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Анотація курсу 

За сучасних умов реформування (розвитку) пенітенціарної системи 

України постає важливе завдання забезпечення органів і установ виконання 

покарань Міністерства юстиції України висококваліфікованим персоналом, 

який володіє цілою низкою як загальноправових, так і фахових 

компетентностей. Чільне місце у правовій підготовці пенітенціарного 

персоналу відводиться вивченню навчальної дисципліни «Кримінально- 

виконавче право», оскільки знання порядку і умов виконання та відбування 

покарань, поєднане з умілим застосуванням на практиці теоретичних знань 

здатне забезпечити досягнення мети захисту інтересів особи, суспільства і 

держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації 

засуджених, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як 

засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із 

засудженими. 

 

Мета курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче 

право» є формування у курсантів, студентів і слухачів розуміння змісту 

кримінально-виконавчого законодавства України, оволодіння навичками та 

вміннями правильного їх застосування під час організації процесу 

виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання з їх боку нових 

кримінальних та інших правопорушень. 

 

 
 

Організація навчання 

Тематичний план 

№ Назва теми Всього 

годин 

Лекції Семінари Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

6 семестр 

1 Кримінально- 

виконавче право, 

поняття, предмет та 

система. 

Кримінально- 

виконавче 

законодавство 

України 

 
 

9 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

– 

 
 

5 

2 Правовий статус 

засуджених 

9 2 2 – 5 

3 Органи і установи 

виконання покарань. 
Правовий статус 

персоналу ДКВС 

України 

 

13 
 

4 
 

4 
 

– 
 

5 

 



3 
 

 

4 Нагляд і контроль за 

виконанням 

кримінальних 

покарань. Участь 

громадськості у 

виправленні і 

ресоціалізації 

засуджених 

 
 

9 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

– 

 
 

5 

5 Порядок і умови 

виконання покарання 

у виді конфіскації 

майна, штрафу, 

позбавлення 

військового, 

спеціального звання, 

рангу, чину або 

кваліфікаційного 
класу 

 
 

9 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

– 

 
 

5 

6 Порядок і умови 

виконання покарання 

у виді позбавлення 

права обіймати певні 

посади або займатися 

певною діяльністю 

 
 

11 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

– 

 
 

5 

7 Порядок і умови 

виконання покарання 

у виді громадських 

робіт 

 

11 

 

2 

 

4 

 

– 

 

5 

8 Порядок і умови 

виконання покарання 

у виді виправних 
робіт 

 

11 
 

2 
 

4 
 

– 
 

5 

9 Здійснення контролю 

за особами, 

звільненими від 

відбування 

покарання з 
випробуванням 

 
 

11 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

– 

 
 

5 

10 Порядок і умови 

виконання покарання 
у виді арешту 

 

9 

 

2 

 

2 

 

– 

 

5 

11 Порядок і умови 

виконання покарання 

у виді обмеження 

волі 

 

9 
 

2 
 

2 
 

– 
 

5 

12 Порядок і умови 

виконання 

кримінальних 

покарань відносно 

військовослужбовців 

 

9 
 

2 
 

2 
 

– 
 

5 

Всього за 6 семестр 120 26 34 0 60 
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7 семестр 

13 Направлення 

засуджених для 

відбування покарань, 

пов’язаних з 

ізоляцією від 

суспільства. 

Приймання 

засуджених до 

установ виконання 

покарань та 

здійснення їх обліку 

 
 

10 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

– 

 
 

6 

14 Режим у виправних і 

виховних колоніях та 

засоби його 
забезпечення 

 

8 

 

2 

 

2 

 

– 

 

4 

15 Особливості 

відбування 

покарання в колоніях 

різних видів 

 
 

10 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

– 

 
 

6 

16 Загальні умови праці 
засуджених до 

позбавлення волі 

 

8 

 

2 

 

2 

 

– 

 

4 

17 Виховний вплив на 

засуджених до 

позбавлення волі 

 

8 
 

2 
 

2 
 

– 
 

4 

18 Заходи заохочення і 

стягнення, що 

застосовуються до 
засуджених 

 

8 
 

2 
 

2 
 

– 
 

4 

19 Особливості 

відбування 

покарання у виді 

позбавлення волі 

жінками та 
неповнолітніми 

 
 

12 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

4 

20 Особливості 

виконання та 

відбування 

покарання у виді 

довічного 
позбавлення волі 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

– 

 
 

4 

21 Матеріально- 

побутове 

забезпечення 

засуджених до 

позбавлення волі 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

– 

 
 

4 

22 Медико-санітарне 

забезпечення 

засуджених до 
позбавлення волі 

 

8 

 

2 

 

2 

 

– 

 

4 
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23 Слідчі ізолятори в 

системі органів і 

установ держави, які 

ведуть боротьбу зі 

злочинністю 

 
 

14 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

6 

24 Правові підстави і 

порядок звільнення 

від відбування 
покарань 

 

8 
 

2 
 

2 
 

– 
 

4 

25 Допомога особам, які 

звільнені від 

відбування покарань, 

нагляд та контроль за 

ними 

 
 

10 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

– 

 
 

6 

Всього за 7 семестр 120 26 26 8 60 

Всього годин за курсом 240 52 60 8 120 

 

Завдання до семінарів та практичних занять 

 
Семінарські заняття 

Готуючись до семінарського заняття, Ви маєте підготувати конспект 

питань, що містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту всіх (!) 

питань та ваша присутність на занятті є запорукою успішної роботи та 

отримання балів (їх кількість залежить від вашої активності та якості 

підготовки). Відсутність конспекту або неповний конспект, навіть за умови 

вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 

 

Тема 1. Кримінально-виконавче право, поняття, предмет та система. 

Кримінально-виконавче законодавство України. 

1. Поняття кримінально-виконавчого права. 

2. Предмет та система кримінально-виконавчого права. 

3. Методи кримінально-виконавчого права. 

4. Місце кримінально-виконавчого права в системі правових наук. 

5. Поняття науки кримінально-виконавчого права. 

6. Система кримінально-виконавчого права як навчальної дисципліни. 

7. Поняття кримінально-виконавчого законодавства України. 

8. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України. 

9. Принципи кримінально-виконавчого законодавства України. 

10.Особливості кримінально-виконавчих правовідносин. 

11.Особливості норм кримінально-виконавчого права та їх структура. 

12.Загальна характеристика та структура Кримінально-виконавчого 

кодексу України. 

Література: основна; допоміжна до теми 1. 
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Тема 2. Правовий статус засуджених. 

1. Поняття та види правового статусу громадян України. 

2. Поняття та характеристика правового статусу осіб, які відбувають 

покарання. 

3. Зміст правового статусу засуджених. 

4. Комплекс правообмежень, що регламентовані правовим статусом осіб, 

які відбувають покарання. 

5. Юридичні права і обов’язки засуджених. 

6. Закріплення правового статусу засуджених в законодавстві України. 

7. Вплив міжнародного законодавства на формування правового статусу 

засуджених в Україні. 

8. Документи ООН, що регламентують захист прав засуджених. 

9. Документи Ради Європи, що регламентують захист прав засуджених до 

позбавлення волі. 

10. Структура Європейського суду з прав людини. 

11.Компетенція Європейського суду з прав людини. 

Література: основна; допоміжна до теми 2. 

 
Тема 3. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус 

персоналу ДКВС України. 

1. Види покарань, основні та додаткові покарання. 

2. Органи виконання покарань ДКВС. 

3. Установи виконання покарань ДКВС. 

4. Види та призначення виправних колоній. 

5. Визначення поняття персоналу ДКВС. 

6. Види персоналу ДКВС. 

7. Права персоналу ДКВС. 

8. Обов’язки персоналу ДКВС. 

9. Правовий захист персоналу ДКВС. 

10.Соціальний захист персоналу ДКВС. 

Література: основна; допоміжна до теми 3. 

 
Тема 4. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань. 

Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. 

1. Органи, що здійснюють контроль за виконанням кримінальних 

покарань, та їх повноваження. 

2. Органи, що здійснюють нагляд за виконанням кримінальних покарань, 

та їх повноваження. 

3. Відвідування установ виконання покарань. 
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4. Участь громадськості в передбачених законом випадках у діяльності 

органів і установ виконання покарань. 

5. Законодавче закріплення участі громадськості у виправленні і 

ресоціалізації засуджених. 

6. Форми участі громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. 

7. Спостережні комісії та їх роль у виправленні і ресоціалізації 

засуджених. 

8. Склад спостережної комісії та порядок її формування. 

9. Завдання та функції спостережної комісії. 

10.Повноваження спостережної комісії. 

11.Організація і діяльність піклувальних рад та батьківських комітетів при 

виховних колоніях. 

Література: основна; допоміжна до теми 4. 

 
Тема 5. Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна, 

штрафу, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу. 

1. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна. 

2. Майно, що підлягає конфіскації. 

3. Порядок виконання покарання у виді штрафу. 

4. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

Література: основна; допоміжна до теми 5. 

 
Тема 6. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

1. Сутність покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю. 

2. Порядок призначення покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю. 

3. Організація виконання покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю. 

4. Функції органу пробації щодо виконання покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

5. Порядок прийняття вироків суду щодо позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю до виконання. 

6. Порядок оформлення матеріалів щодо виконання вироків суду у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 
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7. Порядок здійснення контролю за виконанням вироків суду щодо 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 

8. Обов’язки власника підприємства, щодо виконання вимог вироку суду. 

Обов’язки органу, який має право анулювати дозвіл на зайняття 

певним видом діяльності. 

Література: основна; допоміжна до теми 6. 

 
Тема 7. Порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт. 

1. Сутність покарання у виді громадських робіт. 

2. Головні виховні чинники покарання у виді громадських робіт. 

3. Характер та умови виконання покарання у виді громадських робіт. 

4. Організація прийняття до виконання вироків  суду  стосовно осіб, 

засуджених до покарання у виді громадських робіт. 

5. Порядок відбування покарання у виді громадських робіт засудженими 

особами. 

6. Функції органу пробації щодо виконання вироку у виді громадських 

робіт. 

7. Види суспільно корисних робіт, що можуть призначатись для 

відбування засудженими покарання у виді громадських робіт. 

8. Обчислення строку відбування покарання у виді громадських робіт. 

9. Організація та проведення розшуку осіб, засуджених до покарання у 

виді громадських робіт, місцезнаходження яких невідоме. 

10. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими 

покарання у виді громадських робіт. 

Література: основна; допоміжна до теми 7. 

 
Тема 8. Порядок і умови виконання покарання у виді виправних робіт. 

1. Сутність та порядок призначення покарання у виді виправних робіт. 

2. Основні засоби виправлення і ресоціалізації  осіб, засуджених до 

покарання у виді виправних робіт. 

3. Каральні властивості покарання у виді виправних робіт. 

4. Порядок відбування покарання у виді виправних робіт. 

5. Місця відбування покарання у виді виправних робіт. 

6. Функції, що здійснюються органом пробації під час виконання 

покарання у виді виправних робіт. 

7. Порядок прийняття до виконання вироків суду стосовно засуджених до 

покарання у виді виправних робіт та їх облік. 
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8. Порядок відбування покарання у виді виправних робіт засудженими 

особами. 

9. Обчислення строку відбування покарання у виді виправних робіт. 

10.Обчислення строку відбування покарання у виді виправних робіт. 

