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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. Система органів і установ виконання покарань. 

 

Практичне заняття № –2 год. 

План 

 

1. Назвіть органи держави, які виконують покарання без позбавлення волі, 

їх правову регламентацію та види. 

2. Поясніть сутність і правові основи принципу законності в кримінально- 

виконавчому праві. Поняття порушення законності в діяльності адміністрації 

виправних установ і недотримання закону засудженими, а також наслідки 

порушення законності персоналом виправних установ. 

3. Розкрийте форми впливу на підтримання законності завдяки 

громадському контролю за діяльністю установ і органів, які виконують 

покарання. 

4. Характеризуйте виправну колонію як основний вид виправних установ. 

Назвіть контингент засуджених, які тримаються в них за рівнями безпеки. 

5. З посиланням на конкретні нормативно-правові акти (статті, пункти) 

визначить поняття, соціальне призначення, принципи діяльності та задачі установ 

і органів, які виконують покарання, структуру, компетенція та підпорядкованість 

установ і органів, які виконують покарання. 

6. Назвіть правове положення і завдання Державної пенітенціарної служби 

України, її співвідношення з Міністерством юстиції України. 

7. Охарактеризуйте прокурорський нагляд за дотриманням законів 

адміністрацією установ і органів, які виконують покарання. 

8. Назвіть роль і місце установ і органів держави, які виконують покарання, 

у системі правоохоронних органів, а також види, загальні і специфічні ознаки 

кримінальних покарань, які виконують ці органи і установи виконання покарань у 

відповідності із законодавством. 

9. Назвіть основні засоби, форми і методи забезпечення законності в сфері 

виконання покарання, поясніть як діє міжнародний контроль за діяльністю 

установ і органів, які виконують покарання. 

10. Визначте правові основи, форми і зміст контролю органів державної 

влади й органів місцевого самоврядування за діяльністю установ і органів, які 

виконують покарання. 

11. Як діє судовий контроль за діяльністю установ і органів, які виконують 

покарання. 

12. Назвіть форми відомчого контролю за діяльністю установ і органів, які 

виконують покарання, його цілі та призначення. 

13. Визначте взаємодію установ і органів, які виконують покарання, з 

судом, прокуратурою, органами Служби безпеки України, підрозділами МВС 

України та іншими органами та основні напрями співпраці. 

14. Назвіть класифікацію установ і органів, які виконують покарання, у т.ч. 

вартою за рівнями безпеки, зазначте відмінність виправних установ від місць 



тримання під вартою та їх функції щодо виконання покарань. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: студенти повинні продемонструвати вміння 

викреслити основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити 

практично значимі висновки із теоретичних положень. 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання, що стосуються системи органів і установ виконання покарань, 

викладеними в матеріалах лекції. 
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17. Про затвердження Порядку інформування установами виконання 

покарань та слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої служби 
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Степанюк, О.В. Лисодєд та ін.; за ред. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка. -Х.: Право, 

2011. – 328 с. 
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32. Гречанюк С.К. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-

виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями. Дис. 

канд. юрид. наук. - Ірпінь, 2006. 
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Право,2011.-№3.-184с. 
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І.С.Яковець. -«Кроссроуд», 2007. - 183с. 

 

ТЕМА 5. Порядок і умови виконання покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі. 

 

Практичне заняття № –2 год. 

План 

 

1. Іваненкову засуджено за ст. 167 КК України до виправних робіт строком 

на один рік із відрахуванням 10% від заробітку в дохід держави. Після того як 

вона відбула шість місяців строку покарання, Іваненкова надала у кримінально- 

виконавчу інспекцію медичну довідку про те, що стала вагітною. 

Які дії має виконати кримінально-виконавча інспекція за даних обставин? 

2. Засуджений до двох років виправних робіт Гулько подав скаргу 

прокуророві на працівника кримінально-виконавчої інспекції з приводу того, що 

йому не дозволяють відбувати це покарання працюючи на підприємстві, яке 

знаходиться у сфері приватної підприємницької діяльності, а вимагають 

влаштуватися на державному підприємстві. 

Дайте правову оцінку ситуації і її вирішення по суті справи. 

3. Іванова засуджено судом за ст. 125 КК України до покарання у виді 

громадських робіт. Місцем відбування покарання йому визначено комунальне 

підприємство з утилізації сміття, яке міститься у встановленому органами 

місцевого самоврядування переліку об’єктів, на яких засуджені можуть відбувати 

громадські роботи. Однак засуджений Іванов відмовився виконувати роботи на 

цьому підприємстві, вважаючи, що такі роботи принижують його гідність, про що 

керівник підприємства повідомив кримінально-виконавчу інспекцію. 

