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Анотація курсу 

Навчальна дисципліна ―  «Особливості дій окремих служб в установах 

виконання покарань» ставить за мету підготовку кваліфікованих спеціалістів 

для органів та установ виконання покарань Державної пенітенціарної служби 

України. 

Вивчення навчальної дисципліни кримінально-виконавчого права є 

складовою частиною загального завдання з підготовки кваліфікованих 

фахівців пенітенціарної системи України. 

Вивчення курсу кримінально-виконавчого права є складовою частиною 

загального завдання з підготовки кваліфікованих фахівців Державної 

кримінально – виконавчої служби України. 

Основні задачі дисципліни: вивчення та визначення основних напрямів 

ефективного виконання кримінальних покарань за умов суворого дотримання 

вимог законності; вивчення нормативно-правової бази України, що регулює 

кримінально-виконавчі відносини; вивчення основних напрямів діяльності 

органів держави і громадськості для досягнення виправлення та 

ресоціалізації засуджених; вивчення основних напрямів діяльності, 

пов’язаної з запобіганням вчинення злочинів і правопорушень засудженими 

як під час відбування покарання, так і після звільнення; набуття навичок 

щодо вмілого використання курсантами (студентами, слухачами) 

теоретичних знань під час практичної діяльності; засвоєння теоретичних 

положень, що регламентують порядок і умови виконання кримінальних 

покарань; дослідження проблем кримінально - виконавчої системи України; 

вивчення напрямів діяльності державних органів і громадськості для 

забезпечення соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих 

установ. 

Виконання основних задач, що стоять перед дисципліною ―Організація 

діяльності окремих служб УВП‖ досягається за допомогою вивчення 

навчального матеріалу, який надається під час лекцій, опрацьовано під час 

самостійної підготовки та закріплено під час проведення практичних занять. 

Ця дисципліна тісно переплітається з кримінальним правом, 

кримінально-виконавчим правом, тактико-спеціальною підготовкою та 

складає підґрунтя для адекватного розуміння змісту багатьох правничих 

дисциплін. При вивченні цієї дисципліни буде зроблено ставку на поєднання 

традиційних (звичних) форм роботи – лекція, обговорення питань на 

практичних заняттях, а також використовуватимуться робота з текстами, 

організація диспутів, написання творчого завдання-есе. Вивчаючи цей курс 

ви матимете можливість долучитись до дискусій з приводу важливих питань 

діяльності органів та установ виконання покарань і інших правоохоронних 

органів. 

Мета 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Особливості дій окремих 

служб в установах виконання покарань» в Академії Державної пенітенціарної 

служби є усвідомлення слухачами змісту кримінально-виконавчого 

законодавства України, оволодіння навичками та вміннями вірного його 

застосування під 



4 
 

 

час організації процесу виправлення та ресоціалізації засуджених, 

попередження з їх сторони нових злочинів та інших правопорушень 

забезпечення прав осіб, які знаходяться в місцях примусового тримання. 

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. 

Виховне значення навчання знаходить свій прояв у формуванні 

зрілості, високих професійних якостей співробітників пенітенціарної системи 

України, виховання глибокої поваги до закону, загостреного почуття 

справедливості, самовідданого та безкорисливого служіння своєму народу. 

З метою оперативного внесення в навчальну дисципліну «Особливості 

дій окремих служб в установах виконання покарань» нових питань та тем, 

тематичний план може бути доповнений або змінений як з урахуванням 

реформ, що проводяться в пенітенціарній системі України, так і у зв’язку з 

прийняттям повноважними державними органами України нормативно-

правових актів з питань формування пенітенціарної політики або з метою 

внесення змін до кримінально - виконавчої системи України. 
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Організація навчання 

Тематичний план 

№ 

теми 
 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього у тому числі 

Лекцій Семінарські 
заняття 

Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

1. Органи та установи, що 
виконують кримінальні 
покарання. 

6 2   4 

2. Режим у виправних та 

виховних колоніях та 
засоби його забезпечення. 

12 2  6 4 

3. Особливості відбування 

кримінального покарання 

у виді позбавлення волі в 
колоніях різних видів. 