11.Порядок провадження відрахувань із заробітків засуджених до 

покарання у виді виправних робіт. 

12. Заходи заохочення та стягнення, які застосовуються стосовно осіб, 

засуджених до покарання у виді виправних робіт. 

13. Організація та проведення розшуку засуджених до покарання у виді 

виправних робіт, місцезнаходження яких невідоме. 

14. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими 

покарання у виді виправних робіт. 

Література: основна; допоміжна до теми 8. 

 
Тема 9. Здійснення контролю за особами, звільненими від відбування 

покарання з випробуванням. 

1. Особливості звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

2. Особливості здійснення контролю за поведінкою неповнолітніх, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням. 

3. Особливості здійснення контролю за поведінкою звільнених від 

відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

трьох років. 

4. Порядок виконання обов’язків, покладених судом, засудженою особою. 

5. Функції, що здійснюються працівниками органу пробації щодо 

контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок 

і жінок, які мають дітей віком до трьох років. 

6. Організація та проведення розшуку осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, 

місцезнаходження яких невідоме. 

7. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок 

і жінок, які мають дітей віком до трьох років. 

8. Порядок реєстрації копій вироків суду щодо осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням та звільненими від відбування 

покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до 

трьох років. 
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9. Дії співробітників органу пробації після отримання копій вироків щодо 

осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням та 

звільнених від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які 

мають дітей віком до трьох років. 

10. Порядок зняття з обліку осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням та звільнених від відбування покарання вагітними 

жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років. 

Література: основна; допоміжна до теми 9. 

 
Тема 10. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту. 

1. Особливості призначення покарання у виді арешту. 

2. Направлення засуджених до арешту до місця відбування покарання. 

3. Розподіл та роздільне тримання засуджених до арешту. 

4. Порядок виконання та відбування покарання у виді арешту. 

5. Основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до арешту. 

6. Матеріально-побутове забезпечення та медичне обслуговування 

засуджених до арешту. 

7. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту. 

8. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту. 

9. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями. 

Література: основна; допоміжна до теми 10. 

 
Тема 11. Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі. 

1. Загальна характеристика покарання у виді обмеження волі. 

2. Порядок призначення покарання у виді обмеження волі. 

3. Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання. 

4. Обчислення строку покарання. 

5. Умови праці засуджених до обмеження волі. 

6. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до 

обмеження волі. 

7. Обов’язки адміністрації виправного центру. 

8. Медичне обслуговування та матеріально-побутове забезпечення 

засуджених до обмеження волі. 

9. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, 

засуджених до обмеження волі. 

10. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, 

засуджених до обмеження волі. 



11 
 

11. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та 

обсяг їх повноважень. 

12. Поняття правового статусу засуджених до обмеження волі. 

13.Права та обов’язки засуджених до обмеження волі. 

14. Підстави та порядок надання засудженим до обмеження волі 

короткочасних виїздів за межі виправного центру. 

15. Організація та проведення розшуку осіб, засуджених до покарання у 

виді обмеження волі, місцезнаходження яких невідоме. 

16. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до покарання у 

виді обмеження волі. 

Література: основна; допоміжна до теми 11. 

 
Тема 12. Порядок і умови виконання кримінальних покарань відносно 

військовослужбовців. 

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні. 

2. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. 

3. Порядок звільнення із дисциплінарного батальйону. 

Література: основна; допоміжна до теми 12. 

 
Тема 13. Направлення засуджених для відбування покарань, пов’язаних 

з ізоляцією від суспільства. Приймання засуджених до установ 

виконання покарань та здійснення їх обліку. 

1. Класифікація засуджених до позбавлення волі. 

2. Розподіл засуджених за видами установ виконання покарань. 

3. Порядок приймання засуджених до позбавлення волі до установ 

виконання покарань. 

4. Облік засуджених. 

5. Ведення особових справ засуджених. 

Література: основна; допоміжна до теми 13. 

 
Тема 14. Режим у виправних і виховних колоніях та засоби його 

забезпечення. 

1. Позбавлення волі як вид покарання, його зміст і наслідки відбування. 

2. Режим позбавлення волі, його поняття і зміст. 

3. Функції режиму позбавлення волі. 

4. Правові основи регулювання режиму. 



12 
 

5. Загальна характеристика основних елементів режиму у виправних і 

виховних колоніях: ізоляція засуджених; постійний нагляд за ними; 

виконання покладених на них обов’язків; реалізація їхніх прав і 

законних інтересів; безпека засуджених і персоналу; роздільне 

тримання різних категорій засуджених; різні умови тримання 

засуджених залежно від виду колонії; зміна умов  тримання 

засуджених. 

6. Оперативно-розшукова діяльність як особливий напрям реалізації 

режиму в колоніях. 

7. Режим особливих умов у колоніях. 

8. Підстави і порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 

засобів і зброї до осіб, позбавлених волі. 

Література: основна; допоміжна до теми 14. 

 
Тема 15. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів. 

1. Види установ, що виконують покарання у виді позбавлення волі на 

певний строк та довічного позбавлення волі. 

2. Кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії). 

3. Виправні колонії мінімального рівня безпеки. 

4. Виправні колонії середнього рівня безпеки. 

5. Виправні колонії максимального рівня безпеки. 

6. Структурні дільниці виправних і виховних колоній. 

Література: основна; допоміжна до теми 15. 

 
Тема 16. Загальні умови праці засуджених до позбавлення волі. 

1. Функції суспільно корисної праці засуджених та її значення для їх 

виправлення і ресоціалізації. 

2. Правові підстави залучення засуджених до позбавлення волі до 

суспільно корисної праці. 

3. Умови праці засуджених до позбавлення волі. Тривалість робочого часу 

засуджених. 

4. Оплата праці засуджених. 

5. Відрахування та відшкодування із заробітної плати засуджених до 

позбавлення волі. 

6. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне 

забезпечення засуджених до позбавлення волі. 

Література: основна; допоміжна до теми 16. 
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Тема 17. Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі. 

1. Поняття та особливості соціально-виховної роботи із засудженими, що 

відбувають покарання в установах виконання покарання. 

2. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із 

засудженими до позбавлення волі. 

3. Відділення соціально-психологічної служби – центр соціально-виховної 

роботи установи виконання покарань. 

4. Методично-виховна рада установи виконання покарань. 

5. Положення про відділення карантину, діагностики і розподілу 

засуджених установи виконання покарань. 

Література: основна; допоміжна до теми 17. 

 
Тема 18. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до 

засуджених. 

1. Правове регулювання застосування заходів заохочення стосовно 

засуджених до покарань, пов’язаних з позбавленням волі. 

2. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. 

3. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. 

4. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання. 

5. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі. 

6. Процедура дисциплінарного провадження. 

7. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі. 

Література: основна; допоміжна до теми 18. 

 
Тема 19. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

жінками та неповнолітніми. 

1. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими неповнолітніми. 

2. Застосування до неповнолітніх заходів заохочення та стягнення. 

3. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії. 

4. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли 

вісімнадцятирічного віку. 

5. Участь громадськості у виправлення і ресоціалізації засуджених 

неповнолітніх. 

6. Види виправних колоній, в яких відбувають покарання засуджені 

жінки. 

7. Структурні дільниці, що створюються у виправних колоніях, де 

відбувають покарання жінки. 

8. Будинки дитини при колоніях: статус та функціонування. 
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9. Умови відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі 

вагітною жінкою. 

10. Харчування вагітних жінок, та жінок, що мають дітей віком до 3-х 

років. 

11. Праця вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до 3-х років. 

12.Правові підставі надання жінці, засудженій до кримінального 

покарання у виді позбавлення волі, права проживати за межами 

виправної колонії. 

13. Порядок надання жінці, засудженій до кримінального покарання у виді 

позбавлення волі, права проживати за межами виправної колонії. 

14. Обов’язки жінок, засуджених до кримінального покарання у виді 

позбавлення волі, яким надано право проживати за межами виправної 

колонії. 

Література: основна; допоміжна до теми 17. 

 
Тема 20. Особливості виконання та відбування покарання у виді 

довічного позбавлення волі. 

1. Кримінально-правова характеристика покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

2. Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. 

3. Порядок і умови виконання покарання у виді довічного позбавлення 

волі. 

4. Правовий статус осіб, засуджених до кримінального покарання у виді 

довічного позбавлення волі. 

Література: основна; допоміжна до теми 20. 

 
Тема 21. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення 

волі. 

1. Поняття та зміст матеріально-побутового забезпечення засуджених. 

2. Житлові умови та комунально-побутове забезпечення засуджених. 

3. Організація торгівельного обслуговування засуджених. 

Література: основна; допоміжна до теми 21. 

 
Тема 22. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення 

волі. 

1. Система закладів охорони здоров’я місць позбавлення волі. 

2. Завдання та функції медичних частин установ виконання покарань 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 
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3. Правові підстави направлення осіб, які засуджені до кримінальних 

покарань, пов’язаних з позбавленням волі, до закладів охорони 

здоров’я. 

Література: основна; допоміжна до теми 22. 

 
Тема 23. Слідчі ізолятори в системі органів і установ держави, які ведуть 

боротьбу зі злочинністю. 

1. Слідчі ізолятори в системі органів і установ виконання покарань. 

2. Правова основа діяльності слідчих ізоляторів Державної кримінально- 

виконавчої служби України. 

3. Правовий статус осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах. 

4. Завдання слідчих ізоляторів. 

5. Режим у слідчих ізоляторах. 

6. Категорії осіб, що утримуються в слідчих ізоляторах. 

7. Правові підстави поміщення осіб до слідчого ізолятору. 

8. Порядок прийому осіб до слідчого ізолятору. 

9. Роздільне тримання осіб у слідчих ізоляторах. 

10. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб, 

взятих під варту. 

11. Листування осіб, взятих під варту. 

12.Порядок надсилання скарг, заяв і листів. 

13.Надання побачень особам, взятим під варту. 

14. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, взятих під 

варту. 

15. Підстави і порядок застосування фізичної сили та спеціальних засобів у 

слідчому ізоляторі. 

Література: основна; допоміжна до теми 23. 

 
Тема 24. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарань. 

1. Правові підстави звільнення від відбування покарання. 

2. Особливості звільнення від відбування покарання у зв’язку із 

закінченням строку відбування покарання. 

3. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання 

відповідно до закону України про амністію. 

4. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання у 

зв’язку з помилуванням особи. 

5. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання у 

зв’язку зі скасуванням вироку суду і закриттям кримінального 

провадження. 
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6. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання у 

зв’язку з закінченням строків давності виконання обвинувального 

вироку. 

7. Правові підстави та порядок умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання. 

8. Правові підстави та порядок звільнення від відбування покарання у 

зв’язку із хворобою. 

9. Порядок підготовки матеріалів про звільнення засудженого. 

10.Вимоги що до оформлення документів про звільнення засудженого. 

11.Документи, що видаються засудженому при звільненні. 

Література: основна; допоміжна до теми 24. 

 
Тема 25. Допомога особам, які звільнені від відбування покарань, нагляд 

та контроль за ними. 

1. Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні. 

2. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання. 

3. Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі. 

4. Суб’єкти й порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від 

відбування покарання з випробуванням. 

Література: основна; допоміжна до теми 25. 

 

 
Практичні заняття 

Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів 

(текстів), необхідних для успішного виконання практичних завдань. Отже, 

ваші бали залежать від вашої попередньої підготовки. 

