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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні засади кримінально-виконавчого 

права 

 

Тема 1. Поняття, предмет та система кримінально-виконавчого права. 

     

Ситуаційне завдання № 1 

У  Київському національному університеті ім. Т. Шевченка проходила 

міжнародна науково-практична конференція. У ході її роботи розпочалася 

дискусія. Професор М. стверджував, що кримінально-виконавче право є 

самостійною галуззю права, яка не має нічого спільного з іншими галузями. 

Професор Б. це категорично заперечував. 

Хто з науковців помиляється? Аргументуйте Вашу точку зору. 

 

 

    Тема 2. Джерела кримінально-виконавчого права. Міжнародне 

співробітництво у галузі виконання покарань. 

      

     Ситуаційне завдання № 1 

При розгляді справи у суді, провадження в якій порушено ухвалою від 10 

липня 2014 р., суд застосував закон СРСР, що був прийнятий у вересні 1974 

р. 

Чи правомірне застосування судом зазначеного закону? 

Які умови застосування на території України актів колишнього СРСР? 

Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного 

законодавства України. 

 

Ситуаційне завдання № 2 

Нормативно-правовий акт, виданий Міністерством фінансів України, 

розташованим у м. Києві, було зареєстровано у Головному управлінні 

юстиції м. Києва. 

Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству України? 

Який порядок встановлено для державної реєстрації нормативно-правових 

актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського 

управління та контролю ? 

 

Ситуаційне завдання № 3 

Реєструючий орган відмовив у скасуванні рішення про державну 

реєстрацію нормативно-правового акта міністерства, який був 

зареєстрований ним три роки тому з підстав, що нібито ЦК України 

встановлює трирічний строк позовної давності. 

Чи правомірна зазначена відмова? 

 

   



    Тема 3. Правовий статус засуджених. 

 

Ситуаційне завдання № 1 

Засуджений Г., який раніше відбував покарання у виді позбавлення волі, 

відбуває покарання у виправній колонії максимального рівня безпеки. Він 

звернувся до начальника колонії з проханням перевести його у небезпечне 

місце, тому що співкамерники вимагають у нього повернути карточний борг і 

загрожують йому вбивством.  

Яке рішення повинен прийняти начальник колонії?  

Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство 

України. 

 

     Тема 4. Органи і установи виконання покарань. 

 

Ситуаційне завдання № 1 

Громадянин С., який раніше два рази відбував покарання у виді 

позбавлення волі, був засуджений за сукупністю злочинів до 10 років 

позбавлення волі. Він був направлений для відбування покарання у виправну 

колонію мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.  

Чи правильно визначено вид колонії?  

Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство 

України. 

 

Ситуаційне завдання № 2 

Громадянин М. у віці 17 років вчинив розбійний напад. Через рік він був 

засуджений за ч.1 ст. 187 КК України до 5 років позбавлення волі і був 

направлений для відбування покарання у виховну колонію.  

Чи правильно визначено вид колонії?  

Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство 

України. 

 

 

Ситуаційне завдання № 3 

Громадянка З. була засуджена за ст. 196 КК України до 2 років 

позбавлення волі.  

Який вид УВП має бути визначений для засудженої? 

Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство 

України. 

 

      Тема 5. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань. 

Участь громадськості у виправленні в ресоціалізації засуджених. 

 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Правове регулювання відносин виконання 

покарань та звільнення від виконання покарання 

 

      Тема 6. Виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

 

Ситуаційне завдання № 1 

Після планової відпустки за основним місцем роботи засуджений до 

виправних робіт Л. звернувся до кримінально-виконавчої інспекції з 

клопотанням про зарахування цієї відпустки до строку відбуванням 

покарання. 

 Яке рішення повинен прийняти інспектор? 

 Роз’ясніть порядок та умови зарахування відпустки до строку покарання у 

виді виправних робіт.  

 

Ситуаційне завдання № 2 

Чи має місце ухилення від відбування покарання у наступних ситуаціях: 

засуджений до виправних робіт був звільнений з місця роботи у зв’язку зі 

скороченням штатів, закриттям підприємства; 

засуджений до службових обмежень військовослужбовець був звільнений 

з Збройних Сил за станом здоров’я; 

засуджений до громадських робіт з’явився до визначеного місця роботи у 

стані алкогольного сп’яніння. 

Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство 

України. 

 

 

     Ситуаційне завдання № 3 

Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець 

викликав до себе громадянина М, засудженого до покарання у виді штрафу, і 

запропонував йому добровільно сплатити призначений у вироку суду штраф.  

Оцініть дії державного виконавця з посиланням на чинне законодавство 

України. 

 

       Ситуаційне завдання № 4 

Громадянин С., засуджений до покарання у виді конфіскації майна, 

звернувся до суду зі скаргою на неправомірні дії державного виконавця, який 

вилучив у нього телевізор, придбаний після постановлення вироку суду.  

Оцініть дії державного виконавця з посиланням на чинне законодавство 

України. 

 

   

 

 

 



   Тема 7. Виконання покарання у виді позбавлення волі. 

 

Ситуаційне завдання № 1 

Засудженому Х., який відбуває покарання у виховній колонії, виповнилося 

18 років. Він навчається у ПТУ при цій колонії. До його звільнення 

залишилось 3 роки. Постановою начальника колонії засудженого Х. для 

подальшого відбування покарання переводять до виправної колонії 

мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.  

Обґрунтуйте рішення начальника колонії, посилаючись на чинне 

законодавство України. 

 

     Тема 8. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими жінками і неповнолітніми. 

 

Ситуаційне завдання № 1 

Відбувши 1 місяць покарання у виправній колонії середнього рівня 

безпеки засуджена Ш. звернулася с проханням до адміністрації надати їй 

одне позачергове побачення із чоловіком і дітьми, які вже прибули до колонії 

на короткочасне побачення.  

Яке рішення може прийняти адміністрація УВП? 

Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство 

України. 

 

      Тема 9. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. 

 

Ситуаційне завдання № 1 

Засуджений до довічного позбавлення Б., який відбуває покарання у 

виправній колонії 10 років звернувся до начальника колонії з  проханням 

написати від його імені клопотання про помилування. 

 Яке рішення має прийняти начальник установи?   

Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство 

України. 

 

      Тема 10. Звільнення від виконання покарання. Допомога особам, які 

звільнені від відбування покарання, контроль і нагляд за ними. 

 

Ситуаційне завдання № 1 

Громадянин С. був засуджений за ч.2 ст. 296 КК України до 3 років 

позбавлення волі. Початок строку відбування 24.08.2012 року. 

Назвіть дату і час звільнення, посилаючись на чинне законодавство 

України. 

 

Ситуаційне завдання № 2 

Засуджений Т., який відбуває покарання у виправній колонії мінімального 

рівня безпеки з загальними умовами тримання, 12.09.13 року звернувся до 



начальника колонії з клопотанням про надання йому можливості виїзду за 

межі колонії у зв’язку з важкою хворобою його батька, що підтверджується 

відповідними медичними документами. Строк відбування позбавлення волі 

Т. закінчується 16.09.13 року.  

Яке рішення має прийняти начальник установи?   

Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство 

України. 
 