6 2   4 

4. Прийом засуджених до 

установ та органів 

виконання покарань, та 
здійснення їх обліку. 

6 2   4 

5. Слідчі ізолятори в системі 

органів і установ держави, 

які ведуть боротьбу зі 
злочинністю. 

14 4  6 4 

6. Матеріально-побутове та 

медико-санітарне 

забезпечення засуджених 

до позбавлення волі. 

16 4  4 8 

 Усього годин 60 16  16 28 
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Завдання до практичних занять 

 
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 2. Режим у виправних та виховних колоніях та засоби його 

забезпечення. 

Перед практичним заняттям ознайомтесь зі змістом Правил 

внутрішньогорозпорядкуустановвиконанняпокарань, які затверджені наказом 

Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5. 

Прочитайте такі основні рекомендовані праці: 

Галунько В.В., Журавльов Д.В., Лошицький М.В. та ін. Науково- 

практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України. Станом на 

04.05.2018 р. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. 296 с.; 

Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков Л.О. Режим виконання 

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

Використовуйте також інші друковані та електронні ресурси наведені в 

списку рекомендованої літератури. 

Подумайте над позиціями авторів щодо фундаментальних складових 

режиму виконання та відбування покарання. Під час практичного заняття це 

допоможе вам успішно виконати завдання. 

 
Тема 5. Слідчі ізолятори в системі органів і установ держави, які 

ведуть боротьбу зі злочинністю. 

Перед практичним заняттям ознайомтесь зі змістом Правил 

внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально- 

виконавчої служби України, які затверджені наказом Міністерства юстиції 

України від 14.06.2019 № 1769/5. 

Прочитайте такі основні рекомендовані праці: 

Автухов К.А., Ткачова О.В., Яковець І.С. Особливості діяльності 

окремих підрозділів кримінальио-виконав чої системи : навч. посіб. Харьків: 

Право, 2012. 152 с. 

Музика А.А., Конопельський В.Я., Письменський Є.О. та ін. 

Кримінально-виконавче право України: підручник у 2-х томах. ТОМ І. Київ: 

Національна академія внутрішніх справ, ФОП Кандиба Т.П., 2018. 364 с.; 
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Музика А.А., Конопельський В.Я., Письменський Є.О. та ін. 

Кримінально-виконавче право України: підручник у 2-х томах. ТОМ ІI. Київ: 

Національна академія внутрішніх справ, ФОП Кандиба Т.П., 2018. 622 с.; 

Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: 

підручник / А.П. Гель, О.М. Литвинов, І.С. Яковець та ін.; за заг.ред. д.ю.н., 

проф. О. М. Литвинова. Київ: ВД «Дакор», 2015. 632 с.; 

Використовуйте також інші друковані та електронні ресурси наведені в 

списку рекомендованої літератури. 

Зверніть увагу на відмінності правового статусу окремих категорій, які 

утримуються в слідчих ізоляторах. 

 
Тема 6. Матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення 

засуджених до позбавлення волі. 

 
Перед практичним заняттям ознайомтесь зі змістом: 

Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, які затверджені наказом 

Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1769/5. 

Порядку забезпечення речовим майном та норм належності речового 

майна для засуджених, які відбувають покарання в установах виконання 

покарань та слідчих ізоляторах, які затверджені наказом Міністерства 

юстиції України від 20.02.2012 № 280/5 

Норм харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань 

та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, місцях 

тимчасового тримання Державної прикордонної служби, ізоляторах 

тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для дітей та інших 

місцях тримання Національної поліції та спеціально відведених місцях для 

тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки, 

які затверджені Постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2018 р. № 1150 

Порядком організації надання медичної допомоги засудженим до 

позбавлення волі які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 

15.08.2014 № 1348/5/572. 

Прочитайте такі основні рекомендовані праці: 

Автухов К.А., Ткачова О.В., Яковець І.С. Особливості діяльності 

окремих підрозділів кримінальио-виконав чої системи : навч. посіб. Харьків: 

Право, 2012. 152 с. 