 
Завдання до практичних занять 

 
Тема 19. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

жінками та неповнолітніми (4 години). 

Проведення практичних занять передбачає вихід до державної установи 

«Чернігівська виправна колонія (№ 44)». 

За 2–3 дні до початку практичного заняття, як правило, під час підсумків 

проведення семінарського заняття з цієї теми викладач доводить до відома 

курсантів (студентів) про майбутнє заняття і дає завдання на самопідготовку. 

Курсанти (студенти), згідно зі збірником планів практичних (семінарських) 

занять, отримують в бібліотеці рекомендовану літературу (або знаходять її в 
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інших джерелах, наприклад, у мережі Інтернет) і самостійно вивчають її в 

процесі самопідготовки. 

Під час занять передбачено такі заходи: 

– експрес-опитування курсантів (студентів) за темою заняття; 

– виступ співробітників державної установи «Чернігівська виправна колонія 

(№ 44)»; 

– тематична екскурсія територією державної установи «Чернігівська 

виправна колонія (№ 44)»; 

– відповіді на запитання курсантів (студентів) за темою заняття. 

Література: основна; допоміжна до теми 19. 

 
Тема 23. Слідчі ізолятори в системі органів і установ держави, які ведуть 

боротьбу зі злочинністю (4 години). 

Проведення практичних занять передбачає вихід до державної установи 

«Чернігівський слідчий ізолятор». 

За 2–3 дні до початку практичного заняття, як правило, під час підсумків 

проведення семінарського заняття з цієї теми викладач доводить до відома 

курсантів (студентів) про майбутнє заняття і дає завдання на самопідготовку.  

Курсанти (студенти), згідно зі збірником планів практичних (семінарських) 

занять, отримують в бібліотеці рекомендовану літературу (або знаходять її в 

інших джерелах, наприклад, у мережі Інтернет) і самостійно вивчають її в 

процесі самопідготовки. 

Під час занять передбачено такі заходи: 

– експрес-опитування курсантів (студентів) за темою заняття; 

– виступ співробітників державної установи «Чернігівський слідчий 

ізолятор»; 

– тематична екскурсія територією державної установи «Чернігівський 

слідчий ізолятор»; 

– відповіді на запитання курсантів (студентів) за темою заняття. 

Література: основна; допоміжна до теми 23. 
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Завдання для самостійної роботи 

(6 семестр) 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в 

обсязі не менше двох сторінок рукописного тексту. 

1. Загальна характеристика та структура Кримінально-виконавчого 

кодексу України. 

2. Поняття, принципи та зміст сучасної класифікації міжнародних 

стандартів у галузі захисту прав людини, засуджених і ув’язнених, 

поводження із ними. 

3. Європейський суд з прав людини як механізм захисту прав 

засуджених та персоналу. 

4. Види органів та установ виконання покарань, які не віднесені до 

Міністерства юстиції України. 

5. Правовий та соціальний захист персоналу органів і установ виконання 

покарань. 

6. Участь спостережних комісій в діяльності органів і установ виконання 

покарань. 

7. Організація та проведення розшуку осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, місцезнаходження яких 

невідоме. 

8. Виконання покарання у виді службових обмежень щодо 

військовослужбовців. Виконання покарання у виді арешту відносно 

військовослужбовців. Звільнення засуджених військовослужбовців, 

засуджених до покарання у виді арешту. 

9. Відповідальність осіб, засуджених до покарання у виді громадських 

робіт. Організація та проведення розшуку осіб, засуджених до покарання у 

виді громадських робіт, місцезнаходження яких невідоме. 

10. Обов’язки особи, засудженої до покарання у виді виправних робіт. 

Підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до покарання у виді 

виправних робіт. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у 

виді виправних робіт. 
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11. Дії працівників органу пробації при зміні місця проживання до 

закінчення іспитового строку. Дії працівників органу пробації після 

встановлення місцезнаходження засудженої особи. 

12. Особливості обладнання виправних центрів. Завдання виправних 

центрів. 

Література: основна; допоміжна до тем 1–12. 

 
Завдання для самостійної роботи 

(7 семестр) 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в 

обсязі не менше двох сторінок рукописного тексту. 

1. Оформлення документів про смерть засудженого (особи, взятої під 

варту). Оформлення документів на переміщення під вартою (конвоювання). 

2. Правові основи регулювання режиму. 

3. Суспільно корисна праця як засіб виправлення і ресоціалізації 

засуджених до позбавлення волі. 

4. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі. 

5. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання як засіб виправлення 

і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі. 

6. Організація душпастирської опіки засуджених. 

7. Вимоги міжнародних стандартів щодо дотримання прав неповнолітніх 

засуджених. 

8. Вимоги міжнародних стандартів щодо дотримання прав засуджених 

жінок. 

9. Правовий статус осіб, засуджених до покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

10. Норми харчового забезпечення різних категорій засуджених. 

11. Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які 

тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. 

12. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування 

покарання. 

Література: основна; допоміжна до тем 13–25. 
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Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе обсягом до 

5 сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку або 

індивідуальною темою, погодженою з викладачем. При написанні есе 

доцільним буде скористатись порадами за посиланням: 

https://zno.if.ua/?p=985 

 
Тематика есе (6 семестр): 

1. Особливості становлення та розвитку кримінально-виконавчого права 

як науки. 

2. Система принципів кримінально-виконавчого права України. 

3. Дія кримінально-виконавчого закону України в просторі та часі. 

4. Зміст основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених. 

5. Класифікація джерел кримінально-виконавчого законодавства. 

6. Співвідношення кримінально-виконавчого права з кримінальним 

правом. 

7. Співвідношення кримінально-виконавчого права з кримінологією. 

8. Співвідношення кримінально-виконавчого права з психологією та 

педагогікою. 

9. Співвідношення правового статусу засудженого із правовим статусом 

громадянина України. 

10. Особливість правового статусу засуджених до різних видів покарань. 

11. Вплив міжнародних документів у галузі захисту прав людини на 

правовий статус засуджених. 

12. Загальна характеристика Європейських пенітенціарних правил. 

13. Загальна характеристика Мінімальних стандартних правил ООН 

поводження з в’язнями (Правил Нельсона Мандели). 

14. Загальна характеристика міжнародних стандартів стосовно 

забезпечення прав неповнолітніх, які підпадають під вплив 

правоохоронних органів. 

15. Структура Європейського суду з прав людини. 

16. Повноваження та порядок розгляду справ Європейським судом з прав 

людини. 

17. Функції, структуру та повноваження Державної кримінально- 

виконавчої служби України. 

18. Функції, структура та повноваження інших органів і установ 

виконання покарань, не підвідомчих Міністерству юстиції України. 

19. Характеристика правового статусу персоналу установ виконання 

покарань. 

20. Характеристика правового статусу персоналу органів виконання 

покарань. 

21. Загальна характеристика правового та соціального захисту персоналу 

органів та установ виконання покарань у країнах ближнього зарубіжжя. 
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22. Загальна характеристика правового та соціального захисту персоналу 

органів та установ виконання покарань у країнах дальнього зарубіжжя. 

23. Структура органів та установ виконання покарань у США. 

24. Структура органів та установ виконання покарань у Великій Британії. 

25. Структура органів та установ виконання покарань у ФРН. 

26. Структура органів та установ виконання покарань у Білорусі. 

27. Структура органів та установ виконання покарань у Швеції. 

28. Структура органів та установ виконання покарань у Нідерландах. 

29. Структура органів та установ виконання покарань у країнах Середньої 

Азії. 

30. Структура органів та установ виконання покарань у країнах Азії. 

31. Структура органів та установ виконання покарань у країнах Африки. 

32. Структура органів та установ виконання покарань у країнах 

Латинської Америки. 

33. Характеристика нагляду і контролю за виконанням покарань у країнах 

Європи. 

34. Характеристика нагляду і контролю за виконанням покарань у США. 

35. Актуальні проблеми в діяльності органів виконання покарань 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 

36. Актуальні проблеми в діяльності установ виконання покарань 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 

37. Характеристика міжнародних стандартів в галузі регулювання 

суспільних відносин щодо виконання та відбування кримінальних 

покарань, альтернативних позбавленню волі, та їх реалізація в 

кримінально-виконавчому законодавстві України. 

38. Функції та повноваження прокуратури щодо здійснення контролю за 

діяльністю органів та установ виконання покарань. 

39. Зміст парламентського контролю за діяльністю органів і установ 

виконання покарань. 

40. Зміст контролю органів виконавчої влади за діяльністю органів і 

установ виконання покарань. 

41. Роль релігійних конфесій у здійсненні виправлення та ресоціалізації 

засуджених до позбавлення волі в Україні 

42. Роль сім’ї у здійсненні виправлення та ресоціалізації засуджених до 

позбавлення волі. 

43. Роль засобів масової інформації у здійсненні виправлення та 

ресоціалізації засуджених до позбавлення волі 

44. Зміст контролю за додержання вимог законності з боку громадських 

організацій при виконанні покарань. 

45. Стандарти ООН в галузі регламентації виконання покарань, 

альтернативних позбавленню волі, та їх реалізація в кримінально- 

виконавчому законодавстві України. 
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46. Стандарти Ради Європи в галузі регламентації виконання покарань, 

альтернативних позбавленню волі, та їх реалізація в кримінально- 

виконавчому законодавстві України. 

47. Порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, за 

законодавством Швеції. 

48. Порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, за 

законодавством Угорщини. 

49. Характеристика пробації в європейських країнах. 

50. Кримінально-виконавча характеристика покарання у виді конфіскації 

майна. 

51. Кримінально-виконавча характеристика покарання у виді штрафу. 

52. Кримінально-виконавча характеристика покарання у виді позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

53. Аналіз зарубіжного досвіду виконання покарання у виді штрафу. 

54. Аналіз практики призначення покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в країнах 

пострадянського простору. 

55. Сучасний стан виконання покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

56. Зміст профілактично-виховного впливу на осіб, які відбувають 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю. 

57. Аналіз міжнародного досвіду застосування покарання у виді 

громадських робіт. 

58. Роль і місце органів місцевого самоврядування при виконанні 

покарання у виді громадських робіт. 

59. Історико-правовий аспект виникнення та розвитку покарання у виді 

громадських робіт. 

60. Громадські роботи у світлі міжнародних стандартів прав людини і 

поводження з засудженими. 

61. Участь громадських організацій у здійсненні контролю за поведінкою 

осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт. 

62. Зміст профілактично-виховної роботи із особами, які відбувають 

покарання у виді виправних робіт. 

63. Історичні аспекти розвитку покарання у виді виправних робіт. 

64. Засоби виправлення і ресоціалізації суб’єктів пробації. 

65. Місце і роль покарання у виді виправних робіт за Кримінально- 

виконавчим кодексом України. 

66. Підстави застосування звільнення від відбування покарання з 

випробуванням. 

67. Порівняльна характеристика пробації та інституту звільнення від 

відбування покарання з випробуванням. 
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68. Правова природа звільнення від відбування покарання з 

випробуванням та його місце в системі інститутів кримінально- 

виконавчого права. 

69. Мета звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

70. Особливості застосування звільнення від відбування покарання з 

випробуванням щодо неповнолітніх. 

71. Вимоги до матеріально-побутового забезпечення і медичного 

обслуговування засуджених до арешту. 