Яке рішення і на підставі якої правової норми повинна прийняти 

кримінально-виконавча інспекція? Чи є підстави для притягнення до 

відповідальності засудженого Іванова? 

4. Засуджений Вакуленко, відбуваючи покарання у виді громадських робіт, 

яке було призначено судом у розмірі 240 годин, відпрацював всього 30 годин і за 

побутовими обставинами, що виникли під час ремонту даху власного будинку 



скалічився і за висновком ЛТЕК став інвалідом другої групи, що викликало 

неспроможність подальшого виконання покарання у виді громадських робіт. Про 

вказані обставини Вакуленко повідомив кримінально - виконавчу інспекцію. 

Вирішить подальшу долю Вакуленка щодо відбування ним призначеного 

судом покарання у виді громадських робіт. 

5. Військовослужбовець лейтенант Громов засуджений до виконання 

покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців подав скаргу 

Міністру оборони України та Генеральному прокуророві відносно того, що йому 

не присвоюється чергове звання старшого лейтенанта, а також не було начислено 

надбавки за вислугу років. Обґрунтуйте законну відповідь лейтенантові Громову. 

6. Залучений до громадських робіт Бутенко подав скаргу прокурору на 

працівника кримінально-виконавчої інспекції відносно того, що той начебто 

незаконно забороняє йому виїзд за межі України за туристичною путівкою, а 

також скаржиться на дільничного інспектора щодо його втручання в побутові 

питання та поведінку останнього. 

Визначте обґрунтованість скарги і назвіть наявність чи відсутність законних 

підстав щодо дій вказаних посадових осіб. 

7. Начальник кримінально-виконавчої інспекції звернувся до міського 

голови з поданням, у якому просив згідно з ч. 1 ст. 36 КВК України визначити: а) 

підприємства, установи, організації, які належать до комунальної власності міста, 

на яких можливе відбування такого виду покарання, як громадські роботи; б) 

порядок та умови їх відбування; в) засоби контролю за цим процесом. Міський 

голова відмовив начальнику кримінально-виконавчої інспекції, посилаючись на 

те, що Закон України ―Про місцеве самоврядування ‖, який регламентує повнова-

ження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, не передбачає 

участі органів місцевого самоврядування у виконанні кримінальних покарань. 

Чи правомірне рішення прийняв міський голова? 

8. Гришка засуджено за ст. 128 КК України до 240 годин громадських робіт. 

Під час відбування засудженим вищезазначеного покарання в населеному пункті, 

де він мешкав, трапилося стихійне лихо. На прохання міського голови керівником 

кримінально-виконавчої інспекції було прийнято рішення направити всіх 

засуджених до покарання у виді громадських робіт, які перебували на обліку в 

інспекції, для участі в ліквідації наслідків буревію. Унаслідок відсутності 

спеціальної підготовки та кваліфікації засуджений Гришко загинув під час 

виконання розчистки завалів. 

Чи правомірно вчинив керівник кримінально-виконавчої інспекції? 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: студенти повинні продемонструвати вміння 

викреслити основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити 

практично значимі висновки із теоретичних положень. 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання що стосуються порядку і умовам виконання покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, викладеними в матеріалах лекції. 
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ТЕМА 6. Порядок та умови виконання покарань, 

 пов’язаних з позбавленням волі. 

 

Практичне заняття № –2 год. 

План 

 

1. Засудженому до позбавлення волі Пономаренко Н.В. було визначено 

судом покарання у виді позбавлення волі строком 8 років за вчинення злочину, 

передбаченого ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього 

руху із спричиненням смерті потерпілого). 

Визначте, в яку виправну колонію і його рівня безпеки має бути 

розподілений і направлений цей засуджений згідно чинного законодавства. 

2. Комісія з розподілу і направленню засуджених направила у виправну 

колонію максимального рівня безпеки засудженого Конопльова О.М. із СІЗО, 

якому суд визначив покарання у виді 12 років позбавлення волі за вчинення 

особливо тяжкого злочину (умисне вбивство заручника) раніше відбував 

покарання за тяжкі тілесні ушкодження. На протязі доби після рішення комісії 

вказаний засуджений звернувся зі скаргою до Апеляційної комісії з приводу 

неправомірного, на його думку, рішення, маючи намір змінити його і просив 

перевести його до колонії середнього рівня безпеки. 

