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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Мета: 
Кримінально-виконавче право є складовою кримінально-правового 

комплексу, до якого входять також кримінальне і кримінально-процесуальне 
право. Їх норми з різних позицій регулюють суспільні відносини, що виникають 
при застосуванні кримінального покарання. Якщо призначення покарання 
здійснюється відповідно до норм кримінального і кримінально-процесуального 
законодавства, то виконання і відбування покарання – відповідно до норм 
кримінально-виконавчого законодавства, передусім норм Кримінально-

виконавчого кодексу України. У Кодексі втілені досягнення української 
кримінально-правової науки, що апробовані часом і практикою. 

Кримінально-виконавче право є самостійною галуззю права у системі 
права. Воно має свій предмет, методологію, загальну і особливу теорію, тісно 
пов’язане із конституційним, адміністративним, цивільним, сімейним і 
трудовим правом, оскільки багато норм кримінально-виконавчого права є 
результатом трансформації норм зазначених галузей права. Таке перетворення 
норм зумовлено виникненням у громадянина особливого правового статусу – 

статусу засудженого. Тому під час опрацювання певних розділів курсу 
необхідно звертатися до джерел із різних галузей права.  

Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у 
магістрів знань з кримінально-виконавчого права, набуття навичок аналізу 
реальних правових процесів і вміння приймати обґрунтовані рішення з приводу 
правових проблем, пов’язаних з їх подальшою практичною діяльністю. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі. Дисципіна 
«Кримінально-виконавче право» вивчається після вивчення навчальних 
дисциплін «Кримінальне право», «Кримінологія», «Криміналістика», а її 
вивчення передує «Виконавче провадження», «Міжнародне право у сфері 
запобігання та протидії корупції», «Правові основи організації запобігання і 
протидії корупції в державних органах». 

Вимоги до знань та умінь студентів. 
знати: 
- нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умови виконання 

івідбування покарань; знання з кримінально-виконавчого права;  
- правові норми, що визначають функції та завдання державних органів і 

установ виконання покарань; 
- зміст, форми реалізації і перспективи розвитку кримінально-виконавчої 

політики;  
- поняття, підстави та зміст процесу виконання кримінальних покарань; 
- організаційні основи діяльності органів та установ виконання покарань; 
- місце кримінально-виконавчого права в системі права України; 
- визначення кола суб’єктів та стадій виконання та відбування покарань; 

принципи виконання покарань; 
- порядок виконання окремих видів покарань, процедур звільнення від 

покарання. 
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вміти: 
- аналізувати норм і інститутів кримінально-виконавчого права, 

кваліфікованого застосування їх на практиці; 
- використовувати одержані знання у вирішенні професійних питань; 
- правильно тлумачити норми кримінально-виконавчого права, знати 

організаційну побудову системи органів та установ виконання покарань, чітко 
визначати коло прав та обов’язків суб’єктів кримінально-виконавчого права; 

- реалізовувати на практиці принципи кримінально-виконавчої політики 

держави; 
- застосовувати чинне кримінально-виконавче законодавство; 
- самостійно вирішувати практичні ситуації на підставі чинного криміна- 

льно-виконавчого законодавства за запропонованими ситуаційними задачами. 
Вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» тільки 

за конспектами лекцій недостатньо. Засвоєння матеріалу може бути досягнуто 
на основі систематичної роботи з навчальною та нормативно-правовою 
літературою. Конспект полегшує розуміння і засвоєння матеріалу підручників 
та навчальних посібників. Конспективні записи вказують, що в підручнику є 
найважливішим і дає додаткову інформацію. Тому перед початком кожного 
лекційного заняття рекомендується проглянути конспект попередньої лекції, а 
після того, як лектор закінчить викладання розділу дисципліни, необхідно 
проробити його за конспектом та за підручником. У цьому випадку навчальна 
дисципліна засвоюється настільки глибоко, що перед контрольними заходами 
залишається лише закріпити знання. 

 

Тематичний план дисципліни “Кримінально-виконавче право”. 