72. Особливості відбування покарання у виді арешту в сучасних умовах . 

73. Загальну характеристику арешту як кримінального покарання. 

74. Особливості призначення покарання у виді арешту 

військовослужбовцям. 

75. Порядок залучення засуджених до обмеження волі до суспільно 

корисної праці. 

76. Зміст соціально-виховної роботи із засудженими до покарання у виді 

обмеження волі. 

77. Особливості організаційної діяльності виправних центрів. 

78. Характеристика особової справи як основного документа 

персонального обліку засуджених. 

79. Порядок та умови організації праці засуджених військовослужбовців в 

дисциплінарному батальйоні. 

80. Особливість організації соціально-виховної роботи із засудженими 

військовослужбовцями в дисциплінарному батальйоні. 

81. Умови відбування покарання у виді тримання засуджених в 

дисциплінарному батальйоні. 

 
Тематика есе (7 семестр): 

1. Характеристика умов відбування покарання у виді позбавлення волі у 

виправних колоніях мінімального рівня безпеки. 

2. Характеристика умов відбування покарання в дільниці соціальної 

реабілітації. 

3. Характеристика умов відбування покарання в дільниці КДіР. 

4. Характеристика умов відбування покарання в дільниці посиленого 

контролю. 

5. Характеристика умов відбування покарання у виді позбавлення волі у 

виправних колоніях середнього рівня безпеки. 

6. Характеристика умов відбування покарання у виді позбавлення волі у 

виправних колоніях максимального рівня безпеки. 

7. Види установ виконання покарань у зарубіжних країнах. 

8. Класифікація засуджених до позбавлення волі у зарубіжних країнах. 

9. Особливості виконання та відбування покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк у країнах Європи. 

10. Особливості виконання та відбування покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк у США. 



24 
 

11. Особливості виконання та відбування покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк у країнах пострадянського простору. 

12. Заходи безпеки, що застосовується персоналом при спілкуванні із 

засудженими до довічного позбавлення волі. 

13. Порядок та умови виконання покарання у виді довічного позбавлення 

волі в країнах Європи. 

14. Порядок та умови виконання покарання у виді довічного позбавлення 

волі у США. 

15. Порядок та умови виконання покарання у виді довічного позбавлення 

волі у країнах пострадянського простору. 

16. Вплив стану здоров’я вагітної засудженої на умови відбування 

покарання у виді позбавлення волі. 

17. Вплив стану здоров’я дитини засудженої на умови відбування нею 

покарання у виді позбавлення волі. 

18. Порядок застосування умовно-дострокового звільнення по 

відношенню до жінок, які перебувають у стані вагітності або мають дітей 

віком до 3-х років. 

19. Відмінність умов тримання засуджених чоловіків від засуджених 

жінок у виправних колоніях. 

20. Особливості виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно 

жінок у зарубіжних країнах. 

21. Вимоги міжнародних стандартів щодо поводження з неповнолітніми 

засудженими. 

22. Особливості виховного впливу на неповнолітніх засуджених. 

23. Співвідношення законодавства України з вимогами міжнародних 

норм стосовно застосування покарань відносно неповнолітніх. 

24. Характеристика постпенітенціарного впливу на неповнолітнього 

засудженого. 

25. Особливості виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно 

неповнолітніх у зарубіжних країнах. 

26. Правові підстави залучення засуджених до безоплатної праці. 

27. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі. 

28. Суспільно корисна праця як засіб виправлення і ресоціалізації 

засуджених до позбавлення волі. 

29. Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі. 

30. Особливості соціально-виховної роботи із засудженими, що 

відбувають покарання в установах виконання покарань. 

31. Охарактеризуйте форми соціально-виховної роботи із засудженими. 

32. Мета психодіагностики, що проводиться шляхом вивчення 

психологічних властивостей, процесів та станів засуджених. 

33. Культурно-масова і фізкультурно-спортивна робота із засудженими до 

позбавлення волі. 

34. Режим як засіб виправлення і ресоціалізації засуджених до 

позбавлення волі. 



25 
 

35. Порядок та підстави застосування персоналом органів і установ 

виконання покарань заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 

вогнепальної зброї. 

36. Прогресивна система виконання покарань, пов’язаних з позбавленням 

волі. 

37. Дисциплінарна відповідальність засуджених. 

38. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання. 

39. Правове регулювання застосування заходів заохочення стосовно 

засуджених до позбавлення волі. 

40. Правове регулювання застосування заходів стягнення стосовно 

засуджених до позбавлення волі. 

41. Організація душпастирської опіки засуджених. 

42. Виробництво в установах виконання покарань на прикладі 

Чернігівської області. 

43. Матеріальна відповідальність засуджених. 

44. Слідчій ізолятор як універсальна установа ДКВС України. 

45. Вимоги та порядок залучення осіб, що тримаються в СІЗО, до 

суспільно корисної праці. 

46. Поняття та характеристика режиму в місцях попереднього ув’язнення. 

47. Умови залишення засуджених у слідчих ізоляторах для 

господарського обслуговування. 

48. Правові підстави, порядок та умови тримання осіб, щодо яких 

прийнято рішення про екстрадицію, у слідчих ізоляторах ДКВС України. 

49. Порядок переміщення засуджених із СІЗО до установи виконання 

покарання. 

50. Порядок звільнення особи із СІЗО за реабілітуючими обставинами. 

51. Загальна характеристика теорії і практики застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою у ФРН. 

52. Загальна характеристика теорії і практики застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою у Великій Британії. 

53. Загальна характеристика теорії і практики застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою у країнах пострадянського простору. 

54. Загальна характеристика теорії і практики застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою в Японії. 

55. Загальна характеристика теорії і практики застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою у США. 

56. Вимоги міжнародних стандартів до порядку та умов тримання 

засуджених у слідчих ізоляторах. 

57. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання 

відповідно до закону України про амністію, 

58. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання 

відповідно до Указу Президента «Про помилування». 

59. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання через 

хворобу. 
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60. Порядок надання допомоги у трудовому і побутовому влаштуванні 

особам, які звільнюються з місць позбавлення волі. 

61. Норми та порядок забезпечення осіб, які засуджені до позбавлення 

волі, речовим майном. 

62. Вимоги та порядок здійснення примусового лікування осіб, які 

засуджені до позбавлення волі, від алкоголізму та наркоманії. 

63. Характеристика нормативно-правових актів з питань організації 

матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі. 

64. Система закладів охорони здоров’я Державної кримінально- 

виконавчої служби України. 

65. Задачі і функції медичних частин установ виконання покарань. 

66. Порядок організації медичного обслуговування осіб, які засуджені до 

позбавлення волі. 

67. Відповідність кримінально-виконавчого законодавства України 

вимогам міжнародних норм у галузі захисту прав людини щодо 

матеріально-побутового забезпечення засуджених у виправних колоніях. 

68. Відповідність кримінально-виконавчого законодавства України 

вимогам міжнародних норм у галузі захисту прав людини щодо медико- 

санітарного забезпечення засуджених у виправних колоніях. 

69. Порядок та підстави відновлення засудженому втрачених документів. 

70. Зміст надання допомоги особам, звільненим із місць відбування 

покарання. 

71. Надання допомоги засудженим у трудовому та побутовому 

влаштуванні. 

72. Актуальні питання надання допомоги засудженим, які звільняються з 

виправних колоній. 

73. Актуальні питання здійснення адміністративного нагляду за 

засудженими, звільненими з виправних колоній. 

74. Особливості здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання. 
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Порядок оцінювання 

Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою, відображеною в 

Таблиці 1 

Таблиця 1 

№ Назва теми  
 

Всього 

балів 

 

Форма заняття та 

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конспектування, 

питань, виступ, 

доповнення) 

Практичні 

Заняття 

(опрацювання 

матеріалів для 

підготовки, успішне 

виконання завдань) 

6 семестр 

1 Кримінально-виконавче 

право, поняття, предмет та 

система. Кримінально- 

виконавче законодавство 

України 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 

2 Правовий статус 
засуджених 

3 1 2  

3 Органи і установи 
виконання покарань. 

Правовий статус 

персоналу ДКВС України 

 

6 

 

2 

 

4 
 

4 Нагляд і контроль за 

виконанням кримінальних 

покарань. Участь 

громадськості у 

виправленні і 
ресоціалізації засуджених 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 

5 Порядок і умови 

виконання покарання у 

виді конфіскації майна, 

штрафу, позбавлення 

військового, спеціального 

звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 

6 Порядок і умови 

виконання покарання у 

виді позбавлення права 

обіймати певні посади або 

займатися певною 
діяльністю 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

4 

 

7 Порядок і умови 

виконання покарання у 

виді громадських робіт 

 

5 

 

1 

 

4 
 

8 Порядок і умови 

виконання покарання у 

виді виправних робіт 

 

5 

 

1 

 

4 
 

9 Здійснення контролю за     
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 особами, звільненими від 

відбування покарання з 

випробуванням 

 

5 

 

1 

 

4 
 

10 Порядок і умови 

виконання покарання у 

виді арешту 

 

3 

 

1 

 

2 
 

11 Порядок і умови 

виконання покарання у 
виді обмеження волі 

 

3 

 

1 

 

2 
 

12 Порядок і умови 

виконання кримінальних 

покарань відносно 
військовослужбовців 

 

3 

 

1 

 

2 
 

Разом 47 13 34 0 

Виконання завдань для 

самостійної роботи та 
написання есе 

 

13 

Залік 40 

Всього 100 балів 

7 семестр 

13 Направлення засуджених 

для відбування покарань, 

пов’язаних з ізоляцією від 

суспільства. Приймання 

засуджених до установ 

виконання покарань та 

здійснення їх обліку 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 

14 Режим у виправних і 

виховних колоніях та 
засоби його забезпечення 

 

3 

 

1 

 

2 
 

15 Особливості відбування 

покарання в колоніях 

різних видів 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 

16 Загальні умови праці 

засуджених до 
позбавлення волі 

 

3 

 

1 

 

2 
 

17 Виховний вплив на 

засуджених до 

позбавлення волі 

 

3 

 

1 

 

2 
 

18 Заходи заохочення і 
стягнення, що 

застосовуються до 

засуджених 

 

3 

 

1 

 

2 
 

19 Особливості відбування 

покарання у виді 

позбавлення волі жінками 
та неповнолітніми 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

4 

20 Особливості виконання та 

відбування покарання у 

виді довічного 
позбавлення волі 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 
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21 Матеріально-побутове 

забезпечення засуджених 

до позбавлення волі 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 

22 Медико-санітарне 

забезпечення засуджених 

до позбавлення волі 

 

3 

 

1 

 

2 
 

23 Слідчі ізолятори в системі 

органів і установ держави, 

які ведуть боротьбу зі 
злочинністю 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

4 

24 Правові підстави і порядок 
звільнення від відбування 

покарань 

 

3 

 

1 

 

2 
 

25 Допомога особам, які 

звільнені від відбування 

покарань, нагляд та 
контроль за ними 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 

Разом 47 13 26 8 

Виконання завдань для 

самостійної роботи та 
написання есе 

 

13 

Екзамен 40 

Всього 100 балів 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 1 бал за кожну тему (або 2 

бали, якщо лекція з відповідної теми – чотиригодинна), що повністю 

відображена у вашому конспекті. Таким чином, за роботу на лекціях ви 

можете отримати до 13 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та інших занять 

не припустимо відволікатись розмовами, користуватись мобільними 

телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в будь-який 

інший спосіб. Запізнення на лекцію так само неприпустимі,  викладач 

залишає за собою право не допустити до заняття студента, що порушує 

дисципліну або запізнюється. Поважайте працю викладача, ваших товаришів 

по навчанню та себе – дотримуйтесь дисципліни під час освітнього процесу. 