Музика А.А., Конопельський В.Я., Письменський Є.О. та ін. 

Кримінально-виконавче право України: підручник у 2-х томах. ТОМ І. Київ: 

Національна академія внутрішніх справ, ФОП Кандиба Т.П., 2018. 364 с.; 
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Музика А.А., Конопельський В.Я., Письменський Є.О. та ін. 

Кримінально-виконавче право України: підручник у 2-х томах. ТОМ ІI. Київ: 

Національна академія внутрішніх справ, ФОП Кандиба Т.П., 2018. 622 с.; 

Використовуйте також інші друковані та електронні ресурси наведені в 

списку рекомендованої літератури. 

Проаналізуйте основні відмінності матеріально побутового та медико- 

санітарного забезпечення окремих категорій засуджених, особливо тих, які 

потребують особливої уваги. 

 
Завдання для самостійної роботи 

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. Правовий статус персоналу органів та установ, що виконують 

кримінальні покарання 

2. Правові основи регулювання режиму. 

3 Виправні колонії максимального рівня безпеки. 

4 Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі. 

5. Правовий статус осіб, засуджених до кримінального покарання у 

виді довічного позбавлення волі. 

6. Норми харчового забезпечення різних категорій засуджених. 

Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які 

тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. 

7. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання. 
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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: 

1. Визначте функцію, структуру та повноваження Державної 

кримінально – виконавчої служби України. 

2. Надайте характеристики правового статусу персоналу установ 

виконання покарань. 

3. Надайте загальну характеристику правового та соціального 

захисту персоналу органів та установ виконання покарань в розвинутих 

країнах світу. 

4. Охарактеризуйте структуру органів та установ виконання 

кримінальних покарань в США. 

5. Охарактеризуйте структуру органів та установ виконання 

кримінальних покарань в Великій Британії. 

6. Охарактеризуйте структуру органів та установ виконання 

кримінальних покарань в Германії. 

7. Охарактеризуйте структуру органів та установ виконання 

кримінальних покарань в Білорусії. 

8. Охарактеризуйте структуру органів та установ виконання 

кримінальних покарань в Швеції. 

9. Охарактеризуйте структуру органів та установ виконання 

кримінальних покарань в Нідерландах. 

10. Охарактеризуйте структуру органів та установ виконання 

кримінальних покарань в країнах Середньої Азії. 

11. Охарактеризуйте структуру органів та установ виконання 

кримінальних покарань в країнах Азії. 

12. Охарактеризуйте структуру органів та установ виконання 

кримінальних покарань в країнах Африки. 

13. Охарактеризуйте структуру органів та установ виконання 

кримінальних покарань в країнах Латинської Америки. 

14. В чому полягає нагляд і контроль за виконанням кримінальних 

покарань в країнах Європи. 

15. В чому полягає нагляд і контроль за виконанням кримінальних 

покарань в США. 

16. В чому полягає нагляд і контроль за виконанням 

кримінальних покарань в Росії. 
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17. Які актуальні проблеми в діяльності установ виконання покарань 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 

18. Охарактеризуйте міжнародні стандарти в галузі регулювання 

суспільних відносин щодо виконання та відбування кримінальних покарань, 

альтернативних позбавленню волі, та їх реалізація в кримінально-

виконавчому законодавстві України. 

19. Яка роль сім`ї у здійсненні виправлення та ресоціалізації 

засуджених до позбавлення волі 

20. Яка роль засобів масової інформації у здійсненні виправлення та 

ресоціалізації засуджених до позбавлення волі 

21. В чому полягає контроль за додержання вимог законності з боку 

громадських організацій при виконанні кримінальних покарань. 

22. Визначте основні підстави необхідності додаткового правового 

регулювання (обмежень) повноважень прокуратури в сфері нагляду за 

установами та органами виконання покарань. 

23. Охарактеризуйте умови відбування покарання у виді позбавлення 

волі у виправних колоніях мінімального рівня безпеки 

24. Охарактеризуйте умови відбування покарання в дільниці 

соціальної реабілітації. 

