
г) 2010 р.
3.Про помилування засудженого Президент України видає:
а) указ;
б) розпорядження;
в) постанову;
г) наказ.
4.Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним:
а) протягом шести місяців з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності;
б) протягом одного року з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності;
в) протягом трьох місяців з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності;
г) протягом двох місяців з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності.
5.Закон України «Про виконавче провадження» складається з:
а) 77 статей;
б) 90 статей;
в) 35 статей;
г) 55 статей.
Теоретичні питання:
1.Виконання покарання у виді арешту.
2.Відповідальність за невиконання вироку суду про позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю.
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Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 19
Тестові завдання:
1.«Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань
розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до
позбавлення волі» було затверджене наказом Міністерства юстиції України у:
а) 2012 р.;
б) 2005 р.;
в) 1998 р.;
г) 2008 р.
2.Діяльність, що спрямована на пошук і закріплення фактичних даних про протиправну
поведінку суб'єктів та учасників кримінально-виконавчої діяльності – це:
а) оперативно-розшукова діяльність у колоніях;
б) діяльність для ув’язнених;
в) громадська діяльність у колоніях;
г) діяльність у колоніях без позбавлення волі.
3.Запобіжний захід, який у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом
України, застосовується щодо підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) та засудженого,
вирок щодо якого не набрав законної сили – це:
а) попереднє ув'язнення;
б) додаткове ув'язнення;
в) компенсаційне ув'язнення;
г) ув'язнення штрафне
4.Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, розміщуються в
приміщеннях камерного типу, як правило:
а) по дві особи;
б) по три особи;
в) по чотири особи;
г) по десять осіб.
5.Клопотання про помилування може бути подано:
а) до набрання вироком законної сили;
б) після збігу трьох місяців з набрання вироком законної сили;
в) після збігу шести місяців з набрання вироком законної сили;
г) після набрання вироком законної сили.
Теоретичні питання:
1.Діяльність піклувальної ради при виховних колоніях.
2.Звільнення в зв’язку з відбуттям призначеного судом строку покарання.
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Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 20
Тестові завдання:
1.Особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк,
а
також звільнені
від
подальшого відбування зазначених видів покарань на
підставах, передбачених законом – це:
а) звільнені особи;
б) засуджені особи;
в) юридичні особи;
г) правопорушники.
2.Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» було прийнято у:
а) 1997 р.;
б) 2001 р.;
в) 2011 р.;
г) 2010 р.
3.Повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні
злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб
не набрали законної сили – це:
а) юридична відповідальність;
б) амністія;
в) злочинна діяльність;
г) визнання вини.
4.Правосуддя в Україні здійснюється:
а) судами та органами державної влади і місцевого самоврядування;
б) судами та органами місцевого самоврядування;
в) судами та органами державної влади;
г) виключно судами.
5.Запобіжний захід, який у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом
України, застосовується щодо підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) та засудженого,
вирок щодо якого не набрав законної сили – це:
а) попереднє ув'язнення;
б) додаткове ув’язнення;
в) затримання;
г) позбавлення волі
Теоретичні питання:
1.Заходи заохочення та стягнення, які застосовуються до неповнолітніх.
2.Звільнення на підставі закону про амністію та акту про помилування.
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липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 21
Тестові завдання:
1.Грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що
перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також кошти на
рахунках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України, що
вилучені з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу – це:
а) валюта України;
б) валюта США;
в) цінні папери;
г) валюта Євросоюзу.
2 Закон України «Про державну виконавчу службу» було прийнято у:
а) 2004 р.;
б) 1998 р.;
в) 1997 р.;
г) 2005 р.
3.Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу:
а) на кошти боржника у гривнях та іноземній валюті;
б) на заставлене майно;
в) на нерухоме майно;
г) на ювелірні вироби.
4.Закон України «Про попереднє ув'язнення» складається з:
а) 29 статей;
б) 22 статей;
в) 35 статей;
г) 55 статей.
5.Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення
правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) складаються з:
а) семи частин;
б) шести частин;
в) десяти частин;
г) восьми частин.
Теоретичні питання:
1.Відповідальність за порушення порядку і умов відбування виправних робіт і за злісне
ухилення від їх відбування.
2.Звільнення на підставі закону про амністію та акту про помилування.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 22
Тестові завдання:
1.Допомога звільненим особам шляхом здійснення комплексу правових, економічних,
психологічних, соціальних та інших заходів, зокрема надання послуг, спрямованих на їх
соціальну адаптацію – це:
а) соціальний патронаж;
б) соціальна адаптація;
в) соціальне партнерство;
г) соціальний казус.
2.Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» складається з:
а) 29 статей;
б) 26 статей;
в) 35 статей;
г) 55 статей.