Ці ж самі правила поведінки поширюються й на інші форми занять (семінари, 

практичні). Користування гаджетами для доступу до мережі Інтернет 

припустиме лише під час семінарських/практичних занять за вказівкою чи 

дозволом викладача. Пропущені лекції слід відпрацювати, переписавши 

конспект та продемонструвавши його викладачу, при цьому слід бути 

готовим відповісти на його питання за змістом лекції. 

Робота на семінарах оцінюється за наступними критеріями: 

- ваша присутність та повний конспект семінарських питань забезпечують 

вам 0,5 бали; 
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- для того аби отримати ще 0,5 бали, слід брати участь в опрацюванні 

семінарських питань (доповнення, відповідь на питання викладача, 

висловлення своєї обґрунтованої точки зору під час обговорення проблемних 

питань); 

-виступ із доповіддю на питання за планом семінарського завдання  

може принести вам ще 0,5 бали за умови, що відповідь буде змістовною та 

відповідати плановому питанню; 

- якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловите 

власну точку зору щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її 

аргументацією, правильно відповісте на уточнюючі питання викладача, то 

можете отримати ще 0,5 бали. 

Таким чином ваша участь в роботі семінару може принести вам до 2 балів 

за одне заняття (або 4 бали, якщо семінар з відповідної теми – 

чотиригодинний). Пропущений семінар відпрацьовується написанням 

конспекту всіх питань з плану заняття та відповідями на питання викладача 

за змістом семінару під час відпрацювання. 

Практичні заняття можуть принести вам по 4 бали за одне заняття (всі 

практичні заняття з відповідної теми – чотиригодинні, як правило, 

проводяться на базі установ виконання покарань) за умови попереднього 

опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й успішного виконання 

всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Невиконання завдань знижує 

ваш бал пропорційно відсотку й рівнів складності завдань, з якими ви не 

впорались. Ваша присутність без підготовки та нездатність впоратись із 

завданнями оцінюється 0 балів. Відпрацювання пропущених чи оцінених у 0 

балів занять відбувається за умови попереднього ознайомлення з матеріалами 

для підготовки до практичного заняття та виконання завдань, 

запропонованих викладачем (увага – завдання можуть відрізнятись від тих, 

що вирішували ваші одногрупники). 

Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку 0,5 балу за два 

повністю висвітлених в конспекті питання з вищенаведеного списку. За 

виконання завдань для самостійної роботи ви можете отримати до 3 балів. 

Кожен курсант (студент, слухач) має до кінця жовтня написати та надати 

викладачу есе на тематику із запропонованого переліку або за власною 

темою, узгодженою з викладачем. Успішне виконання цього завдання 

оцінюється в 10 балів. При цьому оцінка відбувається узагальненням балів за 

5 критеріями: 1) грамотність та оформлення – 2 бали; 2) відповідність змісту 

темі – 2 бали; 3) структурна логічність – 2 бали; 4) аргументованість 

висновків – 2 бали; 5) оригінальність роботи та культура посилань на 

джерела – 2 бали. 
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Підсумковий контроль з дисципліни у 6 семестрі відбувається у вигляді 

усного заліку, на якому ви можете отримати до 40 балів залежно від повноти 

та обґрунтованості ваших відповідей. На заліку викладач задає вам 3 питання 

з переліку, наведеного нижче, кожна відповідь дає вам до 13 балів. Якщо під 

час проходження курсу ви набрали 60 балів, то маєте право не здавати залік, 

вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до кількості набраних 

балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

Підсумковий контроль з дисципліни у 7 семестрі відбувається у вигляді 

усного екзамену, на якому ви можете отримати до 40 балів залежно від 

повноти та обґрунтованості ваших відповідей. На екзамені викладач задає 

вам 3 питання з переліку, наведеного нижче, кожна відповідь дає вам до 13 

балів. Якщо під час проходження курсу ви набрали 60 балів, то маєте право 

не здавати екзамен, вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до 

кількості набраних балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку 

наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 
складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Питання до заліку 

(6 семестр) 

1. Поняття кримінально-виконавчої політики. 

2. Напрями діяльності органів і установ держави у сфері кримінально- 

виконавчої політики. 

3. Принципи кримінально-виконавчої політики. 

4. Співвідношення кримінально-виконавчої політики і кримінально- 

виконавчого права. 

5. Поняття кримінально-виконавчого права. 

6. Історія трансформації і становлення кримінально-виконавчого права з 

виправно-трудового. 
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7. Предмет, метод, завдання, функції і система кримінально-виконавчого 

права. 

8. Принципи кримінально-виконавчого права. 

9. Взаємозв’язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права. 

10. Предмет, метод і система курсу «Кримінально-виконавче право» як 

навчальної дисципліни. 

11. Поняття кримінально-виконавчого законодавства, його значення та 

основні риси. 

12. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України. 

13. Загальна характеристика та структура Кримінально-виконавчого кодексу 

України. 

14. Міжнародно-правові акти як джерела кримінально-виконавчого права. 

15. Поняття норм кримінально-виконавчого права, їх види та структура. 

16. Класифікація норм кримінально-виконавчого права. Кримінально- 

виконавчі правовідносини. 

17. Поняття виправлення і ресоціалізації засуджених. 

18. Основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених. 

19. Поняття правового статусу засуджених. 

20. Елементи правового статусу засуджених та їх характеристика. 

21. Обмеження здійснення конституційних і цивільних прав і обов’язків 

засудженими. 

22. Закріплення правового статусу засуджених в законодавстві України. 

23. Правове становище засуджених згідно з міжнародними нормативно- 

правовими актами. 

24. Документи ООН, що регламентують захист прав засуджених. 

25. Документи Ради Європи, що регламентують захист прав засуджених до 

позбавлення волі. 

26. Структура Європейського суду з прав людини. 

27. Компетенція Європейського суду з прав людини. 

28. Органи виконання покарань. 

29. Установи виконання покарань. 

30. Правовий статус персоналу ДКВС України. 

31. Значення участі громадськості в діяльності установ і органів, що 

виконують кримінальні покарання. 

32. Форми участі громадськості в роботі установ і органів, що виконують 

покарання. 

33. Правове регулювання участі громадськості в роботі установ і органів, що 

виконують покарання. 

34. Контроль громадськості за виконанням покарань. 

35. Спостережні комісії та їх роль у виправленні засуджених. 

36. Поняття і місце покарань, альтернативних позбавленню волі, в системі 

покарань. 

37. Функції органу пробації. 

38. Повноваження державної виконавчої служби. 
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39. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна. 

40. Майно, що підлягає конфіскації. 

41. Дії державного виконавця щодо виконання вироку про конфіскацію 

майна. 

42. Порядок виконання покарання у виді штрафу. Наслідки ухилення від 

сплати штрафу. Закінчення виконавчих дій. 

43. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

44. Порядок виконання  покарання у  виді  тримання у дисциплінарному 

батальйоні. 

45. Режим у дисциплінарному батальйоні. 

46. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі 

дисциплінарного батальйону. 

47. Одержання засудженими військовослужбовців посилок (передач) та 

бандеролей. 

48. Праця засуджених військовослужбовців. 

49. Військове навчання засуджених військовослужбовців. 

50. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями. 

51. Ради громадськості засуджених військовослужбовців. 

52. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до засуджених 

військовослужбовців. Порядок їх застосування. 

53. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених 

військовослужбовців. 

54. Правові підстави звільнення засуджених військовослужбовців від 

відбування покарання. 

55. Порядок виконання кримінального покарання у виді службових обмежень 

для військовослужбовців. 

56. Особливості відбування засудженими військовослужбовцями 

кримінального покарання у виді арешту. 

57. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатись певною діяльністю. 

58. Права та обов’язки органу з питань пробації щодо виконання покарання у 

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною 

діяльністю. 

59. Правовий статус засуджених до покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

60. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

61. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт. 

62. Умови відбування покарання у виді громадських робіт. 

63. Функції органу з питань пробації щодо забезпечення виконання 

кримінального покарання у виді громадських робіт. 

64. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт. 
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65. Правовий статус осіб, засуджених до кримінального покарання у виді 

громадських робіт. 

66. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт. 

67. Умови відбування покарання у виді виправних робіт. 

68. Функції органу з питань пробації щодо забезпечення виконання 

кримінального покарання у виді виправних робіт. 

69. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт. 

70. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

повноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання 

у виді виправних робіт. 

71. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних 

робіт. 

72. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням. 

73. Функції, що здійснюються працівниками органу з питань пробації, щодо 

контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням. 

74. Функції, які виконують органи Національної поліції у процесі виконання 

покарань, не пов’язаних з позбавленням, та здійснення контролю за 

звільненими від відбування покарання з випробуванням. 

75. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням. 

76. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. 

77. Місця відбування покарання у виді арешту. 

78. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту. 

79. Правове положення осіб, засуджених до кримінального покарання у виді 

арешту. 

80. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених 

до арешту. 

81. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями. 

82. Місця відбування покарання у виді обмеження волі. 

83. Направлення осіб, засуджених до обмеження волі, для відбування 

покарання. 

84. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі. 

85. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі. 

86. Правове становище осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі. 

87. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі. 

88. Участь осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі, в 

самодіяльних організаціях. 

89. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, які 

відбувають покарання у виді обмеження волі. 

90. Порядок застосування до засуджених, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі, заходів заохочення і стягнення. 
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Питання до екзамену 

(7 семестр) 

1. Поняття кримінально-виконавчої політики. 

2. Напрями діяльності органів і установ держави у сфері кримінально- 

виконавчої політики. 

3. Принципи кримінально-виконавчої політики. 

4. Співвідношення кримінально-виконавчої політики і кримінально- 

виконавчого права. 

5. Поняття кримінально-виконавчого права. 

6. Історія трансформації і становлення кримінально-виконавчого права з 

виправно-трудового. 

7. Предмет, метод, завдання, функції і система кримінально-виконавчого 

права. 

8. Принципи кримінально-виконавчого права. 

9. Взаємозв’язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права. 

10. Предмет, метод і система курсу «Кримінально-виконавче право» як 

навчальної дисципліни. 

11. Поняття кримінально-виконавчого законодавства, його значення та 

основні риси. 

12. Міжнародно-правові акти як джерела кримінально-виконавчого права. 

13. Поняття норм кримінально-виконавчого права, їх види та структура. 

14. Класифікація норм кримінально-виконавчого права. Кримінально- 

виконавчі правовідносини. 

15. Поняття правового статусу засуджених. 

16. Правовий статус осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. 

17. Обмеження здійснення конституційних і цивільних прав і обов’язків 

засудженими. 

18. Вплив виду установи виконання покарань, де утримується засуджений, на 

його правове становище. 

19. Правове становище засуджених згідно з міжнародними нормативно- 

правовими актами. 

20. Значення участі громадськості в діяльності установ і органів, що 

виконують кримінальні покарання. 

21. Форми участі громадськості в роботі установ і органів, що виконують 

покарання. 