25. Охарактеризуйте умовив відбування покарання в дільниці КДІР. 

26. Охарактеризуйте умови відбування покарання в дільниці 

посиленого контролю. 

27. Охарактеризуйте умови відбування покарання у виді позбавлення 

волі у виправних колоніях середнього рівня безпеки 

28. Охарактеризуйте умови відбування покарання у виді позбавлення 

волі у виправних колоніях максимального рівня безпеки. 

29. Які заходи безпеки, що застосовується персоналом при 

спілкуванні з засудженими до довічного позбавлення волі? 

30. Визначте порядок та умови виконання кримінального покарання 

у виді довічного позбавлення волі в країнах Європи. 
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Порядок оцінювання 

Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною 

в Таблиці 1 

Таблиця 1 
 

№ 

теми 
 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього у тому числі 

Лекцій Семінарські 
заняття 

Практичні 
заняття 

Інше 

1. Органи та установи, що 

виконують кримінальні 
покарання. 

5 5    

2. Режим у виправних та 
виховних колоніях та 
засоби його забезпечення. 

10 5  5  

3. Особливості відбування 
кримінального покарання 

у виді позбавлення волі в 
колоніях різних видів. 

5 5    

4. Прийом засуджених до 

установ та органів 

виконання покарань, та 
здійснення їх обліку. 

5 5    

5. Слідчі ізолятори в системі 

органів і установ держави, 

які ведуть боротьбу зі 
злочинністю. 

10 5  5  

6. Матеріально-побутове та 

медико-санітарне 

забезпечення засуджених 

до позбавлення волі. 

10 5  5  

 Усього годин 60 30  15  

 Виконання завдань для 

самостійної роботи на 

написання есе 

15 балів 

 Залік 40 балів 

 Всього 100 балів 

 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 4бала за кожну тему, що 

повністю  відображена  у  вашому  конспекті. Самостійна  робота оцінюється 

викладачем з розрахунку 1 бал за повністю висвітлених в конспекті питання з 

вищенаведеного списку за темою лекції. Таким чином, за роботу на лекціях 

ви можете отримати до 30 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 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, 
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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. 

Практичні заняття можуть принести вам по 5 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). 

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

викладачу есе на тематику з запропонованого переліку або за власною темою 

узгодженою з викладачем. Успішне виконання цього завдання оцінюється в 5 

балів. При  цьому оцінка  відбувається  узагальненням балів за 5 критеріями: 

1) грамотність та оформлення – 3бала; 2) відповідність змісту темі – 3бала; 3) 

структурна  логічність – 3бала; 4) аргументованість висновків –  3бала; 

5) оригінальність роботи та культура посилань на джерела – 3бала. 

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 

 

ОцінкаECTS 

 

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 
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Питання до заліку 

 
1. Історія виникнення та розвитку слідчих ізоляторів. 

2. Місце та роль слідчих ізоляторів в Кримінально – виконавчій системі 

України. 

3. Категорії осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах. 

4. Правове положення осіб, засуджених до позбавлення волі, які залишені 

в слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування. 
5. Порядок і умови виконання запобіжного заходу у виді тримання під 

вартою. 

6. Правове становище осіб, які перебувають у місцях попереднього 

ув'язнення. 

7. Режим у місцях попереднього ув'язнення. 

8. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб, 

взятих під варту. 

9. Надання побачень особам, взятим під варту. 

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

листів. 

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

спеціальних засобів і вогнепальної зброї. 
12. Особливий режим у місцях попереднього ув'язнення. 

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

обрано взяття під варту. 

14. Правові підстави направлення засуджених до позбавлення волі до 

виправних та виховних колоній. 

15. Особливості та порядок переміщення засуджених до позбавлення волі під 

вартою. 

16. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію 

максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з 

господарського обслуговування. 
17. Умови відбування покарання у виховних та виправних колоніях. 

18. Правові наслідки відбування покарання у виді позбавлення волі. 

19. Зміст кримінального покарання у виді позбавлення волі. 