Надайте обґрунтовану на законодавчих актах відповідь щодо вирішення 

ситуації. Які відповідь з цього приводу повинна зробити апеляційна комісія. 



3. Засуджений Кротов М.І. звернувся зі скаргою до апеляційної комісії з 

приводу, на його думку, незаконного переведення його з виправної колонії 

середнього рівня безпеки до колонії максимального рівня безпеки за злісні 

порушення, останнім, режиму тримання. При цьому посилався на неможливість 

такого заходу відносно нього, тому що ст.93 КВК України передбачає, що 

засуджений повинен відбувати увесь строк покарання в одній виправній колонії і 

що адміністрація не мала права порушувати цей закон. 

Вирішіть ситуацію по суті і надайте аргументовану законом відповідь. 

4. Від засудженого Омельчука С.П. на ім’я голови ДПтС надійшла заява з 

приводу його клопотання залишитися у виховній колонії для неповнолітніх, 

незважаючи не те, що йому виповнилося 18 років. Останньому було повідомлено 

адміністрацією установи, що його мають перевести для подальшого відбування 

покарання до виправної колонії, де тримаються дорослі засуджені. 

Поясність законний порядок вирішення цього питання, а також можливі 

варіанти прийняття рішення з приводу звернення засудженого. 

5. Засуджений Матвієнко О.М. проходив по одній кримінальній справі і за 

одним вироком суду з засудженим Прохоровим М.І. звернувся, на його погляд, 

неправомірне рішення комісії з розподілу і направленню засуджених відносно 

того, що не зважаючи на те, що він проживає в Київській області (в той час, як 

Прхоров М.І. залишився в даному регіоні), а його направили до виправної колонії 

Вінницької області. 

Дайте ґрунтовну відповідь, які категорії засуджених і за якими нарядами 

мають бути направлені у відповідні колонії. І чи мала право комісія направити 

цього засудженого в колонію іншої області. 

6. Громадянин України Бойко В.В., який вчинив особливі тяжкий злочин і 

за вироком суду був засуджений по одній справі з іноземцем Макумба до такої ж 

міри покарання, в період роботи регіональної комісії по розподілу засуджених 

звернувся із заявою до голови комісії з клопотанням про те, щоб регіональна 

комісія залишила його і іноземця Макумбу в одній із виправних колоній 

Вінницької області, оскільки у нього на Вінниччині проживають родичі, а з 

іноземцем він також бажає знаходитись разом. 

Назвіть юридичні підстави розподілу вказаної категорії засуджених, в чиїй 

компетенції знаходиться вирішення цього питання, означте процедуру і умови (за 

якими нарядами) повинні етапуватися дані особи з СІЗО до виправних колоній. 

Дайте кваліфіковану відповідь на заяву засудженого Бойко В.В. 

7. Засуджений за вчинення вперше тяжкого умисного злочину строком до 

10 років Мельник С.В. до ув’язнення працював в органах внутрішніх справ у 

Київській області. Звернувся до голови регіональної комісії із заявою, просив не 

направляти його до виправної колонії іншої області, а відправити його до 

Кагарлицької виправної колонії ДПтС в м. Києві та Київській області, оскільки у 

нього на Київщині усі родинні зв’язки і родичам ліпше його відвідувати на 

побаченнях. 

Визначить у відповідності з нормативно-правовими актами конкретне місце 

перебування Мельника С.В. в якій виправній колонії він повинен утримуватися 

(за відповідними нарядами, чи без нарядів?). Одночасно надайте роз’яснення 



щодо правих підстав і порядку направлення засуджених в Кагарлицьку виправну 

колонію. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: студенти повинні продемонструвати вміння 

викреслити основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити 

практично значимі висновки із теоретичних положень. 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання що стосуються порядку та умовам виконання покарань, пов’язаних з 

позбавленням волі, викладеними в матеріалах лекції. 
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№1. –  Ч. ІІ – C. 257–261. 

58. Хорошун О. В. Утримання засуджених до довічного позбавлення волі 

/ О. В. Хорошун // Протиправна поведінка: погляд крізь призму юридичної науки: 

матеріали І-шої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ніжин, 2012 р.). – Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко, 2012. – С. 170–172. 

59. Хорошун О. В. Запобігання кримінальному наркотизму серед осіб, 

засуджених до довічного позбавлення волі / О. В. Хорошун // Протидія 

наркозлочинності: досвід установ виконання покарань і слідчих ізоляторів : 

матеріали наук-практ. конф. (Чернігів, 16 бер. 2012 р.). Чернігівський юридичний 

коледж ДПтС України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – С. 77–79. 

