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1. ВСТУП 

 

Виконавче право (Кримінально-виконавче право) є складовою криміналь-

но-правового комплексу, до якого входять також кримінальне і кримінально-

процесуальне право. Їх норми з різних позицій регулюють суспільні відносини, 

що виникають при застосуванні кримінального покарання. Якщо призначення 

покарання здійснюється відповідно до норм кримінального і кримінально-

процесуального законодавства, то виконання і відбування покарання – відпові-

дно до норм кримінально-виконавчого законодавства, передусім норм нового 

Кримінально-виконавчого кодексу України (КВК), який набрав чинності з 1 сі-

чня 2004 року. У новому Кодексі втілені досягнення української кримінально-

правової науки, що апробовані часом і практикою.  

Виконавче право (Кримінально-виконавче право) є самостійною галуззю 

права у системі права. Воно має свій предмет, методологію, загальну і особливу 

теорію, тісно пов’язане із конституційним, адміністративним (щодо управління 

органами і установами, які виконують покарання, і відповідальності за право-

порушення), цивільним, сімейним і трудовим правом, оскільки багато норм 

кримінально-виконавчого права є результатом трансформації норм зазначених 

галузей права. Таке перетворення норм зумовлено виникненням у громадянина 

особливого правового статусу – статусу засудженого. Тому під час опрацюван-

ня певних розділів курсу необхідно звертатися до джерел із різних галузей пра-

ва. Потрібно врахувати також, що значна частина норм кримінально-

виконавчого права міститься у підзаконних актах: «Правилах внутрішнього ро-

зпорядку установ виконання покарань» і різних інструкціях Центрального ор-

гану виконавчої влади з питань виконання покарань та Державної виконавчої 

служби України.  

Останніми роками до кримінально-виконавчого законодавства внесено 

істотні зміни і доповнення. Тому, вивчаючи дисципліну за підручниками і на-

вчальними посібниками, виданими раніше, слід зважати на вказані обставини. 

У результаті вивчення дисципліни «Виконавче право (Кримінально-

виконавче право)»  студенти повинні 

вміти: 

- використовувати одержані знання у вирішенні професійних питань; 

- правильно тлумачити норми кримінально-виконавчого права, знати ор-

ганізаційну побудову системи органів та установ виконання покарань, чітко ви-

значати коло прав та обов’язків суб’єктів кримінально-виконавчого права; 

- реалізовувати на практиці принципи кримінально-виконавчої політики 

держави; 

- застосовувати чинне кримінально-виконавче законодавство. 

- самостійно вирішувати практичні ситуації на підставі чинного криміна-

льно-виконавчого законодавства за запропонованими ситуаційними задачами. 

знати: 

- нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умови виконання і 

відбування покарань; 

- правові норми, що визначають функції та завдання державних органів і 
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установ виконання покарань; 

- поняття, підстави та зміст процесу виконання кримінальних покарань; 

- організаційні основи діяльності органів та установ виконання покарань; 

- місце кримінально-виконавчого права в системі права України; 

- визначення кола суб’єктів та стадій виконання та відбування покарань; 

принципи виконання покарань; 

- порядок виконання окремих видів покарань, процедур звільнення від 

покарання. 

Основними формами занять з курсу «Виконавче право (Кримінально-

виконавче право)» є лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робо-

та, екскурсії до кримінально-виконавчої установи, зустріч із практичними пра-

цівниками органів і установ виконання покарань. 

Вивчення навчальної дисципліни «Виконавче право (Кримінально-

виконавче право)» тільки за конспектами лекцій недостатньо. Засвоєння мате-

ріалу може бути досягнуто на основі систематичної роботи з навчальною та но-

рмативно-правовою літературою. Конспект полегшує розуміння і засвоєння ма-

теріалу підручників та навчальних посібників. Конспективні записи вказують, 

що в підручнику є найважливішим і дає додаткову інформацію. Тому перед по-

чатком кожного лекційного заняття рекомендується проглянути конспект попе-

редньої лекції, а після того, як лектор закінчить викладання розділу дисципліни, 

необхідно проробити його за конспектом та за підручником. У цьому випадку 

навчальна дисципліна засвоюється настільки глибоко, що перед контрольними 

заходами залишається лише закріпити знання. 

Вивчення навчальної дисципліни «Виконавче право (Кримінально-

виконавче право)» здійснюється на основі робочої навчальної програми, тема-

тичного плану, планів семінарських та практичних занять, плану самостійної 

роботи. 

Вивчення дисципліни «Виконавче право (Кримінально-виконавче право)» 

закінчується складанням заліку. 
 

 

2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

Стандарт поширюється на кафедру кримінального права та кримінології 

НГУ, що здійснює викладання дисципліни «Виконавче право (Кримінально-

виконавче право)». 

Стандарт встановлює: 

– компетенції, що має опанувати спеціаліст і магістр, які навчаються на базі 

ОПП бакалавра; 

– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні ком-

петенції; 

– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 

– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 

форми навчання; 

– форму підсумкового контролю; 

– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
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– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 

– вимоги до засобів діагностики. 

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-

ків вищих навчальних закладів. 

 

 

3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

3.1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. 

3.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів. 

3.3. СВО НГУ НМЗ-09 «Організація видання інформаційно-методичного 

забезпечення навчального процесу»/ Упоряд.: В.О. Салов, О.І. Додатко, Т.О. 

Письменкова, О.Н. Єльченко – Дніпропетровськ: Національний гірничий уні-

верситет, 2009. - 60 с. 

3.4. СВО НГУ НМЗ-05 «Нормативно-методичне забезпечення навчально-

го процесу» / Упоряд.: В.О. Салов, Г.В. Журавльов, О.М. Кузьменко, В.О. На-

заренко, А.В. Небатов, Т.Г. Николаєва, В.І. Прокопенко, Є.М. Шляхов. – Дніп-

ропетровськ.: Національний гірничий університет, 2005. – 139 с. 

