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Анотація курсу 

 

Навчальна дисципліна «Правові основи пробації в Україні» ставить за 

мету підготовку кваліфікованих кадрів для органів та установ виконання 

покарань Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Предметом навчальної дисципліни «Правові основи пробації в Україні» 

є галузь науки, що висвітлює проблеми правового регулювання виконання 

кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.  

Інтегруючись у світове співтовариство, Україна безповоротно взяла 

курс на розбудову правової держави та створення громадянського 

суспільства, яке у своєму розвитку неминуче повинно реформувати 

консервативно-репресивну систему покарань. 

У сучасний період реформування вітчизняної кримінально-виконавчої 

системи проблема виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, є вельми актуальною і привертає увагу значної кількості 

теоретиків і практиків даної сфери діяльності.  

Введення нових кримінальних покарань до Кримінального 

законодавства України обумовлено недоліками призначення покарань 

пов’язаних з ізоляцією від суспільства, в особливості – неможливістю 

досягнення такої мети покарання як виправлення та ресоціалізації 

засуджених та запобігання вчинення нових злочинів.  

Відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк 

перешкоджає подальшій соціальній адаптації особистості та повернення 

повноправного члена в суспільство. Крім цього в місцях ізоляції особа 

набуває кримінальної субкультури, яка в свою чергу не сприяє ресоціалізації 

особистості. 

Відбування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі під наглядом 

кваліфікованого персоналу дозволяє усунути негативні моральні, 

психологічні та фізичні наслідки ізоляції, оскільки при альтернативних 

покараннях навички соціальної взаємодії зберігаються та розвиваються під 



3 
 

впливом соціального середовища та за допомогою співробітників органу 

пробації. 

Служба пробації є органом виконання кримінальних покарань, 

альтернативних позбавленню волі в більшості Європейських країнах. 

Цікавість до діяльності служби пробації також проявляє і Україна. 

Результатом цієї зацікавленості стало прийняття Верховною Радою України 

Закону України «Про пробацію» від 05 лютого 2015 року, в якому були 

акумульовані думки науковців та практиків. Так, згідно даного Закону, 

кримінально-виконавча інспекція реорганізувана у орган пробації, яка на 

сьогоднішній день виконує три основні напрями діяльності, а саме здійснює 

досудову, наглядову та пенітенціарну пробацію.  

 

Мета курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Правові основи пробації в 

Україні» є формування професійної компетентності курсантів щодо 

діяльності уповноважених органів з питань пробації в Україні, усвідомлення 

курсантами змісту кримінально-виконавчого законодавства України, 

оволодіння навичками та вміннями вірного його застосування під час 

виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

Професійне значення навчання полягає в глибокому засвоєнні та 

розумінні суті кримінально-виконавчої політики і кримінально-виконавчого 

законодавства України та вірного його застосування при виконанні 

службових обов’язків. 

Надання цілісного уявлення про діяльність уповноважених органів з 

питань пробації з метою ознайомлення майбутніх співробітників органу 

пробації з практикою діяльності даного органу, а також щоб вони сприймали 

нові ідеї, принципи, доктринальні положення, вимоги цілей та завдань в 

сфері забезпечення виправлення і ресоціалізації засуджених, сучасні форми 

та методи їх реалізації. 
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Організація навчання 

Тематичний план 

 

№ 

тем 
Назва теми  

Кількість годин по видам занять 

Всього Л СЗ ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Орган пробації як центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері пробації 

7 2 2  3 

2 Досудова пробація  9   6 3 

3 Організація здійснення уповноваженим 

органом з питань пробації наглядових, 

соціально-виховних заходів та   

виконання адміністративних стягнень.   

5 2   3 

4 Порядок виконання покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною 

діяльністю 

8   4 4 

5 Порядок виконання покарання у виді 

громадських робіт. Організація роботи 

уповноваженого органу з питань 

пробації щодо направлення осіб, 

засуджених до покарання у виді 

обмеження волі. 

8   4 4 

6 Порядок виконання покарання у виді 

виправних робіт 

8   4 4 

7 Реалізація пробаційних програм 

стосовно осіб, звільнених від 

відбування покарання з 

випробуванням. 

