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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

       Згідно з навчальним планом на 2019–2020 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Кримінально-виконавче право» для денної форми навчання виділено 

всього 90 академічних години (3 кредити ЕCTS), у т.ч. аудиторних – 54 годин (лекції 

– 22, практичні заняття – 32), самостійна робота студентів – 36 годин. 

 

Найменування  

показників  

Шифр та 

найменування 

галузі знань, 

спеціальності, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни «Кримінально-

виконавче право» 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕCTS – 3 

Галузь знань 08 

«Право»  
Вибіркова 

Семестр Змістових модулів – 3 

Спеціальність: 081 

«Право» 

Модулів -3 
8-й 9-й 

Загальна кількість  

академічних годин - 90 

Лекції 

22 год 8 год 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних 5 годин,  

самостійної роботи 

 2 години; 

 

Перший 

(бакалаврський)  

рівень вищої освіти 

Практичні 

32 год. 13 год 

Самостійна робота 

36 год 67 год 

залік 
залік  

(2 год.) 

Підсумковий контроль: залік 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» 

є  сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти уміння орієнтуватися в системі 

джерел кримінально-виконавчого права, аналізувати і узагальнювати вивчений 

матеріал, правильно застосовувати норми кримінально-виконавчого законодавства 

в практичній діяльності, знати і розрізняти  види органі і установ, які виконують 

кримінальні покарання. 

Основними завданнями  вивчення  навчальної дисципліни «Кримінально-

виконавче право» є курсу є  правове навчання і виховання студентської молоді; 

формування в особистості поваги до людини, свого народу, держави, де має діяти 

принцип верховенства права, коли права і свободи людини дотримуються всіма 

державними установами і ніким не можуть бути скасовані, а також формування 

професійної свідомості і поведінки, правової культури.  

 

 

 

 



 
 

3 
 

2.ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передумовою до вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне-виконавче 

право України» є оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під 

час вивчення дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне 

право», «Кримінологія». 

 

3.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Символ 

результатів 

навчання за 

спеціальністю 

«Право» 

відповідно до 

освітньо-

професійної 

програми 

 

 

Результати навчання з дисципліни 

«Кримінально-виконавче право» 

Метод 

оцінювання 

РН 3 РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел 

Ток-шоу 

РН 5 РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин з достатньою 

обґрунтованістю. 

Займи 

позицію 

РН 7 РН 7. Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно збирати  матеріали за 

визначеними джерелами. 

Акваріум 

РН 13 РН 13. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

Панельна 

дискусія 

РН 17 РН 17. Працювати в групі, формуючи власний 

внесок у виконання завдань групи. 

Навчаючи –

вчуся 

 

4.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Кримінально-виконавче право» 

 

Змістовий модуль 1.  Загальні положення кримінально-виконавчого права. 

Правові умови відбування покарань не пов’язаних з позбавленням волі. 

 

Тема 1 Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система 

курсу. Кримінально-виконавче законодавство 

Тема 2 Органи і установи виконання покарань 

Тема 3 Засуджені – суб’єкти кримінально-виконавчого права 
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Тема 4,5 Виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі 

 

Змістовий модуль 2. Правові умови відбування покарання у виді позбавлення 

волі 

 

Тема 6 Виконання покарань  пов’язаних з позбавленням волі 

Тема 7 Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими 

жінками і неповнолітніми 

Тема 8 Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл по   установах 

виконання покарань 

Тема 9 Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі 

 

Змістовний модуль 3 Міжнародні  стандарти поводження із засудженими. 

Звільнення від відбування покарання  

 

Тема 10 Міжнародні стандарти поводження із засудженими 

Тема 11  Звільнення від відбування покарання 

Тема 12  Допомога особам, які звільнені від відбування покарання 

Тема 13 Встановлення адміністративного нагляду за особами, які звільнені від 

відбування покарання 

Тема 14 Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання 

 

5.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви 

змістових  

модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

Всього 

у тому числі  

всього 

у тому числі 

л П Лб Інд СР Л п Лб інд СР 

 

Змістовий модуль 1.  Загальні положення кримінально-виконавчого права. 

Правові умови відбування покарань не пов’язаних з позбавленням волі. 