 

 Теми 

1.1. Поняття кримінально-виконавчого права України 

 

1.2. Кримінально-виконавче законодавство України 

1.3. Органи та установи виконання попокарань 

 

1.4. Правовий статус засуджених до кримінальних покарань 

1.5.  Виправлення та ресоціалізація засуджених, та їх основні засоби 

 Модуль 1.  
1.6.  Порядок і умови виконання та відбування покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі 
 

1.7. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк 

 

1.8. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного 
позбавлення волі 
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 Теми 

 

1.9. Відбування кримінального покарання неповнолітніми 

1.10. Звільнення від відбування покарання. Контроль, нагляд і допомога 
особам, які звільнені від відбування покарання 

 Модуль 2. 
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Зміст дисципліни 

«Кримінально-виконавче право» за темами 

 

Тема 1. Поняття кримінально-виконавчого права України 

1. Поняття, предмет, метод та структура кримінально-виконавчого права 

України. Кримінально-виконавча політика у сфері виконання покарань. 
2. Кримінально-виконавче право як галузь наукових знань, її предмет, 

метод і завдання.  
3. Кримінально-виконавче право у системі права України.  
4. Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна. 
 

Тема 2. Кримінально-виконавче законодавство України 

1. Мета, завдання та принципи кримінально-виконавчого законодавства 

України.  
2. Структура закону про порядок і умови виконання та відбування 

кримінальних покарань. Норми та джерела кримінально-виконавчого 
законодавства.  

3. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх елементи. Дія кримінально-

виконавчого законодавства у просторі та часі.  
4. Тлумачення кримінально-виконавчого законодавства. 
 

Тема 3. Органи та установи виконання попокарань 

1. Види органів та установ виконання покарань та їх призначення. 
2. Кримінально-виконавча інспекція. Арештні доми. Виправні центри. 

Виправні колонії. Виховні колонії.  
3. Взаємодія органів та установ виконання покарань з державними 

органами та неурядовими організаціями. Персонал органів та установ 
виконання покарань.  

4. Державна виконавча служба, дисциплінарний батальйон, військові 
частини та гауптвахти. 

 

Тема 4. Правовий статус засуджених до кримінальних покарань 

1. Поняття та зміст правового статусу засудженого. Нормативно-правове 

врегулювання правового статусу засуджених.  
2. Права, законні інтереси та обов’язки засуджених. Право засуджених на 

особисту безпеку. Правове становище осіб, які відбувають покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк.  

3. Правове становище осіб, які відбувають покарання у виді довічного 
позбавлення волі. Правове становище осіб, які відбувають покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі.  

4. Правовий статус іноземців і осіб без громадянства. 
 

 

Тема 5. Виправлення та ресоціалізація засуджених, та їх основні 
засоби. 

1. Поняття «виправлення засудженого». Поняття «ресоціалізація 
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засудженого».  
2. Основні методи та засоби виправлення і ресоціалізації засуджених. 

Режим і засоби його забезпечення.  
3. Форми та методи соціально-виховної роботи. Залучення засуджених до 

праці. Загальноосвітнє та професійно-технічне навчання.  
4. Громадський вплив. 
 

Тема 6. Порядок і умови виконання та відбування покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі 
1. Поняття, ознаки, система, критерії класифікації покарань, не пов’язаних 

з позбавленням волі.  
2. Виконання покарань у виді: штрафу, конфіскації майна, позбавлення 

військового та спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, 
службового обмеження для військовослужбовців, позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю, у виді громадських робіт, 
виправних робіт, арешту, обмеження волі, у виді тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців. 

 

Тема 7. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк 

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі 
на певний строк.  

2. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк.  

3. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі, 
засудженими в колоніях різних рівнів безпеки. 

 

Тема 8. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 
довічного позбавлення волі 

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді довічного 
позбавлення волі.  

2. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного 
позбавлення волі.  

3. Застосування до засуджених до довічного позбавлення волі основних 
засобів виправлення та ресоціалізації. Підставита умови заміни засудженому 
покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк. 

 

Тема 9. Відбування кримінального покарання неповнолітніми 

1. Особливості відбування покарань у виховних колоніях. Заходи 
заохочення та стягнення, що застосовують до неповнолітніх.  

2. Посадові особи, які мають право застосовувати заходи заохочення та 
стягнення до неповнолітніх засуджених.  

3. Переведення засудженого із виховної до виправної колонії. Участь 
громадськості у виправленні та ресоціалізації неповнолітніх засуджених. 
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Тема 10. Звільнення від відбування покарання. Контроль, нагляд і 
допомога особам, які звільнені від відбування покарання 

1. Порядок здійснення контролю за особами умовно-достроково 
звільненими від відбування покарання.  

2. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від 
відбування покарання з випробуванням.  

3. Правовий статус осіб, які відбули покарання. Відповідальність осіб, 
звільнених від відбування покарання з випробуванням. Надання допомоги 
засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні. 

 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

Тема 1. Поняття кримінально-виконавчого права України 

1. Поняття, предмет, метод та структура кримінально-виконавчого права 

України. Кримінально-виконавча політика у сфері виконання покарань. 
2. Кримінально-виконавче право як галузь наукових знань, її предмет, 

метод і завдання.  
3. Кримінально-виконавче право у системі права України.  
4. Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна. 
Література [1; 2; 12; 13; 21] 

 

Тема 2. Кримінально-виконавче законодавство України 

1. Мета, завдання та принципи кримінально-виконавчого законодавства 

України.  
2. Структура закону про порядок і умови виконання та відбування 

кримінальних покарань. Норми та джерела кримінально-виконавчого 
законодавства.  

3. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх елементи. Дія кримінально-

виконавчого законодавства у просторі та часі.  
4. Тлумачення кримінально-виконавчого законодавства. 
Література [1-15; 27; 33; 39] 

 

Тема 3. Органи та установи виконання попокарань 

1. Види органів та установ виконання покарань та їх призначення. 
2. Кримінально-виконавча інспекція. Арештні доми. Виправні центри. 

Виправні колонії. Виховні колонії.  
3. Взаємодія органів та установ виконання покарань з державними 

органами та неурядовими організаціями. Персонал органів та установ 
виконання покарань.  

4. Державна виконавча служба, дисциплінарний батальйон, військові 
частини та гауптвахти. 

Література [2; 11; 12; 18-20; 23; 27] 

 

Тема 4. Правовий статус засуджених до кримінальних покарань 

1. Поняття та зміст правового статусу засудженого. Нормативно-правове 

врегулювання правового статусу засуджених.  
2. Права, законні інтереси та обов’язки засуджених. Право засуджених на 
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особисту безпеку. Правове становище осіб, які відбувають покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк.  

3. Правове становище осіб, які відбувають покарання у виді довічного 
позбавлення волі. Правове становище осіб, які відбувають покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі.  

4. Правовий статус іноземців і осіб без громадянства. 
Література [2; 3; 4; 15-23; 25] 

 

Тема 5. Виправлення та ресоціалізація засуджених, та їх основні 
засоби. 

1. Поняття «виправлення засудженого». Поняття «ресоціалізація 
засудженого».  

2. Основні методи та засоби виправлення і ресоціалізації засуджених. 
Режим і засоби його забезпечення.  

3. Форми та методи соціально-виховної роботи. Залучення засуджених до 
праці. Загальноосвітнє та професійно-технічне навчання.  

4. Громадський вплив. 
Література [2; 3; 4; 11; 15; 18; 23] 

 

Тема 6. Порядок і умови виконання та відбування покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі 
1. Поняття, ознаки, система, критерії класифікації покарань, не пов’язаних 

з позбавленням волі.  
2. Виконання покарань у виді: штрафу, конфіскації майна, позбавлення 

військового та спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, 
службового обмеження для військовослужбовців, позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю, у виді громадських робіт, 
виправних робіт, арешту, обмеження волі, у виді тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців. 

Література [2; 3; 4; 10; 11; 12] 

 

Тема 7. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк 

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі 
на певний строк.  

2. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк.  

3. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі, 
засудженими в колоніях різних рівнів безпеки. 

Література [2; 3; 4; 10; 11; 15; 18; 27; 30; 36; 39] 

 

Тема 8. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 
довічного позбавлення волі 

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді довічного 
позбавлення волі.  

2. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного 
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позбавлення волі.  
3. Застосування до засуджених до довічного позбавлення волі основних 

засобів виправлення та ресоціалізації. Підставита умови заміни засудженому 
покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк. 

Література [2; 3; 4; 10; 11; 15; 18; 27] 

 

Тема 9. Відбування кримінального покарання неповнолітніми 

1. Особливості відбування покарань у виховних колоніях. Заходи 
заохочення та стягнення, що застосовують до неповнолітніх.  

2. Посадові особи, які мають право застосовувати заходи заохочення та 
стягнення до неповнолітніх засуджених.  