6  2  4 

8 Пенітенціарна пробація 5  2  3 

9 Пробація щодо неповнолітніх 12 2 2 2 4 

10 Особливості проведення соціально-

виховної та індивідуально 

профілактичної роботи з суб’єктами 

пробації 

5  2  3 
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11 Загальна організація діяльності органів 

пробації. 

7 2  2 3 

12 Взаємодія органів пробації з органами 

державної влади, місцевого 

самоврядування та іншими учасниками 

кримінально-виконавчих 

правовідносин 

5  2  3 

13 Організація діяльності волонтерів 

пробації 

5  2  3 

 Всього  90 8 14 22 46 

 

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. 

 

Плани семінарських занять 

ТЕМА 1. ОРГАН ПРОБАЦІЇ ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У 

СФЕРІ ПРОБАЦІЇ 

1. Характеристика Закону України «Про пробацію» 

2. Визначення поняття «пробація» 

3. Мета пробації 

4. Завдання пробації 

5. Принципи пробації 

6. Особливості національної моделі пробації, види пробації 

7. Правовий статус суб’єктів пробації 

Література: основна; допоміжна до теми 1. 
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ТЕМА 7. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОБАЦІЙНИХ ПРОГРАМ СТОСОВНО ОСІБ, 

ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З 

ВИПРОБУВАННЯМ. 

1. Перелік заходів щодо реалізації пробаційних програм.  

2. Види пробаційних програм.  

3. Загальна характеристика пробаційних програми «Зміна прокримінального 

мислення», «Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання 

агресивної поведінки» та «Життєві навички». 

Література: основна; допоміжна до теми 7. 

 

ТЕМА 8. ПЕНІТЕНЦІАРНА ПРОБАЦІЯ 

1. Поняття та зміст пенітенціарної пробації.  

2. Порядок взаємодії установ виконання покарань, органу пробації та 

суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які 

відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк.  

3. Повноваження установ виконання покарань, органу пробації та суб’єктів 

соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк та 

надання їм допомоги в побутовому, та трудовому влаштування. 

Література: основна; допоміжна до теми 8. 

 

ТЕМА 9. ПРОБАЦІЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

1. Характеристика пробації щодо неповнолітніх.  

2. Загальна характеристика інструментів для роботи з неповнолітніми 

суб’єктами пробації.  

3. Особливості складення досудової доповіді відносно обвинуваченого 

неповнолітнього.  

4. Особливості проведення соціально-виховної роботи з неповнолітніми 

суб’єктами пробації. 
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Література: основна; допоміжна до теми 9. 

 

ТЕМА 10. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ 

ТА ІНДИВІДУАЛЬНО ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З СУБ’ЄКТАМИ 

ПРОБАЦІЇ. 

1. Функції уповноваженого органу з питань пробації під час здійснення 

нагляду та проведення соціально-виховної роботи.  

2. Форми та методи соціально-виховної роботи з субєктами пробації. 

Наслідки притягнення суб’єктів пробації до різних видів юридичної 

відповідальності. 

Література: основна; допоміжна до теми 10. 

 

ТЕМА 12. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ З ОРГАНАМИ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

ІНШИМИ УЧАСНИКАМИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 

1. Поняття взаємодії уповноважених органів з питань пробації з державними 

органами та не державними організаціями.  

2. Форми взаємодії уповноважених органів з питань пробації з державними 

та не державними організаціями.  

3. Взаємодія уповноважених органів з питань пробації з органами місцевого 

самоврядування.  

4. Взаємодія уповноважених органів з питань пробації з Національною 

поліцією України.  

5. Взаємодія уповноважених органів з питань пробації з спостережними 

комісіями. Взаємодія уповноважених органів з питань пробації з власниками 

підприємств, установ, організацій на яких відбувають покарання засуджені 

особи, які перебувають на обліку.  

Література: основна; допоміжна до теми 12. 
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ТЕМА 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРІВ ПРОБАЦІЇ  

1. Правова основа волонтерської діяльності в Україні.  

2. Напрями волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, організація 

діяльності волонтерів пробації.  