 

 

4. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

ПП 3 «Теорія держави і права» 

ПП 5 «Організація судових та правоохоронних органів» 

ПП 13 Кримінальне право 

ПП 19 Кримінальний процес 

 

 

5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 1,5 кредити ECTS (54 академічні години). 

Аудиторні заняття – 20 академічних годин. 

Самостійна робота – 34 академічні години. 
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6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ, 

ТА ТЕМИ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 

М
о
д

у
л

і 

Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 

студент повинен уміти)  

Змістові модулі 

Розподіл часу 

а
у
д

и
т
о
р

н
и

й
 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

за
г
а
л

ь
н

и
й

 

 

1 2 3 4 5 6 

№ 1 Знати законодавство про нотаріат України; 

правильно тлумачити та застосовувати закони 

та інші нормативні акти, які регламентують 

діяльність нотаріату України; знати організа-

ційну побудову нотаріату України, принципи 

нотаріальної діяльності; чітко визначити коло 

прав та обов’язків органів та посадових осіб, 

на які покладається обов’язок посвідчувати 

права, а також факти, що мають юридичне 

значення 

Лекції  

Аудиторні:                     1 год. на тиждень 

Поняття кримінально-

виконавчого права України 2 
17 27 

Кримінально-виконавче 

законодавство України 

2 

Органи та установи вико-

нання покарань  

2 

Правовий статус засудже-

них до кримінальних пока-

рань 

2 

Виправлення та ресоціалі-

зації засуджених, та їх ос-

новні засоби 

 

Лекційна модульна ро-

бота за розкладом занять  

2 

  Разом 10   

№ 2 Розуміти правову природу нотаріальних пра-

вовідносин; зміст і сутність нотаріального 

права в Україні, характеризувати організацію 

та діяльність нотаріальних органів; реалізо-

вувати на практиці принципи нотаріального 

права 

Практичні заняття  

Аудиторні:                      1 год. на тиждень 

Порядок і умови виконан-

ня та відбування покарань, 

не пов’язаних із позбав-

ленням волі 

2 17 27 

Порядок і умови виконан-

ня та відбування покарання 

у виді  

позбавлення волі на пев-

ний строк  

2 

Порядок і умови виконан-

ня та відбування покарання 

у виді довічного позбав-

лення волі 

2 

Відбування кримінального 

покарання неповнолітніми 

1 
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1 2 3 4 5 6 

Звільнення від відбування 

покарання. Контроль, на-

гляд і допомога особам, які 

звільнені від відбування 

покарання 

1 

Захист практичного мо-

дуля за розкладом за-

нять 

2 

  

  Разом 10   

  Разом з дисципліни 20 34 54 

  Частка  навантаження  0,62  

 

 

7. ТЕМИ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

               

Тема 1. Поняття кримінально-виконавчого права України 

Поняття, предмет, метод та структура кримінально-виконавчого права 

України. Кримінально-виконавча політика у сфері виконання покарань. Кримі-

нально-виконавче право як галузь наукових знань, її предмет, метод і завдання. 

Кримінально-виконавче право у системі права України. Кримінально-виконавче 

право як навчальна дисципліна.  

 

Тема 2. Кримінально-виконавче законодавство України 

Мета, завдання та принципи кримінально-виконавчого законодавства 

України. Структура закону про порядок і умови виконання та відбування кри-

мінальних покарань. Норми та джерела кримінально-виконавчого законодавст-

ва. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх елементи. Дія кримінально-

виконавчого законодавства у просторі та часі. Тлумачення кримінально-

виконавчого законодавства.  

 

Тема 3. Органи та установи виконання покарань 

Види органів та установ виконання покарань та їх призначення. Криміна-

льно-виконавча інспекція. Арештні доми. Виправні центри. Виправні колонії. 

Виховні колонії. Взаємодія органів та установ виконання покарань з державни-

ми органами та неурядовими організаціями. Персонал органів та установ вико-

нання покарань. Державна виконавча служба, дисциплінарний батальйон, вій-

ськові частини та гауптвахти. 
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Тема 4.  Правовий статус засуджених до кримінальних покарань 

Поняття та зміст правового статусу засудженого. Нормативно-правове 

врегулювання правового статусу засуджених. Права, законні інтереси та 

обов’язки засуджених. Право засуджених на особисту безпеку. Правове стано-

вище осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк. 

Правове становище осіб, які відбувають покарання у виді довічного позбавлен-

ня волі. Правове становище осіб, які відбувають покарання, не пов’язані з поз-

бавленням волі. Правовий статус іноземців і осіб без громадянства. 

 

Тема 5. Виправлення та ресоціалізація засуджених,  

та їх основні засоби 

Поняття «виправлення засудженого». Поняття «ресоціалізація засуджено-

го». Основні методи та засоби виправлення і ресоціалізації засуджених. Режим і 

засоби його забезпечення. Форми та методи соціально-виховної роботи. Залу-

чення засуджених до праці. Загальноосвітнє та професійно-технічне навчання. 

Громадський вплив. 

 

Тема 6. Порядок і умови виконання та відбування покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі 

Поняття, ознаки, система, критерії класифікації покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі. Виконання покарань у виді: штрафу, конфіскації майна, по-

збавлення військового та спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу, службового обмеження для військовослужбовців, позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, у виді громадських 

робіт, виправних робіт, арешту, обмеження волі, у виді тримання в дисципліна-

рному батальйоні військовослужбовців. 