60. Хорошун О.В. Прогресивна система виконання покарання у вигляді 

довічного позбавлення волі / О.В. Хорошун // Науковий журнал Право і 

суспільство – Дніпропетровськ – 2015. – №3 – С. 165-172. 

61. Хорошун О.В. Кримінально-виконавча установа як суб'єкт виконання 

покарання у вигляді довічного позбавлення волі / О.В. Хорошун // Науковий 

журнал Право і суспільство – Дніпропетровськ – 2015. – №4 – С. 147-155. 

62. Хорошун О.В. Кримінально-правова характеристика осіб, засуджених 

до покарання у виді довічного позбавлення волі / О.В. Хорошун // Форум права – 

2015. – №1 – С. 337-343. 

63. Хорошун О.В. Соціально-демографічна характеристика осіб, 

засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі /О.В. Хорошун// 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: 

Збірник наукових праць. – 2015. – №1 (75). – С. 296-304. 

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

кримінальних покарань: Монографія.-К.:КНТ, 2008.-272 с. 

65. Збірник міжнародно-правових актів та угод з питань діяльності 

пенітенціарних установ і поводження з в’язнями// К.: «АННА-Т», 2008.-502с. 



66. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями. [Резолюція 

Економічної та Соціальної Ради ООН 663 СІ (XXIV) (995_992) від 31 липня 1957 

року]. -[Електронний ресурс].- Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. 

 

ТЕМА 7. Звільнення засуджених від відбування покарання та 

здійснення постпенітенціарного впливу на них. 

 

Практичне заняття № –2 год. 

План 

 

1. Засуджений Бакаєв, який відбуває покарання за вчинення тяжкого 

злочину в колонії середнього рівня безпеки звернувся до прокурора із скаргою на 

те, що адміністрація установи не виправдано відраховує із його заробітку 

практично всю суму зароблених грошей і йому не залишається ні копійки для 

купівлі продуктів харчування і предметів першої потреби. 

Дайте відповідь засудженому щодо порядку оплати його праці. 

2. Засуджена до 5 років позбавлення волі Дем’яненко після відбування двох 

років визначеного строку покарання допустила порушення режиму: була 

затримана в житловій зоні під час самовільного пересування з їдальні у 

гуртожиток в одиночку, про що було складено акт про порушення режиму 

відбування покарання. Начальник установи, розглянувши матеріали виніс 

постанову про поміщення засудженої Дем’яненко за злісне порушення режиму 

відбування покарання в дисциплінарний ізолятор строком на 15 діб. 

Чи правильно було накладено дисциплінарне стягнення на засуджену 

Дем’яненко? 

Дайте поняття злісному порушенню режиму тримання і які правові підстави 

визнання засудженого злісним порушником? 

3. Кравчука було засуджено до довічного позбавлення волі з відбуванням 

покарання в колонії максимального рівня безпеки. Після відбування 2-х місяців 

покарання він звернувся із скаргою до прокурора на те, що адміністрація колонії 

відмовляє йому в одержанні посилок. Чи має підстави така скарга засудженого? 

4. Після відбування одного місяці покарання в колонії середнього рівня 

безпеки засуджена Шевченко звернулася із проханням до адміністрації надати їй 

одне тривале побачення з чоловіком та дітьми, які вже прибули на 

короткострокове побачення. 

Яке рішення може прийняти адміністрація? 

5. Засуджений Гончар, що вже відбув 1/3 строку покарання у колонії 

мінімального рівня безпеки, і який не допустив за цей строк порушень режиму, 

постійно виконував норми виробітку, звернувся з проханням до адміністрації 

колонії дозволити йому додатково щомісяця витрачати кошти на придбання 

продуктів харчування і предметів першої потреби. 

Чи може адміністрація дозволити це? 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: студенти повинні продемонструвати вміння 



викреслити основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити 

практично значимі висновки із теоретичних положень. 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання що стосуються звільнення засуджених від відбування покарання та 

здійснення постпенітенціарного впливу на них, викладеними в матеріалах лекції. 
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правові документи): Збірник документів. — К., 1989. 
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11.06.2016. 

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 
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Істина, 2008. - 400 с. 
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27. Плужнік О.І. Кримінально-виконавче право в таблицях і схемах: 
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2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право. 

 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття і мета кримінально-виконавчої політики.  

2. Основні фактори, від яких залежить стратегія формування 

кримінально-виконавчої політики.  