3. Переведення засудженого із виховної до виправної колонії. Участь 
громадськості у виправленні та ресоціалізації неповнолітніх засуджених. 

Література [2; 3; 4; 11; 14; 17; 19; 21] 

 

Тема 10. Звільнення від відбування покарання. Контроль, нагляд і 
допомога особам, які звільнені від відбування покарання 

1. Порядок здійснення контролю за особами умовно-достроково 
звільненими від відбування покарання.  

2. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від 
відбування покарання з випробуванням.  

3. Правовий статус осіб, які відбули покарання. Відповідальність осіб, 
звільнених від відбування покарання з випробуванням. Надання допомоги 
засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні. 

Література [2; 3; 4; 10; 11; 15]. 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

Контрольну роботу студент виконує індивідуально у письмовій формі 

відповідно до цих вказівок та запропонованих варіантів завдань.  

Варіант 1. 
1. Поняття та засади кримінально-виконавчої політики. 
2. Поняття кримінально-виконавчого права та його значення. Предмет та 

система курсу кримінально-виконавчого права. 
3. Норми та джерела кримінально-виконавчого права. 
4. Кримінально-виконавчі правовідносини, їх зміст і особливості. 
5. Вирішення ситуаційної задачі. 
Ситуаційна задача: 
Засуджений за скоєння особливо тяжкого злочину Смолін Г.Р. відбував 

покарання у виправній колонії максимального рівня безпеки. Після відбуття 
половини строку покарання в колонії максимального рівня безпеки, у 
відповідності з нормами Кримінально-виконавчого законодавства, Смолін, який 
твердо став на шлях виправлення, був переведений для подальшого відбуття 
покарання у виправну колонію середнього рівня безпеки. 

В цій колонії він злісно порушував вимоги режиму відбуття покарання, за 
що, по поданню адміністрації і рішенню суду, був знову переведений в колонію 
максимального рівня безпеки. 

Дайте юридичну характеристику діям адміністрації виправної колонії 
та правомірності прийнятого судом рішення. 
 

Варіант 2. 
1. Види установ і органів виконання покарань. 
2. Поняття та особливості виконання у вигляді позбавлення волі. 
3. Класифікація засуджених до позбавлення волі: поняття та значення. 
4. Взаємодія установ і органів виконання покарань з іншими державними 

органами що ведуть боротьбу зі злочинністю. 
5. Вирішення ситуаційної задачі. 
Ситуаційна задача: 
Локтев Л.О., який скоїв злочин з необережності, був засуджений за ч. 2    

ст. 286 КК України до п’яти років позбавлення волі, та відбував покарання у 
виправній колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами 
утримання. За злісне порушення режиму відбування покарання адміністрація 
виправної колонії, за узгодженням із спостережною комісією, порушила 
клопотання перед судом про переведення Локтева, для подальшого відбування 
покарання в виправну колонію мінімального рівня безпеки з загальними 
умовами утримання. Суд виніс рішення про переведення засудженого Локтева 
у виправну колонію середнього рівня безпеки. 

Дайте правову оцінку діям адміністрації виправної колонії та 
правомірності прийнятого судом рішення. 
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Варіант 3. 
1. Поняття та особливості виконання покарань у вигляді позбавлення волі. 
2. Види установ, які виконують покарання, їх класифікація. 
3. Управління виправними установами та органами держави, які виконують 

покарання. 
4. Забезпечення законності в діяльності органів і установ, які виконують 

покарання. 
5. Вирішення ситуаційної задачі. 
Ситуаційна задача: 
При розгляді справи у відношення Зяблякова Д.І., звинуваченого по ст. 115 

КК України, суд, враховуючи тяжкість та підвищену соціальну небезпеку 
вчиненого злочину, засудив Зябликова до 15 років позбавлення волі з 
відбуванням покараній у виправній колонії максимального рівня безпеки. В 
мотивованій частині вироку вказувалось, що хоч Зябликов вчинив цей злочин 
вперше, але ж з особливою жорстокістю, тому суд, керуючись нормами 
кримінального законодавства, вважає необхідним, з метою посилення впливу 
покарання, направити засудженого Зябликова для відбування покарання в 
колонію максимального рівня безпеки. 

Чи вірно визначено вид колонії, в якій повинен відбувати покарання 
Зябликов? Які колонії призначені для відбування покарання засуджених 
вперше до позбавлення волі за тяжкий злочин? 

