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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 5. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ ВІД СУСПІЛЬСТВА 

Практичне заняття №1  – 2 год. 
План 

1. Вирішити задачі. 

 Задача №1 

За рішенням суду Пащенко була засуджена за ч. 1 ст. 126 КК України до 

одного року виправних робіт з вирахуванням 15 % від заробітку в доход 

держави. Під час відбування покарання вона часто не виходила на роботу без 

поважних причин, виїздила в інші населені пункти, мотивуючи це 

відвідуванням своїх хворих родичів, і за десять місяців фактично відбула лише, 

вісім місяців строку покарання. Кримінально-виконавча інспекція звернулася 

до суду з клопотанням про заміну засудженій Пащенко виправних робіт 

позбавленням волі. 

Яке рішення і на підставі якої правової норми повинен прийняти суд щодо 

клопотання кримінально-виконавчої інспекції? Чи є підстави для притягнення до 

відповідальності керівника підприємства, де працювала засуджена Пащенко, та 

інспектора кримінально-виконавчої інспекції? 

 

Задача №2 

Під час відбування покарання у виді виправних робіт засуджений Молотов 

у результаті нещасного випадку став інвалідом 1-ї групи. Кримінально-

виконавча інспекція порушила перед судом клопотання про заміну засудженому 

6-місячного строку виправних робіт, який він ще не відбув, позбавленням волі 

на тій підставі, що Молотова через непрацездатність не зможе відбувати 

визначене йому вироком суду покарання. 

На підставі якої правової норми і яке рішення повинен прийняти суд?  

 

Задача №3 

Войтенко був засуджений до шести місяців виправних робіт із 

відрахуванням 10% заробітку в доход держави. Після набрання чинності вироку 

суду Войтенко звернувся до начальника кримінально-виконавчої інспекції з 

проханням дати дозвіл внести в установу банку одразу всю суму, яка повинна 

бути вирахувана з його заробітної плати за шість місяців. 

Яку відповідь повинен надати Войтенку начальник кримінально-виконавчої 

інспекції? 

 

Задача №4 
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Ібрагімов був засуджений до 100 годин громадських робіт. Під час 

відбування покарання він без повідомлення кримінально-виконавчої інспекції 

залишив своє постійне місце проживання і протягом трьох днів не з'являвся на 

громадські роботи. Після затримання Ібрагімов пояснив інспектору 

кримінально-виконавчої інспекції, що змушений був терміново відвезти 

дружину на складну операцію в обласну клінічну лікарню, де і був затриманий 

працівниками міліції. 

Чи є поведінка Ібрагімова ухиленням від відбування покарання у виді 

громадських робіт? 

 

Задача №5 

Адміністрація виправного центру за домовленістю з приватним 

підприємством, що виробляло тротуарну плитку, направила на роботу засудженого 

до обмеження волі Паніна. Через три місяці власник підприємства звернувся до 

центру з проханням притягнути Паніна до кримінальної відповідальності, бо він 

відмовлявся просіювати цемент, посилаючись на те, що хворий на астму. 

Чи буде притягнутий до кримінальної відповідальності Панін? Що 

необхідно зробити адміністрації виправного центру? 

 

Задача №6 

До начальника виправного центру звернулися засуджені Глось і Карпенко 

із проханням дозволити їм виїзд за межі виправного центру строком на 12 діб (у 

відпустку до родичів), посилаючись на те, що Глосю необхідно у цей час 

зареєструвати шлюб і підготуватися до весілля, а Карпенку необхідно зорати 

ділянку в 1 га і допомогти матері посадити картоплю. 

Що відповість начальник виправного центру? Назвіть підстави для 

короткострокового виїзду за межі виправного центру. 

 

Задача №6 

Роговцева було засуджено за заняття забороненими видами господарської 

діяльності до штрафу в розмірі 10000 грн. Під час примусового виконання 

державному виконавцю стало відомо, що внаслідок тяжкої хвороби засуджений не 

має можливості сплатити штраф. У зв'язку з цим державний виконавець вніс 

подання до суду про заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді 

громадських або виправних робіт. 

Як повинен у цьому випадку діяти суд? 