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері виконання покарань.  

4. Поняття кримінально-виконавчого права, його предмет та метод.  

5. Джерела кримінально-виконавчого права. 

6. Види норм кримінально-виконавчого права. 

7. Принципи кримінально-виконавчого права і кримінально-виконавчого 

законодавства, їх співвідношення. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кримінально-виконавча політика; суб’єкти її формування і реалізації; принципи 

кримінально-виконавчої політики; фактори, що впливають на кримінально-

виконавчу політику держави; центральний орган державної влади з питань 

виконання покарань; кримінально-виконавче право як галузь права, наука, 

навчальна дисципліна; предмет і метод кримінально-виконавчого права; норми і 

джерела кримінально-виконавчого права; принципи кримінально-виконавчого 

права.  
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13. Закон України "Про Національну поліцію" Верховна Рада України; 

Закон від 02.07.2015 №580-VIII. 
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правоохоронних органів вiд 23.12.1993// ВВР України.- 1991.- № 11.- ст.50. Зі 

змінами на 01.03.2016. 

15. Про утворення Державного департаменту України з питань виконання 

покарань: Указ Президента України від 22.04.98 р. № 344 // Офіційний вісник 
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К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.-352 с. 

18. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. X. 

Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і А. X. Степанюка. - X. : 

Право, 2015. - 392 с 

19. Кримінально-виконавче право України. Загальна та особлива частини: 

підручник / О.М. Литвинов, А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, К.А. Автухов, А.П. 

Гель, С.В. Лосич, Є.С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. О.М. Литвинова та 

д.ю.н., проф. А.Х. Степанюка. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 632 с. 

20. Кримінально-виконавче право України: Підручник /О.М. Джужа, І.Г. 

Богатирьов, О.Г. Колб, В.В. Василевич та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф.. 

О.М. Джужи.- К.: Атіка, 2010. -752 с. 

21. Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів 
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несвободи (міжгалузеве дослідження): монографія / за заг. Ред. докт. юрид. наук, 

проф., заслуженого діяча науки і техніки України І.Г Богатирьова. – К.: ВД 

«Дакор», 2015. – 228с. 

28. Гуцуляк М.Я. Поняття та зміст принципів кримінально-виконавчого 

права України /М.Я. Гуцуляк // Науковий вісник: зб. наук. праць / 

Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ.-Д., 2007.-№2 (33). - 357с. 

28.1. Стулов О.О. Дотримання принципу законності при притягненні 

засуджених до кримінальної відповідальності/ О.О.Стулов//Наука-2009: 
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конференції, Черкаси, 23-24 квітня 2009р. - Черкаси: СУЕМ, 2009. –С.126-127. 

 

ТЕМА 2. Система органів і установ виконання покарань. 

 

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План 

 

1. Види установ і органів, що виконують кримінальні покарання. 

2. Види покарань, які виконує кримінально-виконавча інспекція. 

3. Класифікація засуджених до позбавлення волі. 

4. Виправна колонія – основний вид кримінально-виконавчих установ. 

5. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими 

правоохоронними органами. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Державна пенітенціарна служба України; органи виконання покарань; установи 

виконання покарань; арештні доми; кримінально-виконавчі установи; виховні 

колонії; класифікація засуджених; кримінально-виконавча інспекція. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  
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17. Про затвердження Порядку інформування установами виконання 

покарань та слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої служби 

України дипломатичних представництв та (або) консульських установ іноземних 

держав в Україні стосовно іноземців, узятих під варту, або засуджених, або до 

яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт. Наказ Міністерства 

юстиції України від 02.12.2014  № 2024/5. 

18. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ 

виконання покарань. Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2014 №2186/5. 

19. Бадира В.А., Денисов С.М., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В.Г., 

Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник / За ред.. Т.А. Денисової.-К.: 
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35. Пальченкова В.М. Принципи громадського контролю пенітенціарної 
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36. Степанюк А.Х. Втілення міжнародних стандартів у практику 

діяльності кримінально-виконавчої системи України: Монографія /О.Ф.Степанюк, 
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ТЕМА 3. Кримінально-виконавчі правовідносини. 

Семінарське заняття №3 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття кримінально-виконавчих правовідносин.  

2. Елементи кримінально-виконавчих правовідносин.  

3. Засуджений як суб`єкт кримінально-виконавчих правовідносин. 

4. Об`єкти кримінально-виконавчих правовідносин.  

