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Змістовий модуль І. Загальні засади кримінально-виконавчого 

права 

1. Кримінально-виконавча політика як форма єдиної державної політики у 

сфері виконання кримінальних покарань. 

2. Кримінально-виконавче право як самостійна галузь права, його місце в 

системі права України. Предмет і метод правового регулювання 

кримінально-виконавчого права.  

3. Система кримінально-виконавчого права України. Класифікація принципів 

кримінально-виконавчого права.  

4. Поняття та особливості кримінально-виконавчих правовідносин.  

5. Співвідношення кримінально-виконавчого права з іншими галузями права 

в рамках кримінально-правового комплексу.  

6. Наука кримінально-виконавчого права, її предмет та методологічна основа. 

7. Поняття, завдання та мета кримінально-виконавчого законодавства 

України. 

8. Система джерел кримінально-виконавчого права.  

9. Конституція України – правова база та джерело розвитку кримінально-

виконавчого законодавства.  

10. Міжнародно-правові акти щодо поводження з ув’язненими та їх 

імплементація в кримінально-виконавче законодавство України.  

11. Історія, етапи та чинники розвитку кримінально-виконавчого 

законодавства України.  

12. Основні міжнародні нормативно-правові акти та міжнародне 

співробітництво у галузі виконання покарань.  

13. Види зарубіжних пенітенціарних систем та їх основні характеристики. 

14. Поняття та зміст правового статусу засуджених. Зміст суб’єктивних прав 

та законних інтересів засуджених.  

15. Право засуджених на особисту безпеку та порядок його забезпечення.  

16. Правовий статус засуджених, які відбувають покарання у виді 

позбавлення волі. 

17. Правовий статус засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі. Основні обов’язки засуджених та їх зміст.  

18. Правовий статус засуджених іноземних громадян та осіб без 

громадянства. 

19. Правові наслідки відбування покарання.  

20. Загальна характеристика та поняття кримінально-виконавчої системи 

України. Державна кримінально-виконавча служба України та її структура. 

21. Поняття та види органів і установ виконання покарань, їх місце у системі 

державних органів, які запобігають злочинності. 

22. Завдання органів і установ кримінально-виконавчої системи України, 

принципи їх організації та діяльності. Класифікація установ, що виконують 

покарання.  

23. Персонал органів і установ виконання покарань. Органи виконання 

покарань. 



24. Державна пенітенціарна служба України як центральний орган 

виконавчої влади в сфері виконання покарань, його завдання, функції та 

структура.  

25. Територіальні органи управління Державної пенітенціарної служби 

України. 

26. Кримінально-виконавча інспекція, її функції компетенція. 

27. Виправні колонії мінімального, середнього та максимального рівнів 

безпеки. 

28.  Особливості устатковування виправних колоній.  

29. Виховні колонії. Особливості устатковування виховних колоній. 

30. Державні органи, що виконують кримінальні покарання, не пов'язані з 

ізоляцією засуджених.  

31. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими 

правоохоронними органами. 

32. Поняття та види контролю за діяльністю органів і установ виконання 

покарань в Україні. 

33. Міжнародний контроль за діяльністю органів і установ виконання 

покарань та форми його здійснення. 

34. Державний контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань, 

форми його здійснення та види: контроль органів державної влади, судовий 

контроль, відомчий контроль.  

35. Прокурорський нагляд за дотриманням законності