 

Тема 1 7 2 2   3 7 2    5 

Тема 2 7 2 2   3 7  2   5 

Тема 3 7 2 2   3 7  2   5 

Тема 4,5 9 2 4   3 7 2    5 

Разом за 

модуль 1 

30 8 12   12 28 4 4   20 

 

Змістовий модуль 2. Правові умови відбування покарання у виді позбавлення 

волі 

 

Тема 6 7 2 2   3 9 2 2   5 

Тема 7  7 2 2   3 7  2   5 
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Тема 8  7 2 2   3 7 2    5 

Тема 9 7 2 2   3 7  2   5 

Разом за 

модуль 2 

28 8 8   12 30 4 6   20 

 

Змістовний модуль 3 Міжнародні  стандарти поводження із засудженими. 

Звільнення від відбування покарання 

 

Тема 10 7 2 2   3 5     5 

Тема 11 7 2 2   3 7  2   5 

Тема 12 7 2 2   3 5     5 

Тема 13 5 2    3 7 2    5 

Тема 14 7 2 2   3 6  1   5 

Разом за 

модуль 3 

33 10 8   15 30 2 3   25 

      підсумковий контроль – залік ( 2 год.) 

Всього 

годин  

90 22 32 – – 90 8 13    67 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб – лабораторно-практичні заняття; інд 

– індивідуальні завдання, СР – самостійна робота. 

 

6.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ 

ПРАВО 

 

6.1. Лекції 

 

Тема лекції К-ть 

Годин 

Змістовий модуль 1.  Загальні положення кримінально-виконавчого права. 

Правові умови відбування покарань не пов’язаних з позбавленням волі. 

Тема 1 Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система 

курсу. Кримінально-виконавче законодавство 

2 

Тема 2 Органи і установи виконання покарань 2 

Тема 3 Засуджені – суб’єкти кримінально-виконавчого права 2 

Тема 4,5 Виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі 2 

Разом за змістовий модуль 1 8 

Змістовий модуль 2. Правові умови відбування покарання у виді позбавлення 

волі 

Тема 6 Виконання покарань  пов’язаних з позбавленням волі. 2 

Тема 7 Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими жінками і неповнолітніми 

2 
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Тема 8 Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл по   

установах виконання покарань. 

2 

Тема 9 Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі 2 

Разом за змістовий модуль 2 8 

Змістовний модуль 3 Міжнародні  стандарти поводження із 

засудженими. Звільнення від відбування покарання  

2 

Тема 10 Міжнародні стандарти поводження із засудженими 2 

Тема 11  Звільнення від відбування покарання 2 

Тема 12  Допомога особам, які звільнені від відбування покарання 2 

Тема 13 Встановлення адміністративного нагляду за особами, які 

звільнені від відбування покарання 

2 

Тема 14 Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання 2 

Разом за змістовий модуль 3 12 

Всього 22 

 

6.2 Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1.  Загальні положення кримінально-виконавчого права. 

Правові умови відбування покарань не пов’язаних з позбавленням волі. 

1 Тема: 1. Поняття кримінально-виконавчого 

права. Предмет і система курсу. Кримінально-виконавче 

законодавство 

2 

2 Тема: 2   Органи і установи виконання покарань            2 

3 Тема : 3 Засуджені – суб’єкти кримінально-виконавчого 

права 

2 

4 Тема: 4,5  Виконання покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі : 

- виконання покарання  у виді штрафу,  

- виконання покарання  у виді позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу,  

- виконання покарання  у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною 

діяльність,  

- виконання покарання  у виді громадських робіт, 

-  виконання покарання  у виді виправних робіт, 

-  виконання покарання у виді службових обмежень 

для військовослужбовців,  

- виконання покарання у виді конфіскації майна,  

- виконання покарання у виді арешту,  

- виконання покарання у виді обмеження волі,  

4 
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- виконання покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців 

5 Разом за змістовний модуль 1 10 

Змістовий модуль 2. Правові умови відбування покарання у виді позбавлення 

волі 

6 Тема: 6  Виконання покарань  пов’язаних з 

позбавленням волі (виконання покарання у виді 

позбавлення волі, праця засуджених  до позбавлення 

волі, виховний вплив на засуджених до позбавлення 

волі) 

4 

7 Тема: 7  Особливості відбування покарання у виді 

позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми 

2 

8 Тема: 8 Класифікація засуджених до позбавлення волі та 

їх розподіл по установах виконання покарань. 

2 

8 Тема: 9 Виконання покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

2 

9 Разом за змістовний модуль 2 12 

Змістовний модуль 3 Міжнародні  стандарти поводження із засудженими. 

Звільнення від відбування покарання 

10 Тема: 10 Міжнародні стандарти поводження із 

засудженими. 