3. Права та обов’язки волонтерів пробації.  

4. Права та обов’язки суб’єктів пробації, до роботи з якими залучаються 

волонтери пробації.  

5. Досвід волонтерської діяльності інших країн та перспективи його 

впровадження в Україні. 

Література: основна; допоміжна до теми 13. 

 

Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання 

нормативних актів необхідних для успішного виконання практичних завдань. 

Отже, ваші бали залежать від вашої попередньої підготовки. 

 

Завдання до практичних занять 

 

ТЕМА 2. ДОСУДОВА ПРОБАЦІЯ 

Перший варіант проведення практичного заняття. 

Проведення практичних занять передбачає вихід до практичних підрозділів 

філії ДУ «Центр пробаціїв Чернігівській області» 

1.  Заповнення бланків: 

– досудової доповіді 

– оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення 

– індивідуальний план роботи 

Література: основна; допоміжна до теми 2. 
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Другий варіант проведення практичного заняття. 

Експрес-опитування курсантів (студентів) за темою заняття 

1. Правові основи досудової пробації. 

2. Категорія осіб, стосовно яких складається досудова доповідь. 

3. Права та обов’язки персоналу уповноважених органів з питань пробації під 

час складання досудової доповіді. 

4. Права та обов’язки обвинувачених, конфіденційність інформації, яка стала 

відома під час складання досудової доповіді.  

5. Порядок складання досудової доповіді.  

6. Складові досудової доповіді та джерела отримання інформації.  

7. Підготовка та зміст досудової доповіді.  

8. Особливості складання досудової доповіді стосовно неповнолітніх 

обвинувачених. 

9. Вирішення тестових завдань 

Література: основна; допоміжна до теми 2. 

 

ТЕМА 4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО 

ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. 

Експрес-опитування курсантів (студентів) за темою заняття 

1. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю.  

2. Обов’язки уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю.  

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

уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у 

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 
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4. Обов’язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними 

видами діяльності.  

5. Обов’язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю та наслідки ухилення від 

відбування покарання.  

6. Порядок та підстави зняття з обліку осіб, засуджених до покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

7. Вирішення тестових завдань. 

8. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

ТЕМА 5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ ЩОДО 

НАПРАВЛЕННЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ. 

Експрес-опитування курсантів (студентів) за темою заняття 

1. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.  

2. Обов’язки осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт. 

3. Обов’язки власника підприємства, де засуджені відбувають покарання у 

виді громадських робіт.  

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

громадських робіт.  

5.Порядок оформлення матеріалів справи стосовно засуджених до покарання 

у виді обмеження волі. Порядок слідування особи, засудженої до обмеження 

волі, до місця відбування покарання та зняття її з обліку. 

6. Вирішення тестових завдань. 

7. Розв’язання ситуаційних задач. 

Література: основна; допоміжна до теми 5. 
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ТЕМА 6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ВИПРАВНИХ РОБІТ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ 

ЗАХОДІВ З ВИЯВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ.  

Експрес-опитування курсантів (студентів) за темою заняття 

1. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт засудженими 

особами. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт.  

2. Порядок відбування покарання у виді виправних робіт засудженими 

особами.  

3. Обчислення строку відбування покарання у виді виправних робіт. Порядок 

здійснення відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених до покарання у 

виді виправних робіт.  

4. Заходи заохочення та стягнення до осіб, засуджених до покарання у виді 

виправних робіт.  

5. Обов’язки власника підприємства за місцем відбування засудженими 

особами покарання у виді виправних робіт.  

6. Підстави та порядок зняття з обліку засуджених до виправних робіт.  

7. Порядок проведення уповноваженими органом з питань пробації заходів з 

виявлення засуджених осіб, місцезнаходження яких невідомо. 

8. Вирішення тестових завдань. 

9. Розв’язання ситуаційних задач. 

Література: основна; допоміжна до теми 6. 

 

ТЕМА 9. ПРОБАЦІЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

Експрес-опитування курсантів (студентів) за темою заняття (перелік 

питань визначено планом семінарського заняття з теми 9). 

