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№ 
з/п 

Назва модулю, 
розділу, теми 
семінарського 

заняття   

Перелік програмних питань, 
які виносяться на обговорення 

на семінарському занятті  

Література 
(порядковий 

номер за 
переліком) 

Засоби 
контролю 

знань 

 
1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Кримінально-виконавча політика та система органів 
і установ виконання покарань.  

1. 
 
 
 

Кримінально-

виконавча 

політика та 

криміналь-но 

- виконавче 

право 

України.  

 

1.Цілі і завдання  кримінально-

виконавчої політики України. 

2.Поняття принципів 

кримінально-виконавчого 

права,його функції і основні 

завдання. 

3.Зв’язок  кримінально-

виконавчого права з іншими галу-

зями права.  

 

1-11,17, 
20-
21,27,54-
60  

Бліц-
опитування, 
тестування 

2. 
 
 

Кримінально-

виконавче 

законодавство 

України.  

1.Співвідношення кримінально-

виконавчого законодавства 

України з міжнародними 

правовими актами в області 

виконання покарань. 

2.Поняття, зміст, функції та 

особливості норм криміналь-но-

виконавчого права. 

3.Види норм кримінально-

віконавчого права.  

4.Застосування кримінально-

виконавчого законодавства, його 

дія у просторі і часі. 

  

1-11, 
36,37, 44-
53,59-66  

Бліц-
опитування, 
тестування 

3. 
 
 
 
 
 

Система 

органів і уста-

нов 

виконання 

пока-рань.  

1.Кримінально-виконавчі 

установи, їх відмінність від місць 

тримання під вартою.  

2.Виправна колонія як основний 

вид кримінально-виконавчих 

установ. 

3.Персонал органів і установ 

виконання покарань, його основні 

права і обов’язки. 

 

1-11, 18, 
23, 25- 28, 
57, 59, 61 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальн
і завдання на 
картках 



1 2 3 4 5 

4. 
 
 

Правовий 

статус 

засуджених.  

1.Встановлення в законодавстві 

загальних принципів визначення 

правового статусу засуджених.  

2.Основні права та обов’язки осіб, 

які відбувають кримінальне 

покарання. 

3.Особливості  правового статусу 

які відбули покарання. 

 

 

1-11,45-
54, 65 

Бліц-
опитування, 
тестування 

5 

Міжнародні 

стандарти 

виконання 

покарань в 

Україні 

1.Соціально-правове призначення 

міжнародного співробітництва в 

області виконання покарань, його 

основні напрямки. 

2.Конвенція проти катувань і 

інших жорстоких, нелюдських чи 

принижуючих гідність видів 

поводження і покарання. 

3.Проблеми реалізації 

міжнародно-правових актів і 

стандартів поводження з 

засудженими в кримінально-

виконавчому законодавстві 

України. 

1-11, 25-
26, 45-54 

Бліц-
опитування, 
тестування,  

Змістовий модуль ІІ. Порядок виконання кримінальних покарань.  

6. 
 
 

Порядок 

виконання 

покарань 

кримінально-

виконавчою 

інспекцією.  

1.Порядок і умови виконання 

покарань у виді  громадських 

робіт. 

2.Порядок і умови виконання 

покарань у виді  виправних робіт. 

3.Порядок виконання покарань у 

виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися 

певною діяльністю. 

 

1-11, 
16,43-45, 
56, 62, 66 

Бліц-
опитування, 
тестування 

7. 
 
 
 
 
 
 

 Порядок 

виконання 

покарань 

Державною 

виконавчою 

службою. 

1.Органи, які виконують 

покарання у виді штрафу. 

2.Примусове виконання штрафу. 

3.Дії державного виконавця по 

виконанню вироку суду про 

конфіскацію майна. 
 

1-11, 16, 
56, 66 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальн
і завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 



1 2 3 4 5 

8. 
 
 
 

Виконання 

покарань 

стосовно 

військово-

службовців 

1.Правові наслідки позбавлення 

військового, спеціального звання, 

рангу, чину або кваліфікаційного 

класу. 

2.Порядок і умови виконання 

покарання у виді службового 

обмеження для 

військовослужбовців. 

3.Місце відбування арешту 

засудженими військовослуж-

бовцями. Направлення 

засуджених на гауптвахту.  

1-11, 43-
44, 54 

Бліц-
опитування, 
тестування,  

9. 
 
 
 
 

Порядок 

виконання 

попереднього 

ув’язнення 

під варту 

1.Підстави і принципи тримання 

під вартою. 

2.Основні права осіб, взятих під 

варту. 

3.Поняття та цілі режиму в 

слідчих ізоляторах, основні його 

вимоги. 

1-11, 36-
40, 53 

Бліц-
опитування, 
тестування 

10. 
 
 
 
 

Виконання 

покарання у 

виді 

громадських 

робіт. 

Виконання 

покарання у 

виді 

виправних 

робіт 

1.Відповідальність засуджених до 
покарання у виді громадських 
робіт. 
2.Умови відбування покарання у 
виді виправних робіт. 
3.Заходи заохочення та стягнення, 
що застосовуються до засуджених 
до виправних робіт. 

1-11, 14, 
78 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальн
і завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

11 

Виконання 

покарання у 

виді 

обмеження 

волі 

1.Умови праці засуджених до 

обмеження волі. 

2.Соціально-виховна робота із 

засудженими до обмеження волі. 

3.Відповідальність за ухилення від 

відбування покарання у виді 

обмеження волі. 

1-11, 37, 
51, 58-62 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

12 

Класифікація, 

розподіл, 

прийняття та 

облік за-

суджених до 

позбав-лення 

волі. 

1.Класифікація засуджених до 

позбавлення волі 

2.Розподіл засуджених до 

позбавлення волі по установам 

виконання покарань. 

3. Облік засуджених до 

позбавлення волі. 

  

1-11, 16 Бліц-
опитування, 
тестування, 



1 2 3 4 5 

13 

Основні 

засоби 

виправ-лення 

та 

ресоціалізації 

засуджених 

до позбав-

лення волі. 

1.Поняття і види основних засобів 

виправлення і ресоціалі-зації  

засуджених. 

2.Форми організації праці.. 

3.Соціально-виховна робота як 

засіб виправлення і ресоці-алізації 

засуджених.  

4.Участь громадськості у 

діяльності установ виконання 

покарань. 

  

1-11, 14-
17, 22, 34, 
35, 41, 42 

Бліц-
опитування, 
тестування 
 

14 

Особливості 

відбуван-ня 

покарання у 

виді по-

збавлення та 

довічного 

позбавлення 

волі. 

1.Зміна умов тримання 

засуджених у зв’язку з заміною 

покарання більш м’яким. 

2.Загальна характеристика 

покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

3.Порядок і умови виконання 

покарання у виді довічного 

позбавлення волі.   

1-11, 22-
24, 28-29 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

15 

Підстави і 

порядок 

звільнення 

від відбу-

вання 

покарання. 

Допомога 

особам, які 

звільнені від 

відбування 

покарання, 

контроль та 

нагляд за 

ними. 

1.Порядок  звільнення від 

відбування покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк. 

2.Допомога засудженим, 

звільненим від відбування 

покарання, у трудовому і 

побутовому улаштуванні. 

3.Категорія засуджених, які 

підпадають під адміністративний 

нагляд. 

 
  

1-11,  18, 
58, 71, 72 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

 
 