 

Варіант 4. 
1. Поняття та мета покарання. 
2. Система, види та класифікація покарань. 
3. Вимоги до персоналу установ, які виконують покарання. 
4. Вирішення ситуаційної задачі. 
Ситуаційна задача: 
Через два дні після прийому групи засуджених у виправну колонію 

максимального рівня безпеки виявилось, що у вироку суду одному з них, а саме 
засудженому Светлову М.І. не вказано вид режиму виправної колонії, в якій він 
повинен відбувати покарання. 

Начальник спецвідділу колонії, перевіривши документи, які знаходились в 
особистій справі засудженого Свєтлова, встановив, що він відбуває покарання в 
місцях позбавлення волі вдруге. Вперше Свєтлов знаходився в колонії на 
протязі трьох місяців в порядку заміни виправних робіт без позбавлення волі. 
Знаючи, що особи, які раніше знаходилися в місцях позбавлення волі, на 
загальних підставах повинні відбувати покарання у виправних колоніях 

максимального рівня безпеки, керівник спецвідділу вирішив, що Свєтлов вірно 
направлений в дану колонію: ніяких мір по встановленню виду режиму колонії, 
в якій Свєтлов повинен відбувати покарання, не прийняв. 

Виходячи з умов задачі, визначить, в колонії якого виду режиму 
повинен відбувати покарання Свєтлов? Дати оцінку діям керівника 
спецвідділу. 

 

Варіант 5. 
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1. Правове регулювання режиму в місцях позбавлення волі. 
2. Заходи заохочення та стягнення до осіб позбавлення волі. 
3. Розміщення та житлові умови утримання засуджених. 
4. Особливості реалізації засудженими до позбавлення волі конституційних 

прав та обов'язків. 
5. Вирішення ситуаційної задачі. 
Ситуаційна задача: 
В посилці, яка поступила на ім’я засудженого Воронцова Г.А., під час 

догляду, наряду з іншими речами, було виявлено 300 грн. та пляшку вина. 
Як повинна поступити адміністрація виправно-трудової колонії за 

виявленими в посилці грошима на вином? Які предмети та продукти 
харчування, відправлені в посилках, дозволяється видавати засудженим? 

 

Варіант 6. 
1. Правове положення осіб, що відбувають покарання. Права та обов’язки 

засуджених до позбавлення волі. 
2. Поняття та види органів, установ та організацій по виконанню покарань 

та їх завдання. 
3. Структура кримінально-виконавчих установ. Кримінальна та 

матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі. 
4. Вимоги до персоналу виправних установ. 
5. Вирішення ситуаційної задачі. 
Ситуаційна задача: 
Засуджений Воронухін Г.А. в березні 2018 року не працював у зв’язку з 

хворобою. В квітні він звернувся до продавця магазину з проханням відпустити 
йому продукти харчування та предмети першої необхідності, але одержав 
відмову. Бухгалтер-операціоніст пояснив, що не дивлячись на те, що на його 
особистому рахунку є гроші, зароблені у виправній колонії, він не має права на 
придбання продуктів харчування та предметів першої необхідності, так як в 
березні не працював. 

Воронухін звернуся до начальника виправної колоній зі скаргою на дію 
продавця та бухгалтера. 

Чи обґрунтована скарга засудженого Воронухіна? Який встановлено 
порядок придбання засудженими продуктів харчування та предметів 
першої необхідності? 

 

Варіант 7. 
1. Поняття правового положення засуджених. Його зв’язок з видом 

покарання, яке відбуває засуджений. 
2. Законодавче визначення правового положення засуджених. 
3. Особливості правового положення засуджених до позбавлення волі - як 

суб'єктів цивільних, житлових та сімейних правовідносин. 
4. Вимоги до персоналу виправних установ. 
5. Вирішення ситуаційної задачі. 
Ситуаційна задача: 
Засуджений Носков А.А. подав заяву в бухгалтерію виправної колонії на 
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відправлення грошей знайомій дівчині, яку просив купити подарунок його 
матері. Проте, гроші по вказані адресі не відправив, а начальник загону 
роз'яснив Носкову, що засуджений може відправляти грошові перекази тільки 
близьким родичам. 

Чи відповідає роз’яснення начальника загону вимогам законодавства? 
Який встановлено для осіб, які відбувають покарання у виправній колонії, 
порядок відправлення грошових переказів? 