1.  Заповнення бланків: 

– досудової доповіді 

– оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення 

– індивідуальний план роботи 
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2. Вирішення тестових завдань. 

Література: основна; допоміжна до теми 9. 

 

ТЕМА 11. ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ПРОБАЦІЇ. 

Експрес-опитування курсантів (студентів) за темою заняття (перелік 

питань визначено планом семінарського заняття з теми 11). 

1. Вирішення тестових завдань  

Література: основна; допоміжна до теми 11. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 Перелік питань, що винесені для самостійного опрацювання та 

письмових консультацій з курсу «Правові основи пробації в Україні». 

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. Виконання адміністративних стягнень у виді громадських робіт та 

виправних робіт. 

2. Вимоги до складання досудової доповіді. 

3. Відмінність сектору ювенальної пробації від уповноваженого органу з 

питань пробації. 

4. Вкажіть історичні періоди становлення та розвитку пробації в Україні. 

5. Дайте характеристику Європейських пенітенціарних правил. 

6. Для чого потрібне покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною? 

7. До якої категорії осіб не застосовується покарання у виді виправних 

робіт. 

8. До якої категорії осіб не застосовується покарання у виді громадських 

робіт. 
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9. Завдання персоналу пробації під час здійснення соціально-виховної 

роботи з клієнтами. 

10. Загальна характеристика організації виконання адміністративного 

стягнення у виді суспільно корисних робіт. 

11. Здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання 

з випробуванням, а також звільненими від відбування покарання вагітними 

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

12. Коло обов’язків особи, яка перебуває під пробацією. 

13. Механізм взаємодії адміністрації установ виконання покарань, органів 

пробації та суб’єктів соціальної адаптації. 

14. Модель ювенальної пробації в Ураїні. 

15. Надайте характеристику пробаційній програмі «Зміна прокримінального 

мислення». 

16. Надайте характеристику пробаційній програмі «Подолання агресивної 

поведінки». 

17. Надайте характеристику пробаційній програмі «Попередження 

вживання психоактивних речовин». 

18. Надайте характеристику пробаційній програмі «Формування життєвих 

навичок». 

19. Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання 

20. Наслідки за ухилення від відбування покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

21. Нормативне забезпечення пробації щодо неповнолітніх 

22. Організація взаємодії та контролю за діяльністю уповноважених 

органів з питань пробації; 

23. Організація підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 

24. Особливості пенітенціарної пробації стосовно засуджених похилого 

віку, що досягли пенсійного віку, інвалідів І і ІІ групи та неповнолітніх. 

25. Планування індивідуальної роботи з суб’єктами пробації. 
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26. Порядок виконання та відбування адміністративних стягнень у виді 

громадських та виправних робіт 

27. Порядок організації роботи з документами у Центрі пробації. 

28. Порядок проведення першочергових заходів з виявлення засуджених 

осіб 

29. Призначення покарань які виконують служби пробації. 

30. Пробаційні програми та їх значення. 

31. Проведення соціально-виховної роботи з суб’єктами пробації. 

32. Роль волонтерів у виправлення та ресоціалізації засуджених до покарань 

не пов’язаних з позбавленням волі. 

33. Складові соціального дослідження особистості. 

34. Структура соціального дослідження особистості правопорушника. 

 

Порядок оцінювання 

Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в 

Таблиці 

 

№ 

тем 
Назва теми  

Кількість годин по видам занять 

Всього Л СЗ ПЗ 

1 2  4 5 6 

1 Орган пробації як центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері пробації 

4 1 3  

2 Досудова пробація  9   9 

3 Організація здійснення уповноваженим 

органом з питань пробації наглядових, 

соціально-виховних заходів та   

виконання адміністративних стягнень.   

1 1   

4 Порядок виконання покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною 

діяльністю 

6   6 
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5 Порядок виконання покарання у виді 

громадських робіт. Організація роботи 

уповноваженого органу з питань 

пробації щодо направлення осіб, 

засуджених до покарання у виді 

обмеження волі. 

6   6 

6 Порядок виконання покарання у виді 

виправних робіт 

6   6 

7 Реалізація пробаційних програм 

стосовно осіб, звільнених від 

відбування покарання з 

випробуванням. 