 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Після вивчення теми, курсант повинен: 

Знати: порядок і умови виконання покарань, не пов’язаних з ізоляцією 

від суспільства. 
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Вміти: розробляти і впроваджувати засоби профілактики правопорушень 

серед осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства. 
 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких 

покарань: затв. наказ. Держ. департ. України з питань виконання покарань, 

МВС України від 19 грудня 2003 р. №270/1560 // Офіційний вісник України. – 

2004. – №2. – Ч. 1-2. – Ст. 90. 

2. Правила  внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: затв. 

наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014  № 2186/5 // Офіційний 

вісник України. – 2015. – №4. – Ст. 88. 

3. Кримінально-виконавче право: словник: Навчальний посібник / 

Упорядники: Р.В. Алієв, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.Г. Хашев / За заг. ред. 

Т.А. Денисової – Запоріжжя: «Интер-М», 2014. – 293 с.  

4.  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. 

… 

 
ТЕМА 6. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ 

Практичне заняття №1  – 2 год. 
План 

1. Вирішити задачі. 

Задача №1 

Під час перевірки дотримання законності в слідчому ізоляторі прокурором 

було встановлено, що в одній з камер, де утримувалися неповнолітні ув' язнені, 

також були поміщені обвинувачені Кущій та Ситник, яким відповідно 

виповнилось 20 та 23 роки. Начальник слідчого ізолятора пояснив, що за законом, 

як виняток, припускається в камері з неповнолітніми утримувати дорослих 

ув'язнених. 

Яке рішення повинен прийняти прокурор у даному випадку? 

 

Задача № 2 

У слідчий ізолятор міста Одеси прибув адвокат Антонов з метою зустрічі зі 

своїм підзахисним Козленко. Адміністрацією слідчого ізолятора адвокату в цьому 

було відмовлено на підставі статті 12 Закону "Про попереднє ув'язнення", оскільки 

він не мав на це дозволу слідчого, у провадженні якого знаходилася кримінальна 

справа. 

Чи правильне таке рішення адміністрації слідчого ізолятора? 
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Задача № 3 

Степуру було засуджено за необережний злочин до двох років позбавлення 

волі і за його згодою він був залишений у слідчому ізоляторі для роботи по 

господарському обслуговуванню. Через місяць після початку відбування покарання 

засуджений Степура письмово звернувся до начальника слідчого ізолятора з 

проханням надати йому тривале побачення з престарілою матір'ю, мотивуючи тим, 

що до того, як його було залишено для подальшого відбування покарання в 

слідчому ізоляторі Комісія з питань розподілу, направлення та переведення для 

відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Комісія з питань 

розподілу) визначила йому для відбування покарання виправну колонію 

мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання, режим якої 

передбачає можливість тривалих побачень з близькими родичами. 

Яке рішення повинен прийняти начальник слідчого ізолятора? 

 

Задача № 4 

Засуджений до трьох років позбавлення волі Орєхов скоїв злочин під час 

відбування покарання у виправній колонії мінімального рівня безпеки із 

загальними умовами тримання і був поміщений у грудні 2015 р. в слідчий ізолятор 

у якості запобіжного заходу. Під час перебування в слідчому ізоляторі Орєхов у 

січні 2016 р. отримав передачу від своїх родичів і впродовж цього ж місяця на його 

ім'я надійшла ще одна передача. Адміністрація слідчого ізолятора відмовила в 

прийнятті останньої, мотивуючи тим, що протягом останнього року перебування у 

місцях позбавлення волі Орєхов вже отримав шість посилок. 

Чи є правомірною відмова адміністрації слідчого ізолятора? 

 

Задача № 5 

Ув'язнений Раков звернувся зі скаргою до прокурора на дії адміністрації 

слідчого ізолятора, яка відмовила йому у побаченні зі своїм захисником на 

підставі того, що в даному слідчому ізоляторі в установленому порядку було 

застосовано режим особливих умов терміном тридцять діб. Метою побачення 

ув'язненого зі своїм адвокатом була підготовка до судового засідання, яке було 

призначене через три дні. 

Яке рішення має прийняти прокурор? 

