
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 

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, 
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. 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