22. Правове регулювання участі громадськості в роботі установ і органів, що 

виконують покарання. 

23. Контроль громадськості за виконанням покарань. 

24. Спостережні комісії та їх роль у виправленні засуджених. 

25. Поняття і місце покарань, альтернативних позбавленню волі, в системі 

покарань. 

26. Функції органу пробації. 

27. Повноваження державної виконавчої служби. 
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28. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна. 

29. Майно, що підлягає конфіскації. 

30. Дії державного виконавця щодо виконання вироку про конфіскацію 

майна. 

31. Порядок виконання покарання у виді штрафу. Наслідки ухилення від 

сплати штрафу. Закінчення виконавчих дій. 

32. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

33. Порядок виконання покарання у виді тримання у дисциплінарному 

батальйоні. 

34. Режим у дисциплінарному батальйоні. 

35. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі 

дисциплінарного батальйону. 

36. Одержання засудженими військовослужбовців посилок (передач) та 

бандеролей. 

37. Праця засуджених військовослужбовців. 

38. Військове навчання засуджених військовослужбовців. 

39. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями. 

40. Ради громадськості засуджених військовослужбовців. 

41. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до засуджених 

військовослужбовців. Порядок їх застосування. 

42. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених 

військовослужбовців. 

43. Правові підстави звільнення засуджених військовослужбовців від 

відбування покарання. 

44. Порядок виконання кримінального покарання у виді службових 

обмежень для військовослужбовців. 

45. Особливості відбування засудженими військовослужбовцями 

кримінального покарання у виді арешту. 

46. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатись певною діяльністю. 

47. Права та обов’язки органу з питань пробації щодо виконання покарання у 

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною 

діяльністю. 

48. Правовий статус засуджених до покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

49. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

50. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт. 

51. Умови відбування покарання у виді громадських робіт. 

52. Функції органу з питань пробації щодо забезпечення виконання 

кримінального покарання у виді громадських робіт. 

53. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт. 
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54. Правовий статус осіб, засуджених до кримінального покарання у виді 

громадських робіт. 

55. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт. 

56. Умови відбування покарання у виді виправних робіт. 

57. Функції органу з питань пробації щодо забезпечення виконання 

кримінального покарання у виді виправних робіт. 

58. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт. 

59. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

повноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у 

виді виправних робіт. 

60. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних 

робіт. 

61. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням. 

62. Функції, що здійснюються працівниками органу з питань пробації, щодо 

контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням. 

63. Функції, які виконують органи Національної поліції у процесі виконання 

покарань, не пов’язаних з позбавленням, та здійснення контролю за 

звільненими від відбування покарання з випробуванням. 

64. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням. 

65. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. 

66. Місця відбування покарання у виді арешту. 

67. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту. 

68. Правове положення осіб, засуджених до кримінального покарання у виді 

арешту. 

69. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених 

до арешту. 

70. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями. 

71. Місця відбування покарання у виді обмеження волі. 

72. Направлення осіб, засуджених до обмеження волі, для відбування 

покарання. 

73. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі. 

74. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі. 

75. Правове становище осіб, засуджених до покарання у виді обмеження 

волі. 

76. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі. 

77. Участь осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі, в 

самодіяльних організаціях. 

78. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, які 

відбувають покарання у виді обмеження волі. 
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79. Порядок застосування до засуджених, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі, заходів заохочення і стягнення. 

80. Історія виникнення та розвитку слідчих ізоляторів. 

81. Місце та роль слідчих ізоляторів в кримінально-виконавчій системі 

України. 

82. Категорії осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах. 

83. Правове становище осіб, засуджених до позбавлення волі, які залишені в 

слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування. 

84. Порядок і умови виконання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. 

85. Правове становище осіб, які перебувають у місцях попереднього 

ув’язнення. 

86. Режим у місцях попереднього ув’язнення. 

87. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб, 

взятих під варту. 

88. Надання побачень особам, взятим під варту. 

89. Листування осіб, взятих під варту. Порядок надсилання скарг, заяв і 

листів. 

90. Заходи безпеки і підстави для застосування заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів і вогнепальної зброї. 

91. Особливий режим у місцях попереднього ув’язнення. 

92. Підстави та порядок звільнення осіб, щодо яких як запобіжний захід 

обрано взяття під варту. 

93. Правові підстави направлення засуджених до позбавлення волі до 

виправних та виховних колоній. 

94. Особливості та порядок переміщення засуджених до позбавлення волі під 

вартою. 

95. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію 

максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з 

господарського обслуговування. 

96. Умови відбування покарання у виховних та виправних колоніях. 

97. Правові наслідки відбування покарання у виді позбавлення волі. 

98. Зміст покарання у виді позбавлення волі. 

99. Визначення виду виправної колонії відповідно до класифікації осіб, 

засуджених до позбавлення волі. 

100. Основні засоби виправлення та ресоціалізації осіб, засуджених до 

позбавлення волі. 

101. Правові підстави і порядок прийому осіб, засуджених до покарання у 

виді позбавлення волі, до установ виконання покарань. 

102. Склад та порядок роботи комісії із прийому осіб, засуджених до 

позбавлення волі, до установ виконання покарань. 

103. Виховне значення прийому осіб, засуджених до позбавлення волі, до 

установ виконання покарань. 

104. Поняття і значення обліку засуджених для боротьби із злочинністю. 
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105. Види обліку засуджених. 

106. Персональний облік засуджених. Документи персонального обліку. 

Особова справа засудженого. 

107. Кількісний облік засуджених. Документи кількісного обліку. Види і 

форми статистичної звітності. 

108. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і 

виховних колоніях. 

109. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі. 

110. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи 

виховній колонії. 

111. Виправні колонії мінімального рівня безпеки. 

112. Правовий статус осіб, засуджених до позбавлення волі, які відбувають 

покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки. 

113. Виправні колонії середнього рівня безпеки. 

114. Правовий статус осіб, засуджених до позбавлення волі, які відбувають 

покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки. 

115. Виправні колонії максимального рівня безпеки. 

116. Правовий статус осіб, засуджених до позбавлення волі, які відбувають 

покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки. 

117. Структурні дільниці виправних і виховних колоній. 

118. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі 

в дільниці карантину, діагностики і розподілу. 

119. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі 

в дільниці ресоціалізації. 

120. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі 

в дільниці посиленого контролю. 

121. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі 

в дільниці соціальної адаптації. 

122. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі 

в дільниці соціальної реабілітації. 

123. Особливості зміни умов тримання осіб, засуджених до позбавлення 

волі. 

124. Суспільно корисна праця як засіб виправлення і ресоціалізації 

засуджених до позбавлення волі. 

125. Умови праці осіб, засуджених до позбавлення волі. Робочій час та 

понадурочні роботи осіб, засуджених до позбавлення волі. Час відпочинку, 

охорона праці та правила техніки безпеки. 

126. Оплата праці осіб, засуджених до позбавлення волі, правові підстави та 

порядок відрахувань із заробітку засуджених. 

127. Мінімум зарахувань на особистий рахунок засудженого. 

128. Залучення осіб, засуджених до позбавлення волі, до робіт без оплати 

праці. 

129. Пенсійне забезпечення осіб, засуджених до позбавлення волі. 
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130. Соціально-виховна робота із особами, засудженими до позбавлення 

волі. 

131. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із 

особами, засудженими до позбавлення волі. 

132. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання осіб, 

які засуджені до позбавлення волі. 

133. Самодіяльні організації осіб, засуджених до позбавлення волі. 

134. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях. 

135. Вільний час осіб, засуджених до позбавлення волі. 

136. Правова регламентація організації матеріально-побутового та медико- 

санітарного забезпечення осіб, які засуджені до покарання у  виді 

позбавлення волі. 

137. Обладнання гуртожитків та порядок користування комунально- 

побутовими об’єктами виправних колоній. 

138. Організація харчування в місцях позбавлення волі. Дії адміністрації у 

випадку відмови засуджених від вживання їжі. 

139. Норми та порядок забезпечення осіб, які засуджені до позбавлення волі, 

речовим майном. Відповідальність осіб, які засуджені до позбавлення волі, у 

випадку втрати майна, яким вони користувались. 

140. Система закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої 

служби України. Задачі і функції медичних частин установ виконання 

покарань. Порядок організації медичного обслуговування осіб, які засуджені 

до позбавлення волі. 

141. Примусове лікування осіб, які засуджені до позбавлення волі, від 

алкоголізму та наркоманії. 

142. Режим у колоніях та його основні вимоги. 

143. Правові підстави та порядок використання технічних засобів нагляду і 

контролю. 

144. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях. 

145. Режим особливих умов у колоніях. 

146. Правові підстави та порядок застосування заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів і зброї. 

147. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до 

позбавлення волі. 

148. Порядок застосування заходів заохочення до осіб, засуджених до 

позбавлення волі. 

149. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до 

позбавлення волі. 

150. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання. 

151. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, засуджених до 

позбавлення волі. 

152. Процедура дисциплінарного провадження. 

153. Порядок стягнення матеріальних  збитків, заподіяних  особами, які 

засуджені до позбавлення волі. 
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154. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими вагітними жінками, матерями-годувальницями і жінками, які 

мають дітей віком до трьох років. 

155. Правова регламентація порядку проживання жінок, засуджених до 

позбавлення волі, за межами виправної колонії. Права та обов’язки 

засуджених жінок, яким надано право проживання за межами виправної 

колонії. 

156. Правова регламентація та особливості відбування покарання особами, 

які засуджені до позбавлення волі, у виховних колоніях. 

157. Правовий статус неповнолітніх засуджених. 

158. Правова регламентація та порядок застосування заходів заохочення і 

стягнення до неповнолітніх засуджених. 

159. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення до 

неповнолітніх засуджених, та обсяг їх повноважень. 

160. Правові підстави та порядок переведення засуджених із виховної 

колонії до виправної колонії. 

161. Правове регулювання порядку залишення у виховних колоніях 

засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку. 

162. Особливості участі громадськості у виправленні і ресоціалізації 

засуджених неповнолітніх. 

163. Місця відбування кримінального покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

164. Особливості тримання осіб, які засуджені до покарання у виді 

довічного позбавлення волі. 

165. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного 

позбавлення. 

166. Правовий статус осіб, які засуджені до кримінального покарання у виді 

довічного позбавлення волі. 

167. Правові підстави звільнення від відбування кримінального покарання. 

168. Особливості звільнення від відбуття покарання у зв’язку із закінченням 

строку відбування покарання. 

169. Правові підстави і порядок звільнення від відбуття покарання 

відповідно до закону України про амністію. 

170. Правові підстави і порядок звільнення від відбуття покарання у зв’язку 

із помилуванням. 

171. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання у 

зв’язку із скасуванням вироку суду і закриттям кримінальної справи. 

172. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання у 

зв’язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. 

173. Правові підстави та порядок умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання. 

174. Правові підстави та порядок звільнення від відбування покарання у 

зв’язку із хворобою. 
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175. Звільнення від відбування покарання у зв’язку з іншими підставами, 

передбаченими законом. 

176. Правові підстави і порядок встановлення адміністративного нагляду за 

особами, які звільнились з місць позбавлення волі. 

177. Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні. 

178. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання. 

179. Забезпечення засуджених, що звільнені з місць позбавлення волі, 

безплатним проїздом до місця проживання або роботи в межах України. 