 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Після вивчення теми, курсант повинен: 

Знати: підстави і порядок застосування запобіжного заходу у виді 

тримання під вартою. 

Вміти: визначати порядок застосування попереднього ув’язнення під 

варту. 
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Рекомендована література до Теми 6:  
1. Закон України від 30 червня 1993 р. № 2537–ІІІ ―Про попереднє 

ув’язнення‖. 

2. Правила внутрішнього розпорядку СІЗО ДКВСУ: затв. наказ. Мін. 

юст. України 18 березня 2013 р. № 460/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – 

№25. – Ст. 463. 

3. Кримінально-виконавче право: словник: Навчальний посібник / 

Упорядники: Р.В. Алієв, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.Г. Хашев / За заг. ред. 

Т.А. Денисової – Запоріжжя: «Интер-М», 2014. – 293 с.  

4. 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. 

 
… 

ТЕМА 7. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ 
ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА 

ПЕВНИЙ СТРОК ТА АРЕШТУ 
Практичне заняття №1  – 2 год. 

План 
1. Вирішити задачі. 
Задача №1 

Столяр був засуджений за ч. 2 ст. 286 КК України до восьми років 

позбавлення волі. Комісією з питань розподілу він був направлений до виправної 

колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. Один із 

членів Комісії з питань розподілу не погодився з таким рішенням на підставі того, 

що згідно зі ст. 12 КК України цей злочин є тяжким, Столяр вчинив його у стані 

сп'яніння, це спричинило тяжкі наслідки (смерть потерпілого, заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень іншим особам), тому він повинен відбувати покарання у 

виправній колонії максимального рівня безпеки. 

Дайте правову оцінку названій ситуації і визначте Столяру рівень безпеки 

виправної колонії, мотивуючії своє рішення. 

 

Задача №2 

Під час приймання засуджених до колонії середнього рівня безпеки 

начальник відділення по контролю за виконанням судових рішень за матеріалами 

особової справи встановив, що у колонію прибув Мухін, засуджений за ст. 115 КК 

України до 12 років позбавлення волі. Раніше він двічі був засуджений, в тому числі 

й за злочин, вчинений під час відбування покарання. Судимість за всі попередні 

злочини не була погашеною або знятою. 
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У виправній колонії якого рівня безпеки може відбувати покарання 

засуджений Мухін ? 

 

Задача №3 

В одній з кримінально-виконавчих установ через обмежені технічні 

можливості засуджені не змогли скористатися послугами телефонного зв'язку. На 

прохання засуджених голова ради колективу звернувся до начальника кримінально-

виконавчої установи з пропозицією замінити невикористані телефонні 

переговори побаченнями. 

Чи можлива така заміна? 

 

Задача №4 

Після відбування одного місяця покарання у виправній колонії середнього 

рівня безпеки засуджена Шогіна звернулася з проханням до адміністрації надати 

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

короткострокове побачення. 

Яке рішення може прийняти адміністрація? 

 

Задача №5 

Засуджена Мусіна по прибутті у колонію відмовилася носити одяг 

єдиного зразка, мотивуючи свою відмову тим, що хоча одяг є елементом режиму, 

але, на її погляд, форма одягу, визначена Державною пенітенціарною службою 

України, нівелює її особистість і принижує почуття людської гідності. Режим же 

за КВК України має сприяти усвідомленню засудженими людської гідності. 

Яким має бути рішення начальника колонії? 

 

Задача №6 

У колонію середнього рівня безпеки для відбування покарання було 

направлено 40 чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі. 

Адміністрація розмістила їх у звичайних житлових приміщеннях у дільниці 

посиленого контролю, де був установлений режим, передбачений для тримання 

засуджених у виправній колонії максимального рівня безпеки. 

Чи відповідають чинному законодавству визначення виду колонії та 

умови відбування покарання? 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Після вивчення теми, курсант повинен: 

Знати: порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту, 

довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк. 

Вміти: розробляти і впроваджувати засоби профілактики правопорушень 

в установах і органах виконання покарань. 
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Рекомендована література до Теми 7:  
1. Правила  внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: затв. 

наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014  № 2186/5 // Офіційний 

вісник України. – 2015. – №4. – Ст. 88. 

2. Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для 

відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: затв. наказ. Мін. 

юст. України від 08 лютого 2012 р. №222 // Офіційний вісник України. – 2012. – 

№14. – Ст. 147. 

3. Кримінально-виконавче право: словник: Навчальний посібник / 

Упорядники: Р.В. Алієв, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.Г. Хашев / За заг. ред. 

Т.А. Денисової – Запоріжжя: «Интер-М», 2014. – 293 с.  

4. 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. 

 
ТЕМА 9. ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ З УСТАНОВ ВИКОНАННЯ 

ПОКАРАНЬ. ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД 
ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА НИМИ. 

Практичне заняття №1  – 2 год. 
План 

1. Вирішити задачі. 
Задача №1 

Арзамасцев, засуджений до позбавлення волі на три роки, відбував 

покарання у виправній колонії мінімального рівня безпеки. Строк відбування 

покарання закінчувався 2 травня. Арзамасцев звернувся до начальника установи 

з клопотанням про звільнення від відбування покарання 30 квітня, оскільки 1 та 

2 травня є святковими днями, а 3 травня - вихідний день. 

Яке рішення повинен прийняти начальник виправної колонії і на підставі 

якої правової норми? 

 

Задача №2 

Биковський, засуджений до трьох років позбавлення волі, відбував 

покарання у виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними 

умовами тримання. В установу 29 квітня надійшов Указ Президента України 

про дострокове звільнення Биковського від покарання у зв'язку з помилуванням. 

Биковський був активним учасником художньої самодіяльності колонії і мав брати 

участь у концерті засуджених 1 і 2 травня. Адміністрація установи попросила 

Биковського залишитися на святкові дні і він погодився, що звільнення 

відбудеться 3 травня. Прокурору про це стало відомо 30 квітня. 
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Чи законне рішення адміністрації виправної колонії і як повинен 

відреагувати прокурорі? 

 

Задача №3 

Засуджений до позбавлення волі Тараненко, строк покарання у якого 

закінчується через три місяці, звернувся до начальника відділення соціально-

психологічної служби з проханням дозволити йому відростити волосся на голові 

та бороду, бо він бажає приїхати додому у тому вигляді, у якому його запам'ятали 

рідні та друзі. 

Що має відповісти начальник відділення соціально-психологічної служби? 

 

Задача №4 

На час звільнення із виховної колонії ніхто з родичів п'ятнадцятирічного 

Жолудєва не приїхав до колонії зустріти його. Батьки Жолудєва проживають у 

іншому місті, розташованому за 600 км від цієї колонії. 

Як у такому випадку повинна діяти адміністрація виховної колонії? 

 

Задача №5 

При звільненні Папаніна, який відбував покарання за ст. 185 КК України, 

адміністрація виправної колонії винесла постанову про встановлення 

адміністративного нагляду за звільненим і направила її для виконання в органи 

внутрішніх справ за місцем попереднього проживання засудженого. Це рішення 

було мотивовано тим, що Папанін раніше вже був засуджений до позбавлення 

волі за крадіжку чужого майна, а під час відбування покарання за останній злочин 

систематично і злісно порушував вимоги режиму, ознак виправлення не виявив. 

Чи відповідає таке рішення закону? Чи має право адміністрація виправної 

установи виносити постанову про адміністративний нагляд? 

 

Задача №6 

На момент звільнення з виправної колонії за Лобовою залишалася 

заборгованість у розмірі 300 грн. Крім того, вона згідно зі ст. 158 КВК України 

підлягала адміністративному нагляду за місцем проживання як особа, яка тричі 

засуджувалася до позбавлення волі за умисні злочини, але на шлях виправлення не 

стала і є небезпечною для суспільства. 

Як документально оформити звільнення Лобової ? 

 

Задача №7 

Засуджений за особливо тяжкий злочин Букін під час відбування 

покарання захворів на активну форму туберкульозу. У зв'язку з цим адміністрація 

виправної колонії звернулася до суду з поданням про дострокове звільнення 

засудженого від відбування покарання, додавши одночасно висновки лікарсько-

трудової комісії про захворювання засудженого тяжкою хворобою. 