3.Процес засвоєння звільненими особами соціального досвіду з метою повернення їх до
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві – це:
а) соціальний патронаж;
б) соціальна адаптація;
в) соціальне партнерство;
г) соціальний казус.
4.«Положення про педагогічну раду виховної колонії» було затверджене наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань у:
а) 2001 р.;
б) 2004 р.;
в) 1997 р.;
г) 2008 р.
5.Звернення стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання:
а) не допускається;
б)допускається за згодою адвоката;
в) допускається за згодою боржника;
г) допускається за виконавчими документами.
Теоретичні питання:
1.Основні вимоги і правила режиму в УВП.
2.Особова справа засудженого, її зміст, порядок ведення та збереження.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 23
Тестові завдання:
1.Закон України «Про державну виконавчу службу» складається з:
а) 17 статей;
б) 19 статей;
в) 25 статей;
г) 35 статей.
2.Кримінальний кодекс України було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 2002 р.;
в) 1997 р.;
г) 2003 р.
3.При сумлінній поведінці і ставленні до праці та навчання після відбуття не менше однієї
четвертої частини строку покарання засуджені мають право на поліпшення умов тримання і їм
може бути дозволено додатково витрачати на місяць гроші в сумі:
а) шістдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;
б) двадцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;
в) семидесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;
г) тридцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати.
4.«Положення про порядок здійснення помилування» складається з:
а) 13 пунктів;
б) 16 пунктів;
в) 18 пунктів;
г) 18 пунктів.
5.Закон України «Про застосування амністії в Україні» було прийнято у:
а) 1998 р.;
б) 2003 р.;
в) 1991 р.;
г) 2006 р.
Теоретичні питання:
1.Громадський нагляд за поведінкою звільнених. Підстави встановлення громадського нагляду
за поведінкою звільнених.
2.Загально-правові засади виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. Місця
відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 24
Тестові завдання:
1.Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення
волі» було прийнято у:
а) 1994 р.;
б) 2001 р.;
в) 1991 р.;
г) 2010 р.
2.У виправних колоніях утворюються консультаційні пункти:
а) для засуджених до довічного позбавлення волі, які не мають загальної середньої освіти;
б) для засуджених до довічного позбавлення волі, які мають загальну середню освіту;
в) для засуджених до довічного позбавлення волі, які не мають вищої освіти;
г) для всіх засуджених до довічного позбавлення волі.
3.Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на посади
начальницького складу:
а) складають присягу;
б) не складають присягу;
в) складають присягу після двох років служби;
г) складають присягу після трьох років служби.
4.Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» було прийнято у:
а) 2004 р.;
б) 1998 р.;
в) 2011 р.;
г) 2007 р.
5.Кримінальний процесуальний кодекс України містить:
а) 10 розділів;
б) 11 розділів;
в) 15 розділів;
г) 14 розділів.
Теоретичні питання:
1.Заміна штрафу при неможливості його сплати і наслідки у випадку злісного ухилення від
його сплати.
2.Засоби забезпечення режиму в УВП, їх правова природа і загальна характеристика.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 25
Тестові завдання:
1.Кримінальний процесуальний кодекс України містить:
а) 10 розділів;
б) 11 розділів;
в) 15 розділів;
г) 14 розділів.
2.«Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії» було затверджене наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань у:
а) 2011 р.;
б) 2004 р.;
в) 1995 р.;
г) 2003 р.
3.Фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ – це:
а) стягувач;
б) боржник;
в) виконавець;
г) оферент.
4. Грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині
Кримінального кодексу України – це:
а) штраф;
б) пеня;
в) коносамент;
г) неустойка.
5.Діяльність, що спрямована на пошук і закріплення фактичних даних про протиправну
поведінку суб'єктів та учасників кримінально-виконавчої діяльності – це:
а) оперативно-розшукова діяльність у колоніях;
б) діяльність для ув’язнених;
в) громадська діяльність у колоніях;
г) діяльність у колоніях без позбавлення волі.
Теоретичні питання:
1.Заходи заохочення і стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі.
2.Інші підстави звільнення від відбування покарання.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 26
Тестові завдання:
1.«Положення про порядок здійснення помилування» було затверджене Указом Президента
України у:
а) 1995 р.;
б) 2001 р.;
в) 1991 р.;
г) 2010 р.
2.Про помилування засудженого Президент України видає:
а) указ;
б) розпорядження;
в) постанову;
г) наказ.
3.Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, розміщуються в
приміщеннях камерного типу, як правило:
а) по дві особи;
б) по три особи;
в) по чотири особи;
г) по десять осіб.