180. Забезпечення звільнених від відбування покарання засуджених одягом і 

взуттям. Грошова допомога засудженим, що звільняються з місць 

позбавлення волі. 

 
Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів). 
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2003. 116 с. 

2. Богатирьов І. Г. Кримінальні покарання, не пов’язані з 

позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою 

інспекцією): дис д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 500 с. 

3. Богатирьов І. Г. Теорія і практика виконання кримінально- 

виконавчою інспекцією покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: 

монографія. Київ: Атіка, 2005. 312 с. 

4. Богатирьова О. І. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт 

виконання покарань: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2009. 250 с. 

5. Богатирьова О. І. Пробація в Україні: гуманізація державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань: автореф. дис д-ра 

юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2014. 36 с. 

6. Богатирьова О. І. Служба пробації як аналог кримінально- 

виконавчої інспекції: монографія. Київ: «МП Леся», 2012. 320 с. 

7. Богатирьова О. І. Теоретико-прикладні засади впровадження 

пробації в Україні: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2013. 368 с. 

8. Богатирьова О. І., Олефір Л. І. Застосування пробації в Україні: 

теорія і практика: навч. посіб. / за ред. проф. І. Г. Богатирьова. Чернігів: 

Десна Поліграф, 2019. 208 с. 

9. Звенигородський О. М. Контроль та нагляд кримінально-виконавчої 

інспекції за особами, звільненими від відбування покарання  з 

випробуванням: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Дніпропетровськ, 2010. 

222 с. 

10. Кирилюк В. А. Пробація в Україні: сутність і завдання. Актуальні 

проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування 

кримінальної юстиції: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 
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22 трав. 2015 р.) / МВС України; Харківський нац. ун-т внутр. справ; 

Кримінологічна асоціація України. Харків: ХНУВС, 2015. С. 161–163. 

11. Основи професійної діяльності персоналу органу пробації: навч. 

посіб. для персоналу органу пробації / авт. кол.; за ред. Джеймса Седхема, 

Майкла Октігана. Київ, 2017. 242 с. 

12. Про затвердження Методичних рекомендацій оцінки ризиків 

вчинення повторного кримінального правопорушення повнолітніми особами, 

які вчинили кримінальні правопорушення (обвинувачуються у вчиненні 

кримінальних правопорушень): наказ Міністерства юстиції України від 

26.06.2018 р. № 2020/5. URL: http://www.probation.gov.ua/wp- 

content/uploads/2018/09/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7- 

%D0%9C%D0%AE-%E2%84%96-2020_5-%D0%B2%D1%96%D0%B4- 

26.06.2018-%D0%9F%D1%80%D0%BE- 

%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6% 

D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F- 

%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD% 

D0%B8%D1%85- 

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4 

%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf (дата звернення: 27.08.2019). 

13. Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних 

програм: наказ Міністерства юстиції України від 28.03.2018 р. № 926/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-18 (дата звернення: 27.08.2019). 

14. Про затвердження Положення про організацію діяльності 

волонтерів пробації: наказ Міністерства юстиції України від 17.01.2017 р. 

№ 98/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0065-17 (дата звернення: 

27.08.2019). 

15. Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення 

соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі: наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2019 р. 

№ 272/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0120-19 (дата звернення: 

27.08.2019). 

16. Про затвердження Порядку розроблення та реалізації пробаційних 

програм: постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 24. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24-2017-п (дата звернення: 27.08.2019). 

17. Про затвердження Порядку складення досудової доповіді: наказ 

Міністерства юстиції України від 27.01.2017 р. № 200/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-17 (дата звернення: 27.08.2019). 

18. Про затвердження пробаційних програм «Зміна прокримінального 

мислення», «Подолання агресивної поведінки», «Попередження вживання 

психоактивних речовин» для неповнолітніх суб’єктів пробації: наказ 

Міністерства юстиції України від 11.06.2018 р. № 1797/5. 

19. Про Правила Ради Європи про пробацію: Рекомендація 

CM/Rec(2010)1 Комітету Міністрів державам-членам (прийнята Комітетом 

http://www.probation.gov.ua/wp-
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Міністрів 20 січня 2010 року на 105-му засіданні заступників Міністрів). 

URL: https://rm.coe.int/16806f4097 (дата звернення: 27.08.2019). 

20. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. 

Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 93. 

 

Література до теми 10 «Порядок і умови виконання покарання у виді 

арешту»: 

1. Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні 

проблеми організації та правового регулювання. Харків: Право, 2013. 200 с. 

2. Шинкарьов Ю. В. Арешт як вид кримінального покарання та 

особливості правового регулювання його виконання та відбування: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2006. 243 с. 

 

Література до теми 11 «Порядок і умови виконання покарання у виді 

обмеження волі»: 

3. Богатирьов І. Г., Зубов Д. О., Маковій В. В. Виправний центр як 

суб’єкт запобігання злочинам: монографія / за заг. ред. докт. юрид. наук, 

проф. І. Г. Богатирьова. Київ: ВД «Дакор», 2014. 232 с. 

4. Бодюл Є. М. Правові та організаційні засади виконання покарання в 

кримінально-виконавчих установах відкритого типу: дис канд. юрид. наук: 

12.00.08. Київ, 2005. 235 с. 

 

Література до теми 12 «Порядок і умови виконання кримінальних 

покарань відносно військовослужбовців»: 

1. Богатирьов І. Г., Сокоринський Ю. В. Кримінально-виконавча 

характеристика покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2013. 168 с. 

2. Про затвердження Інструкції про порядок відбування покарання 

засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні: наказ Міністерства оборони України від 18.05.2015 р. № 215. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0691-15 (дата звернення: 

27.08.2019). 

3. Про Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах 

України: Указ Президента України від 05.04.1994 р. № 139/94. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139/94 (дата звернення: 27.08.2019). 

 

Література до теми 13 «Направлення засуджених для відбування 

покарань, пов’язаних з ізоляцією від суспільства. Приймання засуджених до 

установ виконання покарань та здійснення їх обліку»: 

1. Коваленко В. В. Классификация лиц, впервые осужденных к 

лишению свободы, и проблемы дифференциации исполнения наказания в 

исправительно-трудовых колониях: автореф. дис канд. юрид. наук: 

12.00.08. Киев, 1991. 20 с. 
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2. Покарання та його карально-виправний вплив на засуджених, 

колишніх співробітників правоохоронних органів: монографія / Бадира В. А., 

Градецький А. В., Денисов С. Ф.; за заг. ред. Т. А. Денисової. Запоріжжя: 

Просвіта, 2011. 270 с. 

3. Про затвердження Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, 

старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів: наказ Міністерства юстиції 

України від 08.06.2012 р. № 847/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0957-12 (дата звернення: 27.08.2019). 

4. Про затвердження Положення про визначення особам, засудженим 

до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду 

колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до 

довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й 

обмеження волі, та їх переведення, Положення про центральну, 

міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення 

особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на 

певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання 

осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний 

строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення: наказ Міністерства 

юстиції України від 27.02.2017 р. № 680/5. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0265-17 (дата звернення: 27.08.2019). 

5. Шайхисламова О. Р. Назначение осуждённым к лишению свободы 

вида исправительного учреждения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

Саратов, 2005. 229 с. 

6. Яковець І. С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення 

волі та їх розподіл в установи виконання покарань: дис канд. юрид. наук: 

12.00.08. Харків, 2006. 199 с. 

 

Література до теми 14 «Режим у виправних і виховних колоніях та 

засоби його забезпечення»: 

1. Аванесов Г. А. Изменение условий содержания осужденных в 

процессе отбывания лишения свободы  (прогрессивная система) / под  ред.  

Н. А. Стручкова. Москва: ВНИИ МООП СССР, 1968. 149 c. 

2. Богатирьов І. Г., Щербина О. В. Режим у виправних колоніях 

Державної пенітенціарної служби України (теорія і практика): монографія. 

Київ: Дакор, 2015. 164 с. 

3. Козлов П. П., Нікітін Ю. В., Стрєлков Л. О. Режим виконання 

кримінальних покарань: монографія. Київ: КНТ, 2008. 272 с. 

4. Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі 

колоній: навч. посіб. / за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба. Київ: Кондор- 

Видавництво, 2017. 190 с. 

5. Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції 

(листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих 

ізоляторах: наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2013 р. № 1304/5. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0265-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0265-17
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URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-13 (дата звернення: 

27.08.2019). 

6. Про затвердження Інструкції про порядок надання засудженим 

короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань: наказ 

Міністерства юстиції України від 29.11.2011 р. № 1372/20110. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1372-11 (дата звернення: 27.08.2019). 

7. Про затвердження Порядку організації надання засудженим  

доступу до глобальної мережі Інтернет: наказ Міністерства юстиції України 

від 19.10.2017 р. № 3233/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1280-17 

(дата звернення: 27.08.2019). 

8. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від  

18.02.1992 р. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України.  1992.  № 22. 

Ст. 303. 

9. Лисенко М. І. Ізоляція засуджених до позбавлення волі на певний 

строк у виправних колоніях: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2017. 

218 с. 

10. Ткаченко О. Г. Адміністративна відповідальність, пов’язана з 

порушенням режиму утримання в установах виконання покарань: автореф. 

дис канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2012. 19 c. 

11. Шаблистий В. В., Якименко Л. Г. Запобігання проникненню 

заборонених предметів до установ виконання покарань: монографія / за заг. 

ред. д.ю.н., доц. В. В. Шаблистого. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; 

Ліра ЛТД, 2017. 168 с. 
 

Література до теми 15 «Особливості відбування покарання в  

колоніях різних видів»: 

1. Богатирьов І. Г., Царюк С. В. Кримінально-виконавчі засади 

виконання та відбування кримінальних покарань у виправних колоніях 

максимального рівня безпеки: монографія. Чернігів: КП «Видавництво 

«Чернігівські обереги», 2010. 210 с. 

2. Остапко К. С. Правова регламентація виконання покарання у виді 

позбавлення волі у виправних колоніях мінімального рівня безпеки: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2018. 195 с. 

3. Царюк С. В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, 

які відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня 

безпеки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Дніпропетровськ, 2009. 230 с. 

4. Шкута О. О. Виправлення та ресоціалізація засуджених, які 

відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.08. Дніпропетровськ, 2011. 237 с. 

 

Література до теми 16 «Загальні умови праці засуджених до 

позбавлення волі»: 

1. Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 р. № 322- 

VIII. Відомості Верховної Ради. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1372-11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1372-11
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2. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон 

України від 09.07.2003 р. № 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 

2003. №№ 49–51. Ст. 376. 

3. Про затвердження Інструкції про умови праці та заробітну плату 

засуджених до обмеження волі або позбавлення волі: наказ Міністерства 

юстиції України від 07.03.2013 р. № 396/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-13 (дата звернення: 27.08.2019). 

4. Про затвердження Положення про майстерню установи виконання 

покарань, слідчого ізолятора: наказ Міністерства юстиції України від 

22.03.2012 р. № 442/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0437-12 (дата 

звернення: 27.08.2019). 

5. Про затвердження Порядку організації виробничої діяльності та 

залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах 

виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально- 

виконавчої служби України: наказ Міністерства юстиції України від 

03.01.2013 р. № 26/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0068-13 (дата 

звернення: 27.08.2019). 