  3  

8 Пенітенціарна пробація 3  3  

9 Пробація щодо неповнолітніх 8 1 3 3 

10 Особливості проведення соціально-

виховної та індивідуально 

профілактичної роботи з суб’єктами 

пробації 

3  3  

11 Загальна організація діяльності органів 

пробації. 

5 1  3 

12 Взаємодія органів пробації з органами 

державної влади, місцевого 

самоврядування та іншими учасниками 

кримінально-виконавчих 

правовідносин 

3  3  

13 Організація діяльності волонтерів 

пробації 

3  3  

 Всього  58 4 21 33 

 Виконання завдань для самостійної 

роботи та написання есе 

2 

 Залік 40 

 Всього 100 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 1 бал за кожну тему, що 

повністю відображена у вашому конспекті. Таким чином, за роботу на 

лекціях ви можете отримати до 4 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та 

інших занять не припустимо відволікатись розмовами, користуватись 
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мобільними телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в 

будь який інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не припустимі, 

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 1 бал; 

- для того аби отримати ще один бал 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 один бал 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 1 бал. 

 Таким чином ваша участь в роботі семінару може принести вам до 3 

балів за одне заняття. 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 до 3 балів за одне заняття за 

умови попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й 

успішного виконання всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Не 

виконання 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).  
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 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного 

заліку на якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та 

обґрунтованості ваших відповідей. На заліку викладач задає вам 2 питання з 

переліку наведеного нижче, кожна відповідь дає вам до 20 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. 

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 

1. Визначення терміну «пробація».  

2. Вимоги до складання досудової доповіді. 

3. Дайте .визначення «досудова доповідь» 

4. Дайте визначення «орган пробації». 

5. Дайте визначення поняття «волонтер пробації». 

6. Досудова доповідь і її значення 

7. Досудова доповідь, щодо неповнолітніх засуджених. 

8. Етапи соціального дослідження особистості неповнолітнього. 

9. Завдання досудової доповіді . 

10. Завдання персоналу пробації під час здійснення соціально-виховної 

роботи з клієнтами. 

11. Завдання пробації. 

12. Загальна характеристика міжнародно-правових актів щодо покарань та 

інших кримінально-правових заходах, які не пов’язані із позбавленням волі. 

13. Законодавча база та призначення служби пробації. 

14. Значення оцінки ризиків. 

15. Кримінальні покарання не пов’язані з позбавленням волі за 

національним законодавством 
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16. На яких принципах ґрунтується пробація. 

17. Наглядова пробація. 

18. Організація та структура служби пробації. 

19. Основні завдання сектору ювенальної пробації 

20. Основні завдання сектору ювенальної пробації. 

21. Основні завдання служби пробації. 

22. Основні напрямки попередження злочинності службою пробації; 

23. Основні обов’язки суб’єктів пробації. 

24. Основні права суб’єктів пробації. 

25. Основні пріоритети служби пробації. 

26. Основні складові соціального дослідження особистості 

правопорушника 

27. Особливості пенітенціарної пробації стосовно засудженим осіб, які 

звільняються за амністією 

28. Особливості пенітенціарної пробації стосовно засудженим осіб, які 

звільняються у зв’язку з помилуванням 

29. Особливості пенітенціарної пробації стосовно засуджених інвалідів І і 

ІІ групи  

30. Особливості пенітенціарної пробації стосовно засуджених 

неповнолітніх. 

31. Особливості пенітенціарної пробації стосовно засуджених похилого 

віку, що досягли пенсійного віку, інвалідів І і ІІ групи та неповнолітніх. 

32. Особливості пенітенціарної пробації стосовно засуджених похилого 

віку  

33. Особливості пенітенціарної пробації стосовно засуджених, що досягли 

пенсійного віку 

34. Особливості складання досудової доповіді, щодо неповнолітніх . 

35. Пенітенціарна пробація. 

36. Підстави для застосування пробації. 

37. Повноваження органу пробації щодо здійснення пенітенціарної 

пробації 

38. Поняття наглядової пробації 

39. Поняття та види пробації 

40. Порядок реалізації пробаційних програм. 