Яке рішення повинен прийняти суд і на підставі якої правової норми? 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Після вивчення теми, курсант повинен: 

Знати: правові підстави та порядок звільнення засуджених з установ 

виконання покарань. 

Вміти: аналізувати процес соціальної адаптації звільнених від покарання, 

розробляти засоби, спрямовані на його удосконалення. 

 
Рекомендована література до Теми 9:  

1. Закон України „Про застосування амністії в Україні‖ від 1 жовтня 1996 р. 

// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №48. – Ст. 263. 

2. Закон України «Про пробацію» від 05 лютого 2015 р. № 160-VIII // 

Відомості ВРУ. – 2015. − № 13. – Ст.745. 

3.  Закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк‖ від 17 

березня 2011 р. №3160-VІ // Офіційний вісник України. – 2011. – №28. – Ст. 

1154. 

4. Положення про порядок здійснення помилування: затв. указом 

Президента України від 21.04.2015 № 223/2015 // Офіційний вісник України. – 

2015. – №33. – Ст. 13. 

5. Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі: затв. наказ. МВС України, 

Держ. департ. України з питань виконання покарань від 4 листопада 2003 р. 

№1303/203. // Офіційний вісник України. – 2004. – №2. – Ст. 103. 

6. Наказ Мін.юст. України, МВС України, Мін. соц. політ. України, Мін. 

освіти і науки, молоді та спорту України від 28 березня 2012 р. 

№ 478/5/180/375/212/258 «Про затвердження Порядку взаємодії УВП та 

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

відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк» // Офіційний вісник України. – 2012. – №28. – Ст. 87. 

7. Кримінально-виконавче право: словник: Навчальний посібник / 

Упорядники: Р.В. Алієв, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.Г. Хашев / За заг. ред. 

Т.А. Денисової – Запоріжжя: «Интер-М», 2014. – 293 с.  

8. 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. 
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2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 1. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ. 
ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ. 
Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Поняття та зміст кримінально-виконавчої політики України. 

2. Поняття, предмет і основні принципи кримінально-виконавчого права. 

3. Кримінально-виконавчі правовідносини: поняття і структура. 

4. Загальна характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«кримінально-виконавча політика», «кримінально-виконавче право», «принципи 

кримінально-виконавчого права». 

 
Рекомендована література до Теми 1:  

1. Науково- практичний коментар до Кримінально-виконавчого 

кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл 

та ін..; За аг. Ред.. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.  

2. Кримінально-виконавче право: словник: Навчальний посібник / 

Упорядники: Р.В. Алієв, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.Г. Хашев / За заг. ред. 

Т.А. Денисової – Запоріжжя: «Интер-М», 2014. – 293 с.  

3. Кримінально-виконавче право: підручник / В.В. Голіна, А.Х. 

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

Право, 2011. – 328 с.  
 
 

 
ТЕМА 3. ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. ПРАВОВЕ 

СТАНОВИЩЕ ЗАСУДЖЕНИХ 
Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 
1.  Завдання та види органів і установ виконання покарань. 

2. Повноваження і завдання Державної кримінально-виконавчої служби 

України. 

3. Взаємодія органів і установ виконання покарань з органами слідства та 

судами. 

4. Поняття правового становища осіб, які відбувають кримінальне покарання. 

5. Права, законні інтереси та обов’язки засуджених. 

6.  Дисциплінарна, матеріальна та кримінальна відповідальність засуджених. 



 

 

13 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«виправна колонія», «виховна колонія», «виправний центр», «арештний дім», 

«установа виконання покарань». 

 
Рекомендована література до Теми 3:  

1. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів 

виконавчої влади системи юстиції: постанова Кабінету Міністрів України №343 

від 18.05.2016. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249066305 

2. Про ліквідацію територіальних органів управління Державної 

пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства 

юстиції: постанова Кабінету Міністрів України №348 від 18.05.2016. — 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249086737 

3. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., 

Хашев В.Г. Кримінально-виконавче-право:Навчальний посібник / Вид. 2-ге, зм. 

і доп. / За ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 479 с. 