4.Повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні
злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб
не набрали законної сили – це:
а) юридична відповідальність;
б) амністія;
в) злочинна діяльність;
г) визнання вини.
5.Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення
волі» було прийнято у:
а) 1994 р.;
б) 2001 р.;
в) 1991 р.;
г) 2010 р.
Теоретичні питання:
1.Звільнення на підставі хвороби. Подання до дострокового звільнення від покарання осіб, які
захворіли на хронічну душевну чи іншу тяжку хворобу, що перешкоджає подальшому
виконанню покарання.
2.Матеріально-побутове забезпечення засуджених.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 27
Тестові завдання:
1. Закон України «Про застосування амністії в Україні» було прийнято у:
а) 1998 р.;
б) 2003 р.;
в) 1991 р.;
г) 2006 р.
2.Допомога звільненим особам шляхом здійснення комплексу правових, економічних,
психологічних, соціальних та інших заходів, зокрема надання послуг, спрямованих на їх
соціальну адаптацію – це:
а) соціальний патронаж;
б) соціальна адаптація;
в) соціальне партнерство;
г) соціальний казус.
3.Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» складається з:
а) 29 статей;
б) 26 статей;
в) 35 статей;
г) 55 статей.
4.Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення
правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) складаються з:
а) семи частин;
б) шести частин;
в) десяти частин;
г) восьми частин.
5.«Положення про педагогічну раду виховної колонії» було затверджене наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань у:
а) 2001 р.;
б) 2004 р.;
в) 1997 р.;
г) 2008 р.
Теоретичні питання:
1.Компетенція посадових осіб кримінально-виконавчих установ щодо накладення стягнень на
засуджених.
2.Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах»
Форма № П-4.06

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 28
Тестові завдання:
1.«Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії» було затверджене наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань у:
а) 2011 р.;
б) 2004 р.;
в) 1995 р.;
г) 2003 р.
2.Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» складається з:
а) 29 статей;
б) 26 статей;
в) 35 статей;
г) 55 статей.
3.Правосуддя в Україні здійснюється:
а) судами та органами державної влади і місцевого самоврядування;
б) судами та органами місцевого самоврядування;
в) судами та органами державної влади;
г) виключно судами.
4.Запобіжний захід, який у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом
України, застосовується щодо підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) та засудженого,
вирок щодо якого не набрав законної сили – це:
а) попереднє ув'язнення;
б) додаткове ув’язнення;
в) затримання;
г) позбавлення волі.
5.Закон України «Про державну виконавчу службу» складається з:
а) 17 статей;
б) 19 статей;
в) 25 статей;
г) 35 статей.
Теоретичні питання:
1.Зміна умов тримання засуджених в період відбування покарання у виді позбавлення волі.
2.Підготовча робота до звільнення засуджених.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 29
Тестові завдання:
1. Грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що
перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також кошти на
рахунках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України, що
вилучені з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу – це:
а) валюта України;
б) валюта США;
в) цінні папери;
г) валюта Євросоюзу.
2.Закон України «Про державну виконавчу службу» було прийнято у:
а) 2004 р.;
б) 1998 р.;
в) 1997 р.;
г) 2005 р.
3.Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу:
а) на кошти боржника у гривнях та іноземній валюті;
б) на заставлене майно;
в) на нерухоме майно;
г) на ювелірні вироби.
4.Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» було прийнято у:
а) 2004 р.;
б) 1998 р.;
в) 2011 р.;
г) 2007 р.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України містить:
а) 10 розділів;
б) 11 розділів;
в) 15 розділів;
г) 14 розділів.
Теоретичні питання:
1.Організаційно-правове забезпечення і порядок виконання адміністративного нагляду за
звільненими з місць позбавлення волі.
2.Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді виправних робіт.
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Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальновиконавче право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ № 30
Тестові завдання:
1.Щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого
законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках,
визначених законом – це:
а) пенсійна субсидія;
б) додаткова заробітна плата;
в) компенсаційні виплати;
г) пенсія.
2.Закон України «Про попереднє ув'язнення» було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 1995 р.;
в) 1993 р.;
г) 2008 р.
3.«Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання
осіб, засуджених до позбавлення волі» була затверджена наказом Міністерства юстиції України
у:
а) 2012 р.;
б) 2002 р.;
в) 1995 р.;
г) 2007 р.
4 Кримінальний процесуальний кодекс України було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 2012 р.;
в) 1997 р.;
г) 2008 р.
5.Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення
правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 1985 р.;
в) 1987 р.;
г) 2008 р.
Теоретичні питання:
1.Підстави та порядок застосування заходів заохочення до засуджених.
Особливості та види кримінальних покарань які застосовуються до неповнолітніх
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