6. Стефанов С. О. Організаційно-правові проблеми трудової 

зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі: дис канд. юрид. наук: 

12.00.08. Одеса, 2002. 191 с. 

 

Література до теми 17 «Виховний вплив на засуджених до 

позбавлення волі»: 

1. Байлов А. В. Проблеми отримання вищої освіти особами, 

засудженими до позбавлення волі. Засоби виправлення і ресоціалізації 

засуджених до позбавлення волі: монографія / за заг. ред. докт. юрид. наук, 

проф. А. Х. Степанюка. Харків: Кроссроуд, 2011. С. 215–218. 

2. Богатирьов І. Г., Лучко С. В., Пузирьов М. С. Соціальна робота із 

засудженими в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. І. Г. Богатирьова. Київ: ВД 

«Дакор», 2013. 200 с. 

3. Василенко К. І. Соціально-виховна робота в системі основних 

засобів виправлення і ресоціалізації засуджених у виправних колоніях 

України середнього рівня безпеки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 

2017. 229 c. 

4. Жолтані М. І. Релігійна організація як учасник кримінально- 

виконавчих правовідносин: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Дніпро, 2018. 

298 c. 

5. Партнерство релігійних організацій у супроводі суб’єктів пробації 

та реінтеграції в’язнів: інформаційні матеріали, підготовлені науковцями 

Інституту кримінально-виконавчої служби і Пенітенціарної асоціації України 

/ упор. Н. В. Пуряєва. Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2019. 120 с. 

6. Про затвердження положень про програми диференційованого 

виховного впливу на засуджених: наказ Міністерства юстиції України від 
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16.05.2016 р. № 1418/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0727-16 

(дата звернення: 27.08.2019). 

7. Про затвердження Положення про навчальний центр при 

кримінально-виконавчій установі закритого типу: наказ Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства юстиції України від 19.12.2013 р. 

№ 1794/2691/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2192-13 (дата 

звернення: 27.08.2019). 

8. Про затвердження Порядку організації навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що 

належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України: 

наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 

10.06.2014 р. № 691/897/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-14 

(дата звернення: 27.08.2019). 

9. Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із 

засудженими: наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2013 р. № 2300/5. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1863-13 (дата звернення: 27.08.2019). 

10. Таволжанський О. В. Соціально-виховна робота із засудженими до 

позбавлення волі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2014. 

20 c. 

11. Третяк О. С., Бадира В. А., Олійник О. І., Чебоненко С. О. 

Соціальна та виховна робота з неповнолітніми правопорушниками: навч. 

посіб. Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2012. 228 с. 

12. Хуторна С. В. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання 

засуджених до позбавлення волі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

Харків, 2012. 20 с. 
 

Література до теми 18 «Заходи заохочення і стягнення, що 

застосовуються до засуджених»: 

1. Бабаян С. Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного 

права (теория и практика применения): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. 

Москва, 2014. 592 с. 

2. Бажанов О. И. Прогрессивная система исполнения наказания. 

Минск: Наука и техника, 1981. 168 с. 

3. Карелін В. В., Яковець І. С., Автухов К. А. Правове регулювання 

застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, 

пов’язаних з ізоляцією засуджених: монографія / за заг. ред. А. Х. Степанюка. 

Харків: Право, 2014. 240 с. 

4. Коломієць Н. В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві: 

теоретичні засади та практика застосування: дис д-ра юрид. наук: 12.00.08. 

Київ, 2018. 475 с. 

5. Коломієць Н. В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві: 

теоретико-прикладний аспект: монографія. Чернігів: [б. в.], 2017. 393 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0727-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1863-13
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6. Кревсун О. М. Прогресивна система виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк у виправних колоніях: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2016. 18 с. 

7. Романов М. В. Правове регулювання заходів стягнення, що 

застосовуються до осіб, позбавлених волі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

Харків, 2002. 208 с. 

8. Скаков А. Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы 

и ее отражение в новом законодательстве Республики Казахстан: автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Рязань, 2004. 41 с. 

9. Трубников В. М. Прогресивна система відбування покарання як 

принцип кримінально-виконавчої політики в Україні. Вісник Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2007. С. 6–15. 

 

Література до теми 19 «Особливості відбування покарання у виді 

позбавлення волі жінками та неповнолітніми»: 

1. Андриенко В. А. Равенство граждан по признаку пола в уголовном 

праве и его соблюдение при реализации уголовной ответственности и 

наказания женщин: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Пятигорск, 2007. 170 с. 

2. Бадира В. А., Денисова Т. А. Правові основи виправлення та 

ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі: монографія. 

Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. 168 с. 

3. Безорчук О. Організація виховної роботи з неповнолітніми 

засудженими. Аспект – інформаційний бюлетень. № 1 (2). 2001. С. 3–5. 

4. Европейские правила в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера.   Международные    стандарты    прав    заключенных    /    сост. 

Е. Е. Захаров, В. А. Човган; ОО «Харьковская правозащитная группа». 

Харьков: ООО «Издательство права человека», 2015. С. 169–200. 

5. Кальченко Т. Л. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні 

спеціальними органами та установами: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

Київ, 2003. 222 с. 

6. Меркулова В. О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності: 

дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2003. 366 с. 

7. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних («Пекинские правила»). URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_211 (дата звернення: 27.08.2019). 

8. Моргун О. Ресоціалізація жінок, котрі відбувають покарання в 

місцях позбавлення волі. Соціальна політика і соціальна робота. 2002. № 2. 

С. 115–121. 

9. Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітніх, 

позбавлених волі: прийняті Резолюцією 45/113 Генеральної Асамблеї ООН 

від 14.12.1990 (редакція від 14.12.1990) URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_205 (дата звернення: 27.08.2019). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_211
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_205
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_205
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10. Правова та соціально-виховна робота із засудженими жінками / за 

заг. ред. проф. Н. Г. Калашник. Київ: СПД Москаленко О. М., 2008. 168 с. 

11. Про затвердження Положення про педагогічну раду виховної 

колонії та Типового положення про батьківський комітет при виховній 

колонії: наказ Міністерства юстиції України від 09.01.2013 р. № 65/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0099-13 (дата звернення: 27.08.2019). 

12. Про нові підходи до злочинності серед неповнолітніх і про 

призначення правосуддя у справах неповнолітніх: рекомендація № Rec (2003) 

20 Комітету Міністрів державам – членам Ради Європи прийнята 24.09.2003. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_865 (дата звернення: 

27.08.2019). 

13. Прохорова М. В. Организационно-правовые проблемы 

стимулирования позитивной активности осужденных в воспитательных 

колониях: дис канд. юрид. наук: 12.00.08. Томск, 2010. 244 с. 

14. Пузирьов М. С. Концептуальні засади мети покарання у виді 

позбавлення волі стосовно неповнолітніх засуджених. Науковий вісник 

Інституту кримінально-виконавчої служби. 2012. № 2. С. 67–77. 

15. Резніченко Г. С. Особливості виконання (відбування) покарання у 

виді позбавлення волі стосовно засуджених жінок, які є вагітними або мають 

малолітніх дітей: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2008. 194 c. 

16. Резніченко Г. С. Особливості виконання і відбування покарання у 

виді позбавлення волі щодо засуджених жінок: монографія. Одеса: ОДУВС, 

2009. 173 с. 

17. Санташов А. Л. Исполнение лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних: вопросы законодательной техники и дифференциации: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ярославль, 2006. 189 с. 

18. Скрыльников К. А. Назначение и исполнение уголовных наказаний, 

соединенных с изоляцией, в отношении несовершеннолетних: дис канд. 

юрид. наук: 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2003. 215 с. 

19. Стаднік В. В. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо 

неповнолітніх: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2017. 262 с. 

20. Яровий А. О. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, 

звільнених з виховно-трудових колоній: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

Харків, 2001. 210 с. 
 

Література до теми 20 «Особливості виконання та відбування 

покарання у виді довічного позбавлення волі»: 

1. Богатирьов І. Г., Царюк С. В. Кримінально-виконавчі засади 

виконання та відбування кримінальних покарань у виправних колоніях 

максимального рівня безпеки: монографія. Чернігів: КП «Видавництво 

«Чернігівські обереги», 2010. 210 с. 

2. Дуюнова Т. В., Яковець І. С. Виконання покарання у виді довічного 

позбавлення волі: монографія / за заг. ред. А. Х. Степанюка. Харків: Право, 

2015. 192 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_865
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3. Мостепанюк Л. О. Довічне позбавлення волі як вид кримінального 

покарання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 196 с. 

4. Об осуществлении исполнения наказания в виде пожизненного 

заключения и других длительных сроков заключения администрациями мест 

лишения свободы: Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров 

Совета Европы государствам-членам от 09.10.2003 г. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_848 (дата звернення: 27.08.2019). 

5. Соціально-виховні та психологічні аспекти діяльності 

пенітенціарного персоналу із засудженими до довічного позбавлення волі в 

Україні: матеріали круглого столу (Біла Церква, 11 груд. 2008 р.). Біла 

Церква: Білоцерківське училище ППП ДКВС України, 2008. 92 с. 

6. Хорошун О. В. Кримінально-виконавча характеристика довічного 

позбавлення волі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Дніпропетровськ, 2012. 

210 с. 

7. Царюк С. В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, 

які відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня 

безпеки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Дніпропетровськ, 2009. 230 с. 
 

Література до теми 21 «Матеріально-побутове забезпечення 

засуджених до позбавлення волі»: 

1. Про затвердження зразків одягу, білизни та взуття для засуджених 

до позбавлення волі та осіб, узятих під варту: наказ Міністерства юстиції 

України від 25.11.2014 р. № 1985/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1509-14 (дата звернення: 27.08.2019). 

2. Про затвердження Положення про організацію лазне-прального 

обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та 

слідчих ізоляторах: наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2012 р. 

№ 849/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0947-12 (дата звернення: 

27.08.2019). 

3. Про затвердження Положення про організацію продовольчого 

забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на 

мирний час: наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2012 р. № 850/5. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0982-12 (дата звернення: 

27.08.2019). 

4. Про затвердження Порядку обліку особистих грошей, цінностей і 

речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих 

ізоляторах, а також виданого їм речового майна: наказ Міністерства юстиції 

України від 23.08.2013 р. № 1782/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1473-13 (дата звернення: 27.08.2019). 

5. Про норми витрат мила та мийних засобів для осіб, які тримаються 

в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, курсантів і слухачів 

навчальних закладів, осіб рядового і молодшого начальницького складу та 

працівників Державної кримінально-виконавчої служби: наказ Міністерства 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_848
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_848
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юстиції України від 10.02.2012 р. № 233/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0204-12 (дата звернення: 27.08.2019). 

6. Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання 

покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, 

ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших 

приймальниках Національної поліції: постанова Кабінету Міністрів України 

від 16.06.1992 р. № 336. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/336-92-п 

(дата звернення: 27.08.2019). 

 

Література до теми 22 «Медико-санітарне забезпечення засуджених 

до позбавлення волі»: 

1. Кубрак Р. М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з 

психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: дис канд. 

юрид. наук: 12.00.08. Дніпро, 2018. 303 c. 

2. Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я Державної 

кримінально-виконавчої служби України: наказ Міністерства юстиції 

України від 21.03.2013 р. № 499/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-13 (дата звернення: 27.08.2019). 

3. Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я 

Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони 

здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту: 
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