 

Варіант 8. 
1. Прокурорський нагляд за діяльністю установ і органів виконання 

покарань. 
2. Заходи заохочення та стягнення до осіб позбавлення волі. 
3. Судовий контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань. 
4. Вирішення ситуаційної задачі. 
Ситуаційна задача: 
До засудженого Тимофеєва К.А. на довгострокове побачення прибула 

дружина, рідна сестра, син 8 років та дочка 12 років. Черговий помічник 
начальника колонії дозволив побачення тільки з дружиною та дітьми. Сестрі в 
побаченні було відмовлено зі згадкою на те, що в кімнаті для довгострокових 
побачень немає місця для чотирьох осіб. 

Чи правомірна дія чергового помічника начальника колонії в даному 
випадку? Який встановлено порядок допуску родичів на довгострокове 
побачення? 

 

Варіант 9. 
1. Соціально-правові засади участі громадськості в діяльності установ 

кримінально-виконавчої системи. 
2. Особливості участі спостережних комісій і служб у справах 

неповнолітніх в діяльності установ кримінально-виконавчої системи. 
3. Традиційні форми участі громадськості в діяльності установ і органів в 

діяльності установ і органів, що виконують покарання. 
4. Вирішення ситуаційної задачі. 
Ситуаційна задача: 
Засуджений Сємярін Д.А. завернувся до начальника виправної колонії із 

заявою про те, щоб викликати до нього адвоката для надання юридичної 
допомоги по перегляду його кримінальної справи. 

Що повинен зробити начальник виправної колонії у зв’язку із заявою 
засудженого Сємяріна? Який встановлено порядок надання засудженим 
побачень з адвокатами? 

 

Варіант 10. 
1. Структура кримінально-виконавчих установ. Кримінальна та 

матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі. 
2. Поняття та види органів, установ та організацій по виконанню покарань 

та їх завдання. 
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3. Форми участі громадськості в діяльності установ і органів в діяльності 
установ і органів, що виконують покарання. 

4. Права та обов'язки засуджених до позбавлення волі. 
5. Вирішення ситуаційної задачі. 
Ситуаційна задача: 
Засуджений Говоров Д.М. в липні 2011 року не працював у зв’язку з 

хворобою. В серпні він звернувся до продавця магазину з проханням 
відпустити йому продукти харчування та предмети першої необхідності, але 
одержав відмову. Бухгалтер-операціоніст пояснив, що не дивлячись на те, що 
на його особистому рахунку є гроші, зароблені у виправній колонії, він не має 
права на придбання продуктів харчування та предметів першої необхідності, 
так як в березні не працював. 

Говоров Д.М. звернуся до начальника виправної колоній зі скаргою на дію 
продавця та бухгалтера. 

Чи обґрунтована скарга засудженого? Який встановлено порядок 
придбання засудженими продуктів харчування та предметів першої 
необхідності? 
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Питання для самоконтролю: 
 

1. Поняття та засади кримінально-виконавчої політики. 
2. Поняття кримінально-виконавчого права та його значення. Предмет та 

система курсу 

кримінально-виконавчого права. 
3. Норми та джерела кримінально-виконавчого права. 
4. Кримінально-виконавчі правовідносини, їх зміст і особливості. 
5. Види установ і органів виконання покарань. 
6. Поняття та особливості виконання у вигляді позбавлення волі. 
7. Класифікація засуджених до позбавлення волі: поняття та значення. 
8. Взаємодія установ і органів виконання покарань з іншими державними 

органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю. 
9. Поняття та особливості виконання покарань у вигляді позбавлення волі. 
10. Види установ, які виконують покарання, їх класифікація. 

11. Управління виправними установами та органами держави, які 
виконують покарання. 

12. Забезпечення законності в діяльності органів і установ, які виконують 
покарання. 