 

Тема 7. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк  

Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі на 

певний строк. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді поз-

бавлення волі на певний строк. Особливості відбування покарання у виді поз-

бавлення волі, засудженими в колоніях різних рівнів безпеки. 
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Тема 8. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 

довічного позбавлення волі 

Загальна характеристика виконання покарання у виді довічного позбав-

лення волі. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічно-

го позбавлення волі. Застосування до засуджених до довічного позбавлення во-

лі основних засобів виправлення та ресоціалізації. Підстави та умови заміни за-

судженому покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк. 

 

Тема 9. Відбування кримінального покарання неповнолітніми 

Особливості відбування покарань у виховних колоніях. Заходи заохочен-

ня та стягнення, що застосовують до неповнолітніх. Посадові особи, які мають 

право застосовувати заходи заохочення та стягнення до неповнолітніх засудже-

них. Переведення засудженого із виховної до виправної колонії. Участь гро-

мадськості у виправленні та ресоціалізації неповнолітніх засуджених. 

 

Тема 10. Звільнення від відбування покарання. Контроль, нагляд і 

допомога особам, які звільнені від відбування покарання 

Порядок здійснення контролю за особами умовно-достроково звільнени-

ми від відбування покарання. Порядок здійснення контролю за поведінкою 

осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням Правовий статус 

осіб, які відбули покарання. Відповідальність осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. 

Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні. 

 

8. ТЕМИ І ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Кримінально-виконавче законодавство України 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття, мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства. 

2. Поняття та загальна характеристика принципів кримінально-

виконавчого законодавства.  

3. Джерела кримінально-виконавчого законодавства України. 
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4. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі і часі. 

5. Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Теми рефератів 

1. Погляди вчених щодо змісту принципів в галузі кримінально-

виконавчого права. 

2. Співвідношення міжнародних та галузевих принципів кримінально-

виконавчого права. 

 

Контрольні питання 

1. Поняття принципів кримінально-виконавчого права. 

2. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі і часі. 

3. Тлумачення кримінально-виконавчого законодавства. 

4. Норми та джерела кримінально-виконавчого законодавства. 

5.Структура Кримінально-виконавчого кодексу України. 

6. Кримінально-виконавчі правовідносини. 

 

 

Тема 2. Органи та установи виконання кримінальних покарань 

 

Питання до обговорення 

1. Види органів і установ виконання покарань та їх призначення. 

2. Органи виконання покарань. 

3. Установи виконання покарань.  

4. Співпраця органів та установ виконання покарань з іншими державни-

ми та недержавними організаціями. 

5. Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Теми рефератів 

1. Поняття та види контролю за діяльністю органів та установ виконання 

покарань. 

2. Кадрова політика держави в умовах реформування ДКВС України. 

3. Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань. 

 

Контрольні питання 

1. Державна кримінально-виконавча служба України: завдання, правова 

основа діяльності, принципи та структура. 

2. Правове забезпечення взаємодії органів і установ виконання покарань з 

іншими державними органами, що здійснюють боротьбу зі злочинністю. 

3. Правове регулювання діяльності слідчого ізолятора.  

4. Взаємозв’язок між керівником і підлеглим в органах та установах 

ДКВС. 
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Тема 3. Правовий статус засуджених до кримінальних покарань 

 

Питання до обговорення 

1. Поняття правового статусу засудженого. 

2. Зміст правового статусу засудженого. 

3. Правовий статус осіб, засуджених до окремих видів покарань. 

4. Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Теми рефератів 

1. Правовий статус осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбав-

ленням волі. 

2. Право засуджених на особисту безпеку. 

 

Контрольні питання 

1. Поняття правового статусу засудженого. 

2. Зміст правового статусу засудженого. 

3. Правовий статус засуджених у кримінально-виконавчому законодавст-

ві. 

4. Правовий статус засуджених до окремих видів покарань. 

 

 

Тема 4. Виправлення та ресоціалізація засуджених, та їх основні засо-

би 

 

Питання до обговорення 

1. Поняття виправлення та ресоціалізації засудженого. 

2. Режим та засоби його забезпечення. 

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

4. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання. 

5. Суспільно корисна праця засуджених. 

6. Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Теми рефератів 

1. Порядок застосування до засуджених до довічного позбавлення волі 

основних засобів виправлення та ресоціалізації. 

2. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації неповнолітніх. 

3. Історико-правовий аналіз освіти засуджених до позбавлення волі. 

 

Контрольні питання 

1. Поняття виправлення та ресоціалізації засудженого. 

2. Режим та засоби його забезпечення. 
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3. Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених. 

4. Громадський вплив як засіб виправлення та ресоціалізації засуджених. 

 

 

Тема 5. Порядок і умови виконання та відбування покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі 

 

Питання для обговорення 

1. Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу та конфіскації 

майна. 

2. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обій-

мати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських та виправних 

робіт. 

3. Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі. 

4. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту. 

5. Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Теми рефератів 

1. Проблеми виконання покарання у виді ППОППЗПД. 

2. КВІ як суб’єкт виконання покарання у виді ППОППЗПД. 

3. Профілактично-виховний вплив на осіб, засуджених до покарання у 

виді ППОППЗПД. 

4. Історичні аспекти становлення покарання у виді громадських робіт. 

5. Європейський досвід призначення та виконання покарання у виді гро-

мадських робіт. 

6. Порівняльний аналіз призначення покарання у виді громадських робіт 

у країнах пострадянського простору. 

7. Місце і роль покарання у виді виправних робіт за новим КВК України. 

8. Основні форми соціально-виховної роботи із засудженими до арешту. 

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

10. Розміщення та режим тримання військовослужбовців, засуджених до 

покарань у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. 

11. Організація праці із військовослужбовцями, засудженими до покарань 

у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. 

 

Контрольні питання 

1. Загальна характеристика покарання, не пов’язаних із позбавленням во-

лі. 

2. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінар-

ному батальйоні військовослужбовців. 

3. Порядок і умови виконання покарання у виді службових обмежень для 

військовослужбовців. 

4. Загальна характеристика покарання у виді позбавлення військового 
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спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

 

Тема 6. Порядок і умови виконання та відбування покарань у виді 

позбавлення волі на певний строк 

 

Питання для обговорення 

1.Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі 

на певний строк. 

2.Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення волі на пев-

ний строк. 

3.Особливості відбування покарань засудженими в колоніях різних рівнів 

безпеки. 

4. Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Теми рефератів 

1. Правила внутрішнього розпорядку дня кримінально-виконавчих уста-

нов. 

2. Особливості відбування покарань засуджених в колоніях мінімального 

рівня безпеки. 

3. Особливості відбування покарань засуджених в колоніях середнього 

рівня безпеки. 

4. Особливості відбування покарань засуджених в колоніях максимально-

го рівня безпеки. 

 

Контрольні питання 

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі 

на певний строк. 

2. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення волі на пев-

ний строк. 

3. Особливості відбування покарань засудженими в колоніях різних рів-

нів безпеки. 

 

 

Тема 7. Порядок і умови виконання та відбування покарань у виді 

довічного позбавлення волі 

 

Питання для обговорення  

1. Загальна характеристика виконання покарань у виді довічного позбав-

лення волі. 
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2. Порядок та умови виконання покарань у виді довічного позбавлення 

волі. 

3. Особливості відбування покарань у виді довічного позбавлення волі. 

4. Підстави та умови заміни засудженому покарання у виді довічного по-

збавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк. 

5. Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Теми рефератів 

1. Наукове обґрунтування застосування покарань у виді довічного позба-

влення волі. 

2. Проблеми утримання засуджених до покарань у виді довічного позбав-

лення волі. 

3. Порядок застосування до засуджених до довічного позбавлення волі 

основних засобів виправлення та ресоціалізації. 

 

Контрольні питання. 

1. Загальна характеристика виконання покарань у виді довічного позбав-

лення волі. 

2. Порядок та умови виконання покарань у виді довічного позбавлення 

волі. 

3. Особливості відбування покарань у виді довічного позбавлення волі. 

4. Підстави та умови заміни засудженому покарання у виді довічного по-

збавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк. 

5. Наукове обґрунтування застосування покарань у виді довічного позба-

влення волі. 

6. Проблеми утримання засуджених до покарань у виді довічного позбав-

лення волі. 

7. Порядок застосування до засуджених до довічного позбавлення волі 

основних засобів виправлення та ресоціалізації. 
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9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Мета виконання індивідуального завдання полягає у глибокому самостій-

ному вивченні кримінально-виконавчих правовідносин, чинного законодавства 

в сфері виконання та відбування кримінальних покарань. 

Вміння самостійно працювати допоможе глибше засвоїти навчальний ма-

теріал, навчить користуватися навчальною і науковою літературою, законодав-

чими та іншими нормативними актами, надасть можливість набути навичок 

вживати юридичну термінологію та освоїти правову культуру, використовувати 

одержані знання при вивченні різних галузей права і в майбутній практичній 

діяльності. 

Для успішного виконання роботи студенту необхідно вивчити законодав-

чий та інший нормативний матеріал, який стосується даної теми. 

Також, під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, 

наведені в навчальній програмі рекомендовані на лекціях, а також підручники 

та іншу наукову і науково-практичну літературу. 

Викладення питань має бути всебічним і повно висвітлювати поняття та 

принципи діяльності органів та установ виконання покарань, їх організаційну 

структуру, складові процесу виконання та відбуття покарань та інше. Також 

треба приділити увагу питанню статусу посадових осіб та їх компетенції щодо 

виконання покарань. Якщо з будь-якого питання в юридичній науці існують рі-

зні погляди, студенту треба навести їх з рівночасним викладенням власної по-

зиції. 

Робота має бути написана самостійно. Викладення поставлених в роботі 

питань не можна замінювати списуванням матеріалу з підручника чи інших 

джерел. Подібні роботи рецензуванню не підлягають. 

При посиланнях на закони та інші нормативні акти треба вказувати стат-

тю або пункт цього акту, його повну назву, дату видання, орган яким видано 

(затверджено) акт; джерело, в якому цей акт опубліковано. Наприкінці роботи 

навести список використаних нормативних актів та літератури. 
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Робота повинна мати: 

а) відповідні відомості про студента, що її виконав, титульний лист; 

б) план із наданням номера варіанту та змісту завдання; 

в) номери сторінок; 

г) список використаних джерел; 

д) дату виконання та особистий підпис. 

Обсяг роботи має складати 10-15 сторінок печатного тексту формату А-4. 

Робота має бути подана на кафедру не пізніше ніж за 15 днів до початку 

чергової екзаменаційної сесії. 

Робота виконується по варіанту, який відповідає порядковому номеру 

студента у відомості. 

Роботи, що не відповідають вимогам, а також у випадках, коли індивідуа-

льне завдання повертається студенту для виправлення помилок, нова робота 

повинна представлятись для перевірки разом з поверненою. 

Заміна варіантів не припускається. 

Зауваження рецензента повинні бути виправлені до початку заліку. 

 

Варіант 1. 

1. Поняття та засади кримінально-виконавчої політики. 

2. Поняття кримінально-виконавчого права та його значення. Предмет та система курсу 

кримінально-виконавчого права. 

3. Норми та джерела кримінально-виконавчого права. 

4. Кримінально-виконавчі правовідносини, їх зміст і особливості. 

5. Вирішення ситуаційної задачі. 