20. Визначення виду виправної колонії відповідно до класифікації осіб, 

засуджених до позбавлення волі. 
21. Основні засоби виправлення та ресоціалізації осіб, засуджених до 

позбавлення волі. 

22. Правові   підстави і  порядок прийому осіб, засуджених до 

кримінального покарання у виді позбавлення волі, до установ виконання 

покарань. 

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

позбавлення волі, до установ виконання покарань. 
24. Виховне значення прийому осіб, засуджених до позбавлення волі, до 

установ виконання покарань. 

25. Поняття і значення обліку засуджених для боротьби із злочинністю. 
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26. Види обліку засуджених. 

27. Персональний облік засуджених. Документи персонального обліку. 

Особова справа засудженого. 

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

форми статистичної звітності. 

29. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і 

виховних колоніях. 

30. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі. 

31. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи 

виховній колонії. 

32. Виправні колонії мінімального рівня безпеки. 

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

покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки. 
34. Виправні колонії середнього рівня безпеки. 

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

покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки. 
36. Виправні колонії максимального рівня безпеки. 

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

покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки. 
38. Структурні дільниці виправних і виховних колоній. 

39. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі 

в дільниці карантину, діагностики і розподілу. 

40. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі в 

дільниці ресоціалізації. 

41. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі 

в дільниці посиленого контролю. 

42. Правові  підстави та  порядок тримання засуджених до позбавлення 

волі в дільниці соціальної адаптації. 

43. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі 

в дільниці соціальної реабілітації. 
44. Особливості зміни умов тримання осіб, засуджених до позбавлення волі. 

45. Суспільно-корисна праця як основний засіб виховного впливу на осіб, 

засуджених до позбавлення волі. 

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

понад урочні роботи осіб, засуджених до позбавлення волі. Час відпочинку, 

охорона праці та правила техніки безпеки. 

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

порядок відрахувань із заробітку засуджених. 
48. Мінімум зарахувань на особистий рахунок засудженого. 

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

праці. 

50. Пенсійне забезпечення осіб, засуджених до позбавлення волі. 

51. Соціально-виховна робота із особами, засудженими до позбавлення волі. 

55. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях. 
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56. Вільний час осіб, засуджених до позбавлення волі. 

57. Правова регламентація організації матеріально-побутового та медико-

санітарного забезпечення осіб, які засуджені до кримінального покарання у 

виді позбавлення волі. 

58. Обладнання гуртожитків та порядок користування комунально-

побутовими об`єктами виправних колоній. 

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

випадку відмови засуджених від вживання їжі. 

60. 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. 

61. Система лікувальних закладів Державної кримінально-виконавчої 

служби. Задачі і функції медичних частин установ виконання покарань. 

Порядок організації медичного обслуговування осіб, які засуджені до 

позбавлення волі. 

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

алкоголізму та наркоманії. 

63. Режим у колоніях та його основні вимоги. 

64. Правові підстави та порядок використання технічних засобів нагляду і 

контролю. 

66. Режим особливих умов у колоніях. 

67. Правові підстави та порядок застосування заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів і зброї. 

71. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання. 

74. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних особами, які 

засуджені до позбавлення волі. 

84. Місця відбування кримінального покарання у виді довічного позбавлення 

волі. 

85. Особливості тримання осіб, які засуджені до кримінального 

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

позбавлення. 

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

довічного позбавлення волі. 

88. Правові підстави звільнення від відбування кримінального покарання. 

89. Особливості звільнення від відбуття покарання у зв`язку із закінченням 

строку відбування покарання. 

90. Правові підстави і порядок звільнення від відбуття покарання 

відповідно до закону України про амністію. 

91. Правові підстави і порядок звільнення від відбуття покарання у зв`язку із 

помилуванням. 

92. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання у 

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

93. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання у 
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зв'язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. 

94. Правові підстави та порядок умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання. 

95. Правові підстави та порядок звільнення від відбуття покарання у зв`язку 

із хворобою. 

96. Звільнення від відбування покарання у зв'язку з іншими підставами, 

передбаченими законом. 
 

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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