41. Права обвинуваченого під час складання досудової доповіді. 

42. Правова основа діяльності уповноваженого органу з питань пробації  

43. Призначення покарань які виконують служби пробації. 

44. Призначення покарань, які виконують служби пробації. 

45. Пробаційні програми та їх значення. 

46. Робота персоналу установ виконання покарань з підготовки 

засуджених до звільнення 

47. Роль  громадських інспекторів (волонтерів) у виправлення та 

ресоціалізації засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі. 

48. Сектор ювенальної пробації.. 
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49. Складові соціального дослідження особистості. 

50. Соціально-виховна робота . 

51. Структура соціального дослідження особистості правопорушника. 

52. Суб’єкти пробації в Україні. 

53. Функції сектору ювенальної пробації. 

54. Ювенальна пробація. 

 

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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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%D

1%86%D1%96%D0%B9.pdf (дата звернення: 27.08.2021). 

13. 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 № 2020/5. 

14. 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: 27.08.2021). 
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15. Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм: наказ 

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

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-18 (дата звернення: 20.02.2021). 

16. 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: 27.08.2021). 

17. 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: 27.08.2021). 

18. 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: 27.08.2021). 

19. 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: 27.08.2021). 

20. 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. 

21. Про Правила Ради Європи про пробацію: Рекомендація CM/Rec(2010)1 Комітету 

Міністрів державам-членам (прийнята Комітетом Міністрів 20 січня 2010 року на 105-му 

засіданні заступників Міністрів). URL: https://rm.coe.int/16806f4097 (дата звернення: 

27.08.2021). 

22. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. Відомості Верховної 

Ради України. 2015. № 13. Ст. 93. 

 

Література до теми 8 Пенітенціарна пробація 

1. Бараш Є. Ю. Загальні тенденції гуманізації та перспективи пенітенціарної пробації 

щодо довічного позбавлення волі. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. 

№ 1. С. 344–354. 

2. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 1107. 2003 р. № 1129-

IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3–4. Ст. 21. 

3. Лукашевич С. Ю. Участь громадськості у протидії пост пенітенціарному рецидиву. 

Форум права. 2014. № 1. С. 333–337. 

4. Никитин А. Зарубежный опыт постпенитенциарной адаптации лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы. Российская юстиция. 2013. № 8. C. 19–21. 

5. Про затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації: наказ 

Міністерства юстиції України від 17.01.2017 р. № 98/5. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29933.html (дата звернення: 27.03.2021). 

6. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених 

органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до 

звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк: наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України 

від 03.04.2018 р. № 974/5/467/609/280. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-18 (дата 

звернення: 03.04.2021).  
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-18
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7. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17.03.2011. 

№ 3160–VІ. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 380. 

8. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21.06.2001 р. 

№ 2558-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 42. Ст. 213.  

9. Про стан заходів з впровадження Закону України «Про пробацію». 

URL: http://kvs.gov.ua/zmi/IntruductionProbation27082015-.pdf (дата звернення: 20.03.2021) 

10. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. № 1489-III. Відомості 

Верховної Ради України. 2000. № 19. Ст.143. 

11. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. №2341-ІІІ. Відомості 

Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.  

12. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV. Відомості 

Верховної Ради України. 2003. № 45. Ст. 358. 

13. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI. 

Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481. 

14. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19.04.2011 р. № 3236-VI. Відомості 

Верховної Ради України. 2011. № 42. Ст. 435. 

15. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. Відомості Верховної 

Ради України. 2015. № 13. Ст. 93. 

 

Література до теми 9 Пробація щодо неповнолітніх 

1. Беца О. В. Зарубіжний досвід застосування пробації в ювенальній юстиції. Відновне 

правосуддя в Україні. 2005. № 1-2. С. 134–146. 

2. 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. 

3. Гунько В. М. Досудова доповідь в кримінальному провадженні щодо 

неповнолітнього: практика застосування та проблемні питання. Теоретичні та практичні 

аспекти інституту пробації в Україні: Матеріали міжнар. круглого столу (Київ, 22 черв. 

2018 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. С. 32–34. 

4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. №2341-ІІІ. Відомості 

Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.  