Ситуаційна задача: 

Засуджений за скоєння особливо тяжкого злочину Смолін Г.Р. відбував покарання у ви-

правній колонії максимального рівня безпеки. Після відбуття половини строку покарання в 

колонії максимального рівня безпеки, у відповідності з нормами Кримінально-виконавчого 

законодавства, Смолін, який твердо став на шлях виправлення, був переведений для подаль-

шого відбуття покарання у виправну колонію середнього рівня безпеки. 

В цій колонії він злісно порушував вимоги режиму відбуття покарання, за що, по по-

данню адміністрації і рішенню суду, був знову переведений в колонію максимального рівня 

безпеки. 

Дайте юридичну характеристику діям адміністрації виправної колонії та правомі-

рності прийнятого судом рішення. 
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Варіант  2.  
1. Види установ і органів виконання покарань. 

2. Поняття та особливості виконання у вигляді позбавлення волі. 

3. Класифікація засуджених до позбавлення волі: поняття та значення. 

4. Взаємодія установ і органів виконання покарань з іншими державними органами що 

ведуть боротьбу зі злочинністю. 

5. Вирішення ситуаційної задачі. 

Ситуаційна задача: 
Локтев Л.О., який скоїв злочин з необережності, був засуджений за ч.2 ст.286 КК Укра-

їни до п'яти років позбавлення волі, та відбував покарання у виправній колонії мінімального 

рівня безпеки з полегшеними умовами утримання. За злісне порушення режиму відбування 

покарання адміністрація виправної колонії, за узгодженням із спостережною комісією, пору-

шила клопотання перед судом про переведення Локтева, для подальшого відбування пока-

рання в виправну колонію мінімального рівня безпеки з загальними умовами утримання. Суд 

виніс рішення про переведення засудженого Локтева у виправну колонію середнього рівня 

безпеки. 

Дайте правову оцінку діям адміністрації виправної колонії та правомірності при-

йнятого судом рішення. 

 

Варіант  3. 

 
1. Поняття та особливості виконання покарань у вигляді позбавлення волі. 

2. Види установ, які виконують покарання, їх класифікація. 

3. Управління виправними установами та органами держави, які виконують покарання. 

4. Забезпечення законності в діяльності органів і установ, які виконують покарання. 

5. Вирішення ситуаційної задачі. 

Ситуаційна задача: 
При розгляді справи у відношення Зяблякова Д.І., звинуваченого по ст.115 КК України, 

суд, враховуючи тяжкість та підвищену соціальну небезпеку вчиненого злочину, засудив Зя-

бликова до 15 років позбавлення волі з відбуванням покараній у виправній колонії максима-

льного рівня безпеки. В мотивованій частині вироку вказувалось, що хоч Зябликов вчинив 

цей злочин вперше, але ж з особливою жорстокістю, тому суд, керуючись нормами криміна-

льного законодавства, вважає необхідним, з метою посилення впливу покарання, направити 

засудженого Зябликова для відбування покарання в колонію максимального рівня безпеки.  

Чи вірно визначено вид колонії, в якій повинен відбувати покарання Зябликов? Які 

колонії призначені для відбування покарання засуджених вперше до позбавлення волі за 

тяжкий злочин? 

 

 

Варіант  4. 

 
1. Поняття та мета покарання. 

2. Система, види та класифікація покарань. 

3. Вимоги до персоналу установ, які виконують покарання. 

4. Вирішення ситуаційної задачі. 

Ситуаційна задача: 
Через два дні після прийому групи засуджених у виправну колонію максимального рів-
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ня безпеки виявилось, що у вироку суду одному з них, а саме засудженому Светлову М.І. не 

вказано вид режиму виправної колонії, в якій він повинен відбувати покарання. 

Начальник спецвідділу колонії, перевіривши документи, які знаходились в особистій 

справі засудженого Свєтлова, встановив, що він відбуває покарання в місцях позбавлення во-

лі вдруге. Вперше Свєтлов знаходився в колонії на протязі трьох місяців в порядку заміни 

виправних робіт без позбавлення волі. Знаючи, що особи, які раніше знаходилися в місцях 

позбавлення волі, на загальних підставах повинні відбувати покарання у виправних колоніях 

максимального рівня безпеки, керівник спецвідділу вирішив, що Свєтлов вірно направлений 

в дану колонію: ніяких мір по встановленню виду режиму колонії, в якій Свєтлов повинен 

відбувати покарання, не прийняв. 

Виходячи з умов задачі, визначить, в колонії якого виду режиму повинен відбувати 

покарання Свєтлов? Дати оцінку діям керівника спецвідділу. 

 

Варіант  5. 

 
1. Правове регулювання режиму в місцях позбавлення волі. 

2. Заходи заохочення та стягнення до осіб позбавлення волі. 

3. Розміщення та житлові умови утримання засуджених. 

4. Особливості реалізації засудженими до позбавлення волі конституційних прав та 

обов'язків. 

5. Вирішення ситуаційної задачі. 

Ситуаційна задача: 
В посилці, яка поступила на ім'я засудженого Воронцова Г.А., під час догляду, наряду з 

іншими речами, було виявлено 300 грн. та пляшку вина. 

Як повинна поступити адміністрація виправно-трудової колонії за виявленими в 

посилці грошима на вином? Які предмети та продукти харчування, відправлені в посил-

ках, дозволяється видавати засудженим? 

 

Варіант 6. 

 
1. Правове положення осіб, що відбувають покарання. Права та обов'язки засуджених 

до позбавлення волі. 

2. Поняття та види органів, установ та організацій по виконанню покарань та їх завдан-

ня. 

3. Структура кримінально-виконавчих установ. Кримінальна та матеріальна відповіда-

льність засуджених до позбавлення волі. 

4. Вимоги до персоналу виправних установ. 

5. Вирішення ситуаційної задачі. 