5. Проблемні питання регулювання правовідносин у сучасному 

кримінально-виконавчому законодавстві України. 

 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
кримінально-виконавчі правовідносини; елементи кримінально-виконавчих 

правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст; юридичні факти як обставини  

виникнення, зміни і припинення кримінально-виконавчих правовідносин. 
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1. Конституція України; Конституція України: зі змінами на 01.06.2016. 

2. Акти міжнародного права: Права людини (основні міжнародно-

правові документи): Збірник документів. — К., 1989. 

3. Європейські пенітенціарні правила. Рекомендація Ради Європи 

(2006)2. – «Донецький меморіал», видання друге. - Донецьк, 2010.- 32 с. 

4. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. Зі змінами на 01.06.2016. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012. Зі змінами 

на 01.06.2016. 

6. Кримінально-виконавчий кодекс України. – К., 2003. Зі змінами на 
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13. Закон України "Про прокуратуру" № 1789–12 від 25.11.1991 р. Зі 
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Навчальний посібник.-К.: ВД «Професіонал», 2006.-144с. 

31. Богатирьов І.Г. Поняття кримінально-виконавчих правовідносин в 
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34. Жук Л.А. Господарсько-правові засади організації праці засуджених в 
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виконавчого законодавства: Монографія /Колб О.Г., Копенюк М.І.-Луцьк: Волин. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009.-232с. 

36. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання 

злочинам. Дис. доктора юрид. наук. - К., 2007. 

37. Пальченкова В.М. Принципи громадського контролю пенітенціарної 

системи: теоретичний аспект/ В.М. Пальченкова// Держава та регіони. Серія: 

Право,2011.-№3.-184с. 

 

ТЕМА 4. Правовий статус засуджених. 

 

Семінарське заняття №4 – 2 год. 

План. 

 

1. Поняття правового статусу засуджених.  

2. Основні права засуджених за кримінально-виконавчим 

законодавством України. 

3. Правовий статус засуджених до позбавлення волі на певний строк. 

4. Особливості правового статусу неповнолітніх, засуджених до 

позбавлення волі на певний строк. 

5.  Поняття законних інтересів засуджених, особливості їх реалізації. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
правовий статус особи; правовий статус засудженого; права, обов’язки та законні 

інтереси засуджених. 

 

Рекомендована література до Теми 4:  
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30. Пальченкова В.М. Принципи громадського контролю пенітенціарної 
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31. Стулов О.О. Забезпечення законних прав засуджених до позбавлення 

волі при притягненні їх до кримінальної відповідальності /О.О. Стулов // Держава 

та регіони: Серія Право.-2008.-№4.- С.77-81. 
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позбавлення волі: Монографія. - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – 372с. 

33. Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій 

системі України. / В.А. Бадира, О.П. Букалов, А.П. Гель, М.В. Романов, І.С. 

Яковець; За загальною редакцією Є.Ю. Захарова. Харківська правозахисна група. 

– Харків: Права людини, 2009. – 368 с. 

 

ТЕМА 8. Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими. 

 

Семінарське заняття №6 – 2 год. 

План. 

 

1. Чому виникла необхідність розробки міжнародних стандартів 

поводження із засудженими?  

2. Найважливіші європейські правові акти, що визначають права 

людини. 

3. Стисла характеристика Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.  

4. Класифікація міжнародних стандартів поводження із засудженими.  

5.  Зміст Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. 

6.  Мету Європейських пенітенціарних правил, їх стисла характеристика.  

7. Основний зміст Токійських правил.  



8. Стан дотримання Україною вимог Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права та Європейських пенітенціарних правил. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

права людини; міжнародно-правові акти; міжнародні стандарти 

поводження. 
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12. Кримінально-виконавче право України: Підручник /О.М. Джужа, І.Г. 
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галузі поводження із звинуваченими, підсудними, засудженими: Навч. посіб. / 
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21. Степанюк А.Х. Втілення міжнародних стандартів у практику 

діяльності кримінально-виконавчої системи України: Монографія /О.Ф.Степанюк, 

І.С.Яковець. -«Кроссроуд», 2007. - 183с. 

22. Збірник міжнародно-правових актів та угод з питань діяльності 

пенітенціарних установ і поводження з в’язнями// К.: «АННА-Т», 2008.-502с. 

23. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями. [Резолюція 

Економічної та Соціальної Ради ООН 663 СІ (XXIV) (995_992) від 31 липня 1957 

року]. -[Електронний ресурс].- Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних та семінарських заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 

передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 

навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 

заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 

завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 

що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 

відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