2 

11 Тема: 11  Звільнення від відбування покарання. 2 

12 Тема: 12 Допомога особам, які звільнені від відбування 

покарання. 

2 

13 Тема: 13 Встановлення адміністративного нагляду за 

особами, які звільнені від відбування покарання. 

2 

14 Тема: 14 Нагляд за особами, звільненими від відбування 

покарання 

2 

15 Разом за змістовний модуль 3 10 

 16 Разом 32 

 

 6.3 Самостійна робота  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Правовий  статус засуджених 3 

2 Амністія та помилування в Україні 3 

3 Умови відбування покарання у колоніях різних видів 3 

4 Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі 3 

5 Виховний вплив на засуджених до обмеження волі 3 

 6 Особливості відбування покарань в колоніях різних 

видів 

3 

7 Особливості відбування покарання засудженими 

жінками 

3 
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8 Порядок розподілу засуджених до колоній різних видів 3 

9 Порядок і умови виконання та відбування покарання у 

виді довічного позбавлення волі 

3 

10 Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання 

3 

11  Участь органів Національної поліції у здійсненні 

виховного впливу на засуджених до обмеження волі 

3 

12 Діяльність  уповноважених органів з питань пробації 3 

13  Разом 36 

Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час 

на виконання індивідуальних завдань 

 

7. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ 

 

Завдання 1.  Охарактеризуйте реалізацію принципів кримінально-

виконавчого права України. 

Завдання 2. Назвіть органи і установи виконання покарань, та 

охарактеризуйте їх. 

Завдання 3. Вкажіть, які ограни здійснюють нагляд та контроль за 

діяльністю органів і установ виконання покарань,. 

Завдання4. Дайте характеристику кримінально-виконавчої системи. 

Завдання 5. Розкажіть, яким чином здійснюється прокурорський нагляд за 

виконанням кримінальних покарань. 

Завдання 6.  Розв’яжіть ситуаційну задачу. Кравчука було засуджено до 

5 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії максимального 

рівня безпеки. Після відбування 2-х місяців покарання він звернувся зі скаргою 

до прокурора на те, що адміністрація колонії відмовляє йому в одержанні 

посилок. Чи має підстави така скарга засудженого? 

 Завдання 7. Розв’яжіть ситуаційну задачу. Засудженому Ларіну, який 

відбуває покарання у виховно-трудовій колонії, 1 лютого поточного року 

виповнилося 18 років. Ларіну залишилося відбувати покарання 7 місяців. За 

місцем відбування покарання він характеризується позитивно. Чи можливе 

подальше перебування Ларіна у виховній колонії для неповнолітніх? 

Завдання 8. Розв’яжіть ситуаційну задачу. На час звільнення з виховної 

колонії ніхто з родичів 15-річного Жолоба не приїхав до колонії зустріти його. 

Батьки Жолоба проживають в іншому місті, розташованому за 600 км від 

колонії. Як у такому випадку повинна діяти адміністрація колонії? 

 Завдання 9. Розв’яжіть ситуаційну задачу. Засуджений Таран, строк 

покарання якого закінчується через 3 місяці, звернувся до адміністрації з 

проханням дозволити йому відростити волосся на голові, оскільки  він бажає 

приїхати додому у тому вигляді, в якому його запам'ятали рідні та друзі. Що 

має відповісти адміністрація установи? 

Завдання 10.  Назвіть підстави звільненні від відбування покарання. 

Завдання 11. Назвіть порядок виконання покарань, не пов’язаних 

з ізоляцією від суспільства. 
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Завдання 12. Розв’яжіть ситуаційну задачу. Частина 1 ст. 138 КВК України 

встановлює, що засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із 

загальними умовами утримання мають право: витрачати на місяць для придбання 

продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній 

колонії, в сумі до ста відсотків мінімального розміру заробітної плати; одержувати 

щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення; 

одержувати протягом року сім посилок (передач) і чотири бандеролі. Який 

характер цієї норми щодо форми вираження у вказівці? Обґрунтуйте свій 

висновок. 

Завдання 13.  Як відбувають покарання засуджені жінки та               

неповнолітні ? 

Завдання 14. Яким чином здійснюється нагляд за особами звільненими з 

місць позбавлення волі. 

 

8.МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі 

Microsoft Office Power Point, роздатковий матеріал, дискусійне обговорення 

проблемних питань. Застосовуються лекції-бесіди, лекції- диспути. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з виконанням 

ситуаційних завдань ‒ індивідуальних та в групах; конференцій;  рольових ігор. 