Ситуаційна задача: 
Засуджений Воронухін Г.А. в березні 2008 року не працював у зв'язку з хворобою. В 

квітні він звернувся до продавця магазину з проханням відпустити йому продукти харчуван-

ня та предмети першої необхідності, але одержав відмову. Бухгалтер-операціоніст пояснив, 

що не дивлячись на те, що на його особистому рахунку є гроші, зароблені у виправній коло-

нії, він не має права на придбання продуктів харчування та предметів першої необхідності, 

так як в березні не працював. 

Воронухін звернуся до начальника виправної колоній зі скаргою на дію продавця та бу-

хгалтера. 

Чи обґрунтована скарга засудженого Воронухіна? Який встановлено порядок прид-
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бання засудженими продуктів харчування та предметів першої необхідності? 

 

 

Варіант 7. 

 
1. Поняття правового положення засуджених. Його зв'язок з видом покарання, яке від-

буває засуджений. 

2. Законодавче визначення правового положення засуджених. 

3. Особливості правового положення засуджених до позбавлення волі - як суб'єктів ци-

вільних, житлових та сімейних правовідносин. 

4. Вимоги до персоналу виправних установ. 

5. Вирішення ситуаційної задачі. 

Ситуаційна задача: 
Засуджений Носков А.А. подав заяву в бухгалтерію виправної колонії на відправлення 

грошей знайомій дівчині, яку просив купити подарунок його матері. Проте, гроші по вказані 

адресі не відправив, а начальник загону роз'яснив Носкову, що засуджений може відправляти 

грошові перекази тільки близьким родичам. 

Чи відповідає роз'яснення начальника загону вимогам законодавства? Який встано-

влено для осіб, які відбувають покарання у виправній колонії, порядок відправлення гро-

шових переказів? 

 

Варіант 8. 

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

2. Заходи заохочення та стягнення до осіб позбавлення волі. 

3. Судовий контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань. 

4. Вирішення ситуаційної задачі. 

Ситуаційна задача: 
До засудженого Тимофеєва К.А. на довгострокове побачення прибула дружина, рідна 

сестра, син 8 років та дочка 12 років. Черговий помічник начальника колонії дозволив поба-

чення тільки з дружиною та дітьми. Сестрі в побаченні було відмовлено зі згадкою на те, що 

в кімнаті для довгострокових побачень немає місця для чотирьох осіб. 

Чи правомірна дія чергового помічника начальника колонії в даному випадку? Який 

встановлено порядок допуску родичів на довгострокове побачення? 

 

Варіант 9. 

 
1. Соціально-правові засади участі громадськості в діяльності установ кримінально-

виконавчої системи. 

2. Особливості участі спостережних комісій і служб у справах неповнолітніх в діяльно-

сті установ кримінально-виконавчої системи. 

3. Традиційні форми участі громадськості в діяльності установ і органів в діяльності 

установ і органів, що виконують покарання. 

4. Вирішення ситуаційної задачі. 

Ситуаційна задача: 
Засуджений Сємярін Д.А. завернувся до начальника виправної колонії із заявою про те, 
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щоб викликати до нього адвоката для надання юридичної допомоги по перегляду його кри-

мінальної справи. 

Що повинен зробити начальник виправної колонії у зв'язку із заявою засудженого 

Сємяріна? Який встановлено порядок надання засудженим побачень з адвокатами? 

 

 

Варіант 10. 

1. Структура кримінально-виконавчих установ. Кримінальна та матеріальна відповіда-

льність засуджених до позбавлення волі. 

2. Поняття та види органів, установ та організацій по виконанню покарань та їх завдан-

ня. 

3. Форми участі громадськості в діяльності установ і органів в діяльності установ і ор-

ганів, що виконують покарання. 

4. Права та обов'язки засуджених до позбавлення волі. 

5. Вирішення ситуаційної задачі. 

Ситуаційна задача: 
Засуджений Говоров Д.М. в липні 2011 року не працював у зв'язку з хворобою. В серпні 

він звернувся до продавця магазину з проханням відпустити йому продукти харчування та 

предмети першої необхідності, але одержав відмову. Бухгалтер-операціоніст пояснив, що не 

дивлячись на те, що на його особистому рахунку є гроші, зароблені у виправній колонії, він 

не має права на придбання продуктів харчування та предметів першої необхідності, так як в 

березні не працював. 

Говоров Д.М. звернуся до начальника виправної колоній зі скаргою на дію продавця та 

бухгалтера. 

Чи обґрунтована скарга засудженого? Який встановлено порядок придбання засу-

дженими продуктів харчування та предметів першої необхідності? 

 

10. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Підсумковий контроль з нормативної навчальної дисципліни «Криміна-

льно-виконавче право» проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

окремому завершеному етапі освітньо-кваліфікаційних рівнів – спеціаліст і ма-

гістр. 

Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, ви-

значеного навчальною програмою у наступних формах і в такі терміни: 

 

Курс Семестр Форма контролю 

IV VIII Залік 

 

Підсумковий контроль проводиться за допомогою контрольних питань, 

наведених у навчальному посібнику або в методичних рекомендаціях до самос-

тійного вивчення дисципліни або за допомогою спеціальної комп’ютерної про-

грами, яка знаходиться в комп’ютерній мережі університету. 
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10.1. ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

1. Назвіть основні принципи кримінально-виконавчої політики. 

2. Розкрийте співвідношення кримінально-виконавчого та інших галузей права. 

3. Назвіть принципи кримінально-виконавчого права. 
4. Назвіть джерела кримінально-виконавчого законодавства України. 

5. Визначте поняття та структуру кримінально-виконавчих правовідносин. 

6. Яку участь бере громадськість у виправленні та ресоціалізації засуджених? 

7. Охарактеризуйте соціально-правовий статус засуджених. 

8. Розкрийте засоби забезпечення законності при виконанні покарань. 