4. Кримінально-виконавче право: словник: Навчальний посібник / 

Упорядники: Р.В. Алієв, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.Г. Хашев / За заг. ред. 

Т.А. Денисової – Запоріжжя: «Интер-М», 2014. – 293 с. 

5. 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. 
 

ТЕМА 7. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ 
ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА 

ПЕВНИЙ СТРОК ТА АРЕШТУ 
Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Порядок і умови відбування покарання у виді довічного позбавлення 

волі. 

2. Організація виконання покарання у виді арешту в установах 

кримінально-виконавчої системи України. 

3. Класифікація осіб, засуджених  до позбавлення волі: поняття, види та 

правові підстави. 

4. Режим в установах виконання покарань: поняття, функції, вимоги і 

засоби забезпечення. 

5. Умови відбування покарання у виправних колоніях. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249086737
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249086737
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«позбавлення волі», «виправні колонії», «виховні колонії», «режим». 

 
Рекомендована література до Теми 7:  
1. Правила  внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: затв. 

наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014  № 2186/5 // Офіційний 

вісник України. – 2015. – №4. – Ст. 88. 

2. Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для 

відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: затв. наказ. Мін. 

юст. України від 08 лютого 2012 р. №222 // Офіційний вісник України. – 2012. – 

№14. – Ст. 147. 

3. Кримінально-виконавче право: словник: Навчальний посібник / 

Упорядники: Р.В. Алієв, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.Г. Хашев / За заг. ред. 

Т.А. Денисової – Запоріжжя: «Интер-М», 2014. – 293 с.  

4. 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. 
… 

ТЕМА 9. ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ З УСТАНОВ ВИКОНАННЯ 
ПОКАРАНЬ. ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД 

ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА НИМИ. 
Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Підстави звільнення від відбування покарання. 

2. Порядок звільнення від відбування покарання. 

3. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання. 

4. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування 

покарання. 

5. Встановлення адміністративного нагляду за звільненими особами. 

6. Структура інституту постпенітенціарного впливу на засуджених. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«звільнення від покарання», «адміністративний нагляд», «пост пенітенціарний 
вплив на засуджених». 
 

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Закон України „Про застосування амністії в Україні‖ від 1 жовтня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №48. – Ст. 263. 

2. Закон України «Про пробацію» від 05 лютого 2015 р. № 160-VIII // 

Відомості ВРУ. – 2015. − № 13. – Ст.745. 

3.  Закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи 

відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 



 

 

15 

 

строк‖ від 17 березня 2011 р. №3160-VІ // Офіційний вісник України. – 2011. – 

№28. – Ст. 1154. 

4. Положення про порядок здійснення помилування: затв. указом 

Президента України від 21.04.2015 № 223/2015 // Офіційний вісник України. – 

2015. – №33. – Ст. 13. 

5. Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду 

за особами, звільненими з місць позбавлення волі: затв. наказ. МВС України, 

Держ. департ. України з питань виконання покарань від 4 листопада 2003 р. 

№1303/203. // Офіційний вісник України. – 2004. – №2. – Ст. 103. 

6. Наказ Мін.юст. України, МВС України, Мін. соц. політ. України, 

Мін. освіти і науки, молоді та спорту України від 28 березня 2012 р. 

№ 478/5/180/375/212/258 «Про затвердження Порядку взаємодії УВП та 

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

відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк» // Офіційний вісник України. – 2012. – №28. – Ст. 87. 

7. Кримінально-виконавче право: словник: Навчальний посібник / 

Упорядники: Р.В. Алієв, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.Г. Хашев / За заг. ред. 

Т.А. Денисової – Запоріжжя: «Интер-М», 2014. – 293 с.  

8. 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. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи курсантів на практичних 

(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 в сфері 
кримінально-виконавчого права, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері кримінально-виконавчих 
правовідносин; 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 в сфері кримінально-виконавчого права, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в сфері кримінально-виконавчого права 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 в сфері кримінально-
виконавчого права сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, 
деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу 
навчальної дисципліни кримінально-виконавчого права, 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 з кримінально-виконавчого права. 

0 Відсутність на занятті 

 