 

9.ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль з предмету «Кримінально-виконавче право» включає 

тематичне оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до графіку 

виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної групи 

та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у формі 

заліку за результатами поточного контролю (тематичного оцінювання, виконання 

ІНДЗ та модульного контролю) і не передбачає обов’язкової присутності студентів. 

Результати заліку оприлюднюються в журналі академічної групи до початку 

екзаменаційної сесії. 

10.ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність студента в дискусії, 
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якість конспекту. 

Оцінку на практичному занятті студент отримує за виконані розрахункові, 

лабораторні роботи, командні проекти, зроблені доповіді, презентації, реферати, есе, 

активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести.  

 

11.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється за 

чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 

 

Критерії оцінювання результатів навчання  

за чотирирівневою шкалою 

 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно виконано 

завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналізу 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на основі 

яких прогнозувати можливий розвиток подій і процесів, 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно виконано 

75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти виявляє 

навички аналізувати і оцінювати явища, факти і події, робити 

самостійні висновки, на основі яких прогнозувати можливий 

розвиток подій і процесів та докладно обґрунтувати свої 

твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив вміння 

аналізувати і оцінювати явища, факти та недостатньо 

обґрунтував твердження та висновки, недостатньо певно 

орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % завдань. 

При цьому здобувач вищої освіти демонструє невміння 

аналізувати явища, факти, події, робити самостійні висновки 

та їх обґрунтувати, що свідчить про те, що студент не оволодів 

програмним матеріалом. 
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Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою.  Вона 

обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих студентом 

оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

БПК =
САЗ×maxПК

5
, 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне значення усіх 

отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – максимально можлива 

кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 

 

Критерії оцінювання за дворівневою шкалою 

 

Під час проведення заліку навчальні досягнення студентів оцінюються за 

дворівневою шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60‒100 балів) ставиться студентові, який виявив знання 

основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, передбаченні 

програмою, ознайомлений з основною рекомендованою літературою; під час 

виконання завдань припускається помилок, але демонструє спроможність їх 

усувати. 

Оцінка «незараховано» (1‒59 балів) ставиться студентові, який допускає 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових занять з 

відповідної дисципліни. 

 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

 

За 100-бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит Залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за підсумкового 

контролю «залік» 
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Види робіт 

 

Лекції  

Практичні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

Загаль-

ний бал 

Максимально 

можлива 

кількість балів 

 

10 

 

30 

 

10 

 

40 

 

10 

 

100 

 

12.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Кримінально-виконавче 

право України» для студентів денної та заочної форм навчання (за 

кредитно-модульною системою організації навчального 

процесу)  факультету права та лінгвістики. (Режим доступу: 

https://teach.btsau.net.ua/mod/resource/view.php?id=54575). 

2. Наповненість сайту дистанційного навчання БНАУ(MOODL)               (Режим 

доступу : https://teach.btsau.net.ua/course/view.php?id=904).  

 

13.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Кримінально-виконавче законодавство України та його завдання. 

2. Поняття кримінально-виконавчої політики, її основні принципи. 

3. Поняття кримінально-виконавчого права, його основні принципи. 

4. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України. 

5. Поняття і зміст норм кримінально-виконавчого права. 

6. Джерела кримінально-виконавчого права. 

7. Кримінально-виконавчі  правовідносини, їх особливості. 

8. Характеристика соціально-економічних, політичних та особистих прав і 

обов’язків засуджених. 

9. Види органів і установ виконання покарань. 

10. Органи пробації. 

11. Пробаційні центри. 

12. Військові частини, гауптвахти. 

13. Арештні доми. 

14. Виправні центри. 

15. Дисциплінарний батальйон. 

16. Виправні колонії. 

17. Виховні колонії. 

18. Застосування до засуджених заходів медичного характеру. 

19. Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань. 

20. Відомчий контроль.  

21. Відвідування установ з виконання покарань. 

22. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.  

23. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання 

кримінальних покарань. 

24. Виконання покарання у вигляді штрафу. 

https://teach.btsau.net.ua/mod/resource/view.php?id=54575
https://teach.btsau.net.ua/course/view.php?id=904
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25. Виконання покарання у вигляді позбавлення військового, спеціального 

звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

26. Виконання покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні  

посади або займатися певною діяльністю. 

27. Виконання покарання у вигляді громадських робіт. 