9. Розкрийте поняття та структуру установи виконання покарань. 

11. Визначте порядок направлення і розміщення засуджених до позбавлення волі. 

12. Назвіть персонал установ і органів покарання. 

13. Назвіть види виправних установ. 

14. Порядок прийняття засуджених до виправних установ та їх облік. 

15. Назвіть установи по виконанню покарань для неповнолітніх, їх призначення і зав-

дання. 

16. Назвіть вимоги режиму в місцях позбавлення волі.  

17. Охарактеризуйте внутрішній розпорядок в установах виконання покарань. 

18. Розкрийте порядок надання побачення, телефонної розмови та короткострокового 

виїзду за межі виправної колонії. 

19. Назвіть особливості режиму в тюрмах. 

20. Назвіть особливості режиму відбування покарання в виправних колоніях максима-

льного рівня безпеки. 

21. Охарактеризуйте особливості режиму відбування покарання в виправних колоніях 

мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання. 

22. Розкрийте порядок придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчу-

вання і предметів першої потреби. 

23. Розкрийте порядок придбання засудженими до позбавлення волі посилок, передач 

і бандеролей. 

24. Як організується праця позбавлених волі осіб? 

25. Як здійснюються відрахування із заробітку або іншого доходу осіб, позбавлених 

волі? 

26. Як організується виховна робота з особами позбавленими волі та її основні фор-

ми? 

 

11. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 

дисципліни в повному обсязі. 

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти На-

ціонального гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-

методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 

гірничий університет, 2005. – 138 с.». 

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 

вигляді типових питань. 

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-

формаційно-методичного забезпечення дисципліни. 
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12. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 

мають бути подані у вигляді тестових завдань. 

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через ко-

ефіцієнт засвоєння: 

КЗ = N/P, 

де N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 

P – загальна кількість визначених істотних операцій. 

Критерії визначення оцінок: 

 

«відмінно» -   KЗ > 0,9; 

«добре» -   KЗ = 0,8...0,9; 

«задовільно» -  KЗ = 0,7...0,8; 

«незадовільно» -  KЗ < 0,7. 

 

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно врахову-

вати здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуа-

ціях; 

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 

- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-

тати від прийнятих рішень; 

- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 

чинних стандартів. 
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1. ВСТУП 

 

Для самостійного вивчення дисципліни «Виконавче право» необхідно за-

своїти матеріал відповідно до навчальної програми дисципліни, яка містить за-

гальні методичні вказівки, теми для самостійної роботи, тестові та контрольні 

запитання, а також перелік рекомендованої літератури. 

Самостійна робота – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу 

курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни і фо-

рмуванню навичок для практичного застосування. 

Метою самостійної роботи є вироблення у студентів вміння самостійно 

вивчати матеріал з навчальної дисципліни «Виконавче право», аналізувати за-

конодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і обґрунтовувати свої 

висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті теоретичні 

знання під час вирішення практичних завдань. При цьому слід пам’ятати, що 

найбільш точну і об’єктивну інформацію можна отримати при вивченні пер-

винної інформації, а саме нормативно-правових актів, які регулюють діяльність 

по виконанню кримінальних покарань в Україні. 

Для підготовки до самостійної роботи студентові пропонується тема, пе-

релік питань, тестові завдання та контрольні питання для самостійного оціню-

вання знань, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої літера-

тури можна використовувати інші доступні джерела. Підсумковою формою ко-

нтролю знань є залік, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних 

знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних професійних 

задач. 

В результаті вивчення курсу дисципліни «Виконавче право» студенти по-

винні: 

- знати кримінально-виконавче законодавство України; правильно тлума-

чити та застосовувати закони та інші нормативні акти, які регламентують дія-

льність органів та установ виконання кримінальних покарань України; знати 

організаційну побудову органів та установ виконання кримінальних покарань 

України, принципи виконання та відбування покарань; чітко визначити коло 

прав та обов’язків суб’єктів кримінально-виконавчих правовідносин; 

- мати навички практичної роботи в сфері державної діяльності по засто-

совуванню норм чинного кримінально-виконавчого законодавства до конкрет-

них життєвих ситуацій. 
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2. ТЕМИ І ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 

Тема 1. Поняття кримінально-виконавчого права України 

Поняття, предмет, метод та структура кримінально-виконавчого права 

України. Кримінально-виконавча політика у сфері виконання покарань. Кримі-

нально-виконавче право як галузь наукових знань, її предмет, метод і завдання. 

Кримінально-виконавче право у системі права України. Кримінально-виконавче 

право як навчальна дисципліна.  

 

Тема 2. Кримінально-виконавче законодавство України 

Мета, завдання та принципи кримінально-виконавчого законодавства 

України. Структура закону про порядок і умови виконання та відбування кри-

мінальних покарань. Норми та джерела кримінально-виконавчого законодавст-

ва. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх елементи. Дія кримінально-

виконавчого законодавства у просторі та часі. Тлумачення кримінально-

виконавчого законодавства.  

 

Тема 3. Органи та установи виконання покарань 

Види органів та установ виконання покарань та їх призначення. Криміна-

льно-виконавча інспекція. Арештні доми. Виправні центри. Виправні колонії. 

Виховні колонії. Взаємодія органів та установ виконання покарань з державни-

ми органами та неурядовими організаціями. Персонал органів та установ вико-

нання покарань. Державна виконавча служба, дисциплінарний батальйон, вій-

ськові частини та гауптвахти. 

Тема 4.  Правовий статус засуджених до кримінальних покарань 

Поняття та зміст правового статусу засудженого. Нормативно-правове 

врегулювання правового статусу засуджених. Права, законні інтереси та 

обов’язки засуджених. Право засуджених на особисту безпеку. Правове стано-

вище осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк. 

