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Програмові вимоги 

з навчальної дисципліни 

«Кримінально-виконавче право» 

для студентів денної і заочної форм навчання 

1. Поняття та зміст кримінально-виконавчої політики України. 
2. Кримінально-виконавче право: предмет і метод правового регулювання, 

система норм і принципів. 

3. Система кримінально-виконавчого права. 
4. Загальна і особлива частини кримінально-виконавчого права. 
5. Наука та курс кримінально-виконавчого права. 

6. Кримінально-виконавче право та суміжні галузі права, зв'язок і 
відмінність між ними. 

7. Кримінально-виконавче законодавство: його соціальне призначення, 
джерела. 

8. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України. 
9. Поняття, зміст, структура і види норм кримінально-виконавчого права. 

10.Чинність кримінально-виконавчого закону в просторі і часі. 
11. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх елементи. 
12.Зміст і особливості кримінально-виконавчих правовідносин. 
13.Загальна характеристика періодів становлення та розвитку кримінально-

виконавчої системи і законодавства України. 
14.Загальна характеристика правового статусу осіб, які відбувають 

покарання. 
15.Зміст правового статусу засуджених. 
16.Закріплення в законодавстві правового статусу засуджених. 
17.Права, законні інтереси засуджених. 

18.Право засуджених на особисту безпеку. 

19.Основні обов'язки засуджених. 
20.Поняття виконання (відбування) покарання. 
21.Призначення та види органів  та установ виконання покарань. 
22. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері виконання кримінальних покарань та пробації, його територіальні органи 
управління, уповноважені органи з питань пробації. 

23.Державна виконавча служба України. 

25.Арештні доми. 
26.Виправні центри. 
27.Дисциплінарний батальйон. 

28.Виправні колонії. 

29.Виправні колонії мінімального рівня безпеки. 
30.Виправні колонії середнього рівня безпеки. 
31. Виправні колонії максимального рівня безпеки. 

32.Виховні колонії. 

33.Взаємодія установ і органів виконання покарань з іншими державними 



органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю. 

34.Поняття і соціально-правове призначення контролю за діяльністю установ 
і органів виконання покарань. 

З5.Парламентський контроль за діяльністю установ і органів виконання 
покарань. 

З6.Прокурорський нагляд за діяльністю установ і органів виконання 
покарань. 

З7.Судовий контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань. 
З8.Відвідування установ виконання покарань. 
З9.Соціально-правові засади участі громадськості в діяльності установ і 

органів виконання покарань. 

40.Участь спостережних комісій і служб у справах дітей в діяльності установ 
і органів виконання покарань. 

41.Традиційні форми участі громадськості в діяльності установ і органів 
кримінально-виконавчої системи. 

42.Поняття, принципи, види покарань, що непов'язані з позбавленням волі. 
43.Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу. 
44.Наслідки ухилення від сплати штрафу. 

45.Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, 
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

46.Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю. 

47. Обов’язки уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання 
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю. 

48. 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. 

49.Обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними 

видами діяльності. 
50.Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю. 
51.Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 
52.Порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт. 
53.Умови відбування покарання у виді громадських робіт. 
54.Обчислення строку покарання у виді громадських робіт. 
55.Обов'язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді 
громадських робіт. 

56.Ухиленням засудженого від відбування покарання у виді громадських 

робіт. 
57.Порядок і умови виконання покарання у виді виправних робіт. 
58.Умови відбування покарання у виді виправних робіт. 

59.Обчислення строку покарання у виді виправних робіт. 
60. Обов'язки власника підприємства, установи,  організації або 



уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді 
виправних робіт. 

61.Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних 
робіт. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до 
виправних робіт. 

62.Ухиленням засудженого від відбування покарання у виді виправних робіт. 
63.Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна. Майно, 

що підлягає конфіскації. 

64.Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі. 
65.Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання. 

Обчислення строку покарання у виді обмеження волі. 
66.Права та обов'язки осіб засуджених до обмеження волі. 
67.Обов'язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі. 
68.Обов'язки адміністрації виправного центру. 
69.Умови праці засуджених до обмеження волі. 

70.Медичне обслуговування та матеріально-побутове забезпечення 
засуджених до обмеження волі. 

71.Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі. 
72.Порядок застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, 

засуджених до обмеження волі. 
73.Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк. 
74.Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі на 

певний строк. 
75.Особливості відбування покарання в установах різних рівнів безпеки. 
76.Позбавлення волі як юридична форма державного примусу. 
77.Зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання. 

78.Соціальні та юридичні наслідки позбавлення волі. 
79.Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання. 

80.Переміщення засуджених до позбавлення волі. 
81.Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію 

максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з 
господарського обслуговування. 

82.Тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі і переведення 
засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону 
або колонії до слідчого ізолятора. 

83.Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і 

виховних колоній. 
84.Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і 

виховних колоніях. 
85.Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи 

виховній колонії. 
86.Структурні дільниці виправних і виховних колоній. 
87.Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, 

діагностики і розподілу. 

88.Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі. 



89.Переведення засуджених до позбавлення волі. 
90.Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 
91.Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. 
92.Права та обов'язки осіб засуджених до довічного позбавлення волі. 
93.Особливості відбування покарання у виховних колоніях. 

94.Заходи  заохочення  та  стягнення,   що  застосовуються  до  засуджених 
неповнолітніх. 

95.Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії. 
96. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли 

вісімнадцятирічного віку. 

97. Участь громадськості у виправленні  і ресоціалізації засуджених 
неповнолітніх. 

98. Пенітенціарні системи в сучасних зарубіжних країнах. 
99. Міжнародне співробітництво з проблем виконання покарань.  
100. Мінімальні стандартні правила  поводження з ув’язненими. 

 

 

Керівник курсу                   доц.  Ю.В. Кернякевич-Танасійчук 