5. Маршуба М. О. Служба пробації в Україні: проблеми впровадження в систему 

кримінальної юстиції. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. 

№ 19. С. 113–115. 

6. Михайлова І. М. Пробація щодо неповнолітніх, як механізм запобігання злочинам 

неповнолітніх впровадження. Національний юридичний журнал. 2015. № 6. С. 224–229. 

7. Олефір Л. І. Правова основа діяльності органу пробації щодо неповнолітніх 

засуджених. Право і суспільство. 2015. Вип. № 6. С. 206–211. 

8. Про затвердження Методичних рекомендацій оцінки ризику вчинення повторного 

кримінального правопорушення особами, які вчинили кримінальні правопорушення 

(обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень) у віці 14–18 років: наказ 

Міністерства юстиції України від 03.12.2018 р. № 3787/5. 

9. Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм: наказ 

Міністерства юстиції України від 28.03.2018 № 926/5.  

Про%20стан%20заходів%20з%20впровадження%20Закону%20України%20
Про%20стан%20заходів%20з%20впровадження%20Закону%20України%20
http://kvs.gov.ua/zmi/IntruductionProbation27082015-.pdf
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10. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України 

від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 6. Ст. 35. 

11. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. Відомості Верховної 

Ради України. 2015. № 13. Ст. 93. 

12. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон 

України від 11.12.2003 р. № 1382-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 15. Ст. 

232. 

13. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17.03.2011. 

№ 3160–VІ. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 380. 

14. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21.06.2001 р. 

№ 2558-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 42. Ст. 213.  

15. Типове положення про сектор ювенальної пробації: наказ Міністерства юстиції 

України від 18.08.2017 р. № 2649/5 

 

Література до теми 10 Особливості проведення соціально-виховної та індивідуально 

профілактичної роботи з суб’єктами пробації 

1. 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. 

2. Олефір Л. І. Вплив соціально-виховної роботи на суб’єктів пробації. Реформування 

системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх: матеріали наук. семінару (Київ, 

17 берез. 2016 р.). / відп. ред. В.А. Кирилюк. Київ: Державна пенітенціарна служба 

України, Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. С. 52–54. 

3. Олефір Л. І. Теоретичні аспекти соціально-правового контролю за засудженими. 

Модернізація системи професійної підготовки пенітенціарного персоналу: питання 

філософії права, педагогіки й психології, теорії і практики: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (Чернігів, 6 черв. 2014 р.). Чернігів: Вид-во «Лозовий В. М.»: Чернігівський 

юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України, 2014. С. 222–226. 

 

Література до теми 11 Загальна організація діяльності органів пробації 

1. Бараш Є. Ю. Організаційно-правові засади становлення інституту пробації в 

Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення. Право України. 2016. № 5. С. 130–135. 

2. 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. 

3. Олефір Л. І. Деякі питання організаційних засад роботи з персоналом в органах 

пробації. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 

3 берез. 2017 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. С. 320–322. 

 

Література до теми 12 Взаємодія органів пробації з органами 

державної влади, місцевого самоврядування та іншими учасниками кримінально-

виконавчих правовідносин 

1. 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. 
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2. Вронська А. С. Вплив душпастерської опіки на виправлення та ресоціалізацію 

засуджених. Сучасність і перспективи пенітенціарної душпастирської опіки: матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 13–14 квіт. 2016 р.). Київ: Інститут кримінально-

виконавчої служби, 2016. С. 111–114. 

3. Про затвердження Порядку взаємодії суб`єктів соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 21.11.2013 р. № 895. 

4. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених 

осіб: Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України від 

07.11.2011 р. № 429/831/769/3279/5 

5. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених 

органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до 

звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк: наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України 

від 03.04.2018 р. № 974/5/467/609/280. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-18 (дата 

звернення: 20.02.2021).  

 

Література до теми 13 Організація діяльності волонтерів пробації 

1. Богатирьов І. Г. Роль громадських інспекторів (волонтерів) у виправленні та 

ресоціалізації засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Вісник 

Академії митної служби України. Серія: Право. 2009. № 1. С. 119–123 
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