Правове становище осіб, які відбувають покарання у виді довічного позбавлен-

ня волі. Правове становище осіб, які відбувають покарання, не пов’язані з поз-

бавленням волі. Правовий статус іноземців і осіб без громадянства. 
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Тема 5. Виправлення та ресоціалізація засуджених,  

та їх основні засоби 

Поняття «виправлення засудженого». Поняття «ресоціалізація засуджено-

го». Основні методи та засоби виправлення і ресоціалізації засуджених. Режим і 

засоби його забезпечення. Форми та методи соціально-виховної роботи. Залу-

чення засуджених до праці. Загальноосвітнє та професійно-технічне навчання. 

Громадський вплив. 

 

Тема 6. Порядок і умови виконання та відбування покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі 

Поняття, ознаки, система, критерії класифікації покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі. Виконання покарань у виді: штрафу, конфіскації майна, по-

збавлення військового та спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу, службового обмеження для військовослужбовців, позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, у виді громадських 

робіт, виправних робіт, арешту, обмеження волі, у виді тримання в дисципліна-

рному батальйоні військовослужбовців. 

 

Тема 7. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк  

Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі на 

певний строк. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді поз-

бавлення волі на певний строк. Особливості відбування покарання у виді поз-

бавлення волі, засудженими в колоніях різних рівнів безпеки. 

 

Тема 8. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 

довічного позбавлення волі 

Загальна характеристика виконання покарання у виді довічного позбав-

лення волі. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічно-

го позбавлення волі. Застосування до засуджених до довічного позбавлення во-

лі основних засобів виправлення та ресоціалізації. Підстави та умови заміни за-

судженому покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк. 
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Тема 9. Відбування кримінального покарання неповнолітніми 

Особливості відбування покарань у виховних колоніях. Заходи заохочен-

ня та стягнення, що застосовують до неповнолітніх. Посадові особи, які мають 

право застосовувати заходи заохочення та стягнення до неповнолітніх засудже-

них. Переведення засудженого із виховної до виправної колонії. Участь гро-

мадськості у виправленні та ресоціалізації неповнолітніх засуджених. 

 

Тема 10. Звільнення від відбування покарання. Контроль, нагляд і 

допомога особам, які звільнені від відбування покарання 

Порядок здійснення контролю за особами умовно-достроково звільнени-

ми від відбування покарання. Порядок здійснення контролю за поведінкою 

осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням Правовий статус 

осіб, які відбули покарання. Відповідальність осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. 

Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні. 

 

3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО» 

 

1. Суб’єкти формування кримінально-виконавчої політики. 

2. Форми реалізації кримінально-виконавчої політики. 

3. Тюремні установи в Україні в кінці ХІХ – середини ХХ ст. 

4. Пенітенціарна система України у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

5. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі та часі. 

6. Тлумачення кримінально-виконавчого законодавства. 

7. Становлення та розвиток науки кримінально-виконавчого права у ра-

дянські часи. 

8. Розвиток науки кримінально-виконавчого права в Україні з часів неза-

лежності. 

9. Міжнародні інструменти захисту прав людини, засудженої особи в 

Україні у контексті Європейської інтеграції.  

10. Зміст загальних і міжгалузевих принципів у контексті гуманізації 

КВП. 
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11. Завдання Регіональних комісій щодо розподілу засуджених до позбав-

лення волі. 

12. Механізм захисту прав засуджених до позбавлення волі в установах 

виконання покарань.  

13. Слідчий ізолятор як суб’єкт виконання судових рішень. 

14. Спостережні комісії, їх завдання, функції та повноваження. 

15. Піклувальні ради та їх компетенція. 

16. Громадські ради при територіальних органах управління ДКВС. 

17. Основні форми участі громадськості у діяльності органів та установ 

виконання покарань, виправленні та ресоціалізації засуджених. 

18. Роль Особливої частини у структурі кримінально-виконавчого права. 

19. Гарантії виконання покарання у виді штрафу. 

20. Контроль та нагляд за виконанням покарання у виді штрафу. 

21. Примусове виконання покарання у виді штрафу. 

22. Примусове виконання конфіскації майна. 

23. Ухилення від відбування покарання у виді конфіскації майна. 

24. Про персональні звання Державної митної служби України.  

25. Порядок і умови позбавлення військового звання. 

26. Порядок і умови позбавлення спеціального звання. 

27. Порядок і умови позбавлення рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

28. Порядок та підстави анулювання дозволу на зайняття певними видами 

діяльності. 

29. Правообмеження для осіб, засуджених до покарань у виді 

ППОППЗПД. 

30. Порядок виїзду особи, засудженої до покарань у виді ППОПЗПД, за 

межі України.  

31. Наслідки ухилення засудженого від відбування покарання у виді гро-

мадських робіт. 

32. Обов’язки особи, засудженої до кримінального покарання у виді ви-

правних робіт. 
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33. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до покарання у 

виді ВР. 

34. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді виправних робіт. 

35. Порядок залучення осіб, засуджених до покарання у виді арешту, до 

праці. 

36. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до покарань у виді 

арешту. 

37. Медичне обслуговування засуджених до покарань у виді  арешту. 

38. Порядок обчислення строку покарання у виді обмеження волі. 

39. Медичне обслуговування засуджених до обмеження волі. 

40. Короткочасні виїзди військовослужбовців, засуджених до покарань у 

виді тримання в ДБ. 

41. Праця військовослужбовців, засуджених до покарань у виді тримання 

в ДБ. 

42. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у 

сучасних умовах. 

43. Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання. 

44. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випро-

буванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років. 

45. Організація та проведення розшуку осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням та звільнених від відбування покарання вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, місцезнаходження яких не-

відоме. 
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