13. Поняття та мета покарання. 
14. Система, види та класифікація покарань. 
15. Вимоги до персоналу установ, які виконують покарання. 
16. Правове регулювання режиму в місцях позбавлення волі. 
17. Заходи заохочення та стягнення до осіб позбавлення волі. 
18. Розміщення та житлові умови утримання засуджених. 
19. Особливості реалізації засудженими до позбавлення волі 

конституційних прав та обов’язків. 
20. Правове положення осіб, що відбувають покарання. Права та обов’язки 

засуджених до позбавлення волі. 
21. Поняття та види органів, установ та організацій по виконанню покарань 

та їх завдання. 
22. Структура кримінально-виконавчих установ. Кримінальна та 

матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі. 
23. Вимоги до персоналу виправних устустанов. 
24. Поняття правового положення засуджених. Його зв’язок з видом 

покарання, яке відбуває засуджений. 
25. Законодавче визначення правового положення засуджених. 
26. Особливості правового положення засуджених до позбавлення волі - як 

суб’єктів цивільних, житлових та сімейних правовідносин. 
27. Вимоги до персоналу виправних установ. 
28. Прокурорський нагляд за діяльністю установ і органів виконання 

покарань. 
29. Заходи заохочення та стягнення до осіб позбавлення волі. 
30. Судовий контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань. 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

 
1. Поняття кримінально-виконавчої політики, її основні принципи. 
2. Поняття кримінально-виконавчого права, його основні принципи. 
3. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України. 
4. Поняття і зміст норм кримінально-виконавчого права. 
5. Джерела кримінально-виконавчого права. 
6. Характеристика соціально-економічних, політичних та особистих прав і 

обов’язків засуджених. 
7. Види органів і установ виконання покарань. 
8. Державна виконавча служба. 
9. Кримінально-виконавча інспекція. 
10. Військові частини, гауптвахти. 
11. Арештні доми. 
12. Виправні центри. 
13. Дисциплінарний батальйон. 
14. Виправні колонії. 
15. Виховні колонії. 
16. Застосування до засуджених заходів медичного характеру. 
17. Відомчий контроль. 
18. Відвідування установ виконання покарань 

19. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. 
20. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час 

виконання кримінальних покарань. 
21. Виконання покарання у виді штрафу. 
22. Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального 

звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 
23. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю. 
24. Виконання покарання у виді громадських робіт. 
25. Виконання покарання у вид виправних робіт. 
26. Виконання покарання у виді службових обмежень для 

військовослужбовців. 
27. Виконання покарання у виді конфіскації майна. 
28. Виконання покарання у виді арешту. 
29. Виконання покарання у виді обмеження волі. 
30. Порядок і умови відбування покарання виді обмеження волі. 
31. Умови праці засуджених до обмеження волі. 
32. Медичне обслуговування засуджених до обмеження волі. 
33. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі. 
34. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі. 
35. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до 

обмеження волі. 
36. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до 

обмеження волі. 
37. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, 
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засуджених до обмеження волі. 
38. Порядок виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців. 
39. Режим у дисциплінарному батальйоні. 
40. Праця засуджених військовослужбовців. 
41. Військове навчання засуджених військовослужбовців. 
42. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями. 
43. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених 

військовослужбовців. 
44. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених 

військовослужбовців. 
45. Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії та 

направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання. 
46. Переміщення засуджених до позбавлення волі. 
47. Залишення у слідчому ізоляторі чи направлення до виправної колонії 

максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з 
господарського обслуговування. 

48. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі у виправні та 
виховні колонії. 

49. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і 
виховних колоніях. 

50. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи 
виховній колонії. 

51. Структурні дільниці виправних і виховних колоній. 
52. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці 

карантину,діагностики і розподілу. 
53. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації. 
54. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці посиленого 

контролю. 
55. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної 

адаптації. 
56. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної 

реабілітації. 
57. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі. 
58. Переведення засуджених до позбавлення волі. 
59. Режим у колоніях та його основні вимоги. 
60. Технічні засоби нагляду і контролю. 
61. Режим особливих умов у колоніях. 
62. Підстави для застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 

засобів і зброї. 
63. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі. 
64. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування, 

предметів першої необхідності, літератури та письмового приладдя. 
65. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та 

іншими особами. Телефонні розмови. 
66. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній. 
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67. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і 
бандеролей. 

68. Листування засуджених до позбавлення волі. 
69. Одержання і відправлення засудженими до позбавлення волі грошових 

переказів. 
70. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі. 
71. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі. 
72. Виконання примусового лікування. 
73. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної 

праці. 
74. Умови праці засуджених до позбавлення волі. 
75. Оплата праці засуджених до позбавлення волі. 
76. Відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених до 

позбавлення волі. 
77. Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі. 
78. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі. 
79. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із 

засудженими до позбавлення волі. 
80. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання. 
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