28. Виконання покарання у вигляді виправних робіт. 

29. Виконання покарання у вигляді службових обмежень для військово-

службовців. 

30. Виконання покарання у вигляді конфіскації майна. 

31. Виконання покарання у вигляді арешту. 

32. Виконання покарання у вигляді обмеження волі. 

33. Порядок і умови відбування покарання у вигляді обмеження волі. 

34. Умови праці засуджених до обмеження волі. 

35. Медичне обслуговування засуджених до обмеження волі. 

36. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі. 

37. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі. 

38. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до обме-ження 

волі. 

39. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі. 

40. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, засуджених до 

обмеження волі. 

41. Порядок виконання покарання у вигляді утримування в дисциплін-нарному 

батальйоні військовослужбовців. 

42. Режим у дисциплінарному батальйоні. 

43. Праця засуджених військовослужбовців. 

44. Військове навчання засуджених військовослужбовців. 

45. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями. 

46. Ради громадськості засуджених військовослужбовців. 

47. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених 

військовослужбовців. 

48. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених 

військовослужбовців. 

49. Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії та направлення 

засуджених до позбавлення волі для відбування покарання. 

50. Переміщення засуджених до позбавлення волі. 

51. Залишення у слідчому ізоляторі чи направлення до виправної колонії 

максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з 

господарського обслуговування. 

52. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі у виправні та виховні 

колонії. 

53. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних 

колоніях. 

54. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи 

виховній колонії. 

55. Структурні дільниці виправних і виховних колоній. 

56. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики 

і розподілу. 
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57. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації. 

58. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці посиленого контролю. 

59. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної адаптації. 

60. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної реабілітації. 

61. Зміна умов утримування засуджених до позбавлення волі. 

62. Переведення засуджених до позбавлення волі. 

63. Режим у колоніях та його основні вимоги. 

64. Технічні засоби нагляду і контролю. 

65. Оперативно-розшукова діяльність у колоніях. 

66. Режим особливих умов у колоніях. 

67. Підстави для застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 

зброї. 

68. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі. 

69. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування, 

предметів першої необхідності, літератури та письмового приладдя. 

70. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та 

іншими особами. Телефонні розмови. 

71. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній. 

72. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і 

бандеролей. 

73. Листування засуджених до позбавлення волі. 

74. Одержання і відправлення засудженими до позбавлення волі грошових 

переказів. 

75. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі. 

76. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі. 

77. Виконання примусового лікування. 

78. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці. 

79. Умови праці засуджених до позбавлення волі. 

80. Оплата праці засуджених до позбавлення волі. 

81. Відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених до позбав-лення 

волі. 

82. Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі. 

83. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі. 

84. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими 

до позбавлення волі. 

85. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання 

засуджених до позбавлення волі. 

86. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі. 

87. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях. 

88. Вільний час засуджених до позбавлення волі. 

89. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. 

90. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, позбавлених 

волі. 

91. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання. 

92. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі. 

93. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, обсяг їх 

повноважень. 
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94. Підстави і розмір матеріальної відповідальності засуджених до позбавлення 

волі. 

95. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних засудженими до 

позбавлення волі. 

96. Виправні колонії мінімального рівня безпеки. 

97. Виправні колонії середнього рівня безпеки. 

98. Виправні колонії максимального рівня безпеки. 

99. Відбування покарання засудженими вагітними жінками, матерями-

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

100. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної 

колонії. 

101. Особливості відбування покарання у виправних колоніях. 

102. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених 

неповнолітніх. 

103. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення до 

засуджених неповнолітніх, обсяг їх повноважень. 

104. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної. 

105. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнад-

цятирічного віку. 

106. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених 

неповнолітніх. 

107. Порядок і умови виконання та відбування покарання у вигляді довічного 

позбавлення волі. 

108. Підстави для звільнення від відбування покарання. 

109. Припинення відбування покарання і порядок звільнення. 

110. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання. 

111. Правовий статус осіб, які відбули покарання. 

112. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання. 

113. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання. 

114. Громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від 

відбування покарання. 

115. Порядок здійснення громадського контролю за особами, умовно-достроково 

звільненими від відбування покарання. 

116. Заходи громадського впливу стосовно осіб, умовно-достроково звільнених 

від відбування покарання. 

117. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням. 

118. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням. 

119. Обчислення іспитового строку.  

120.Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

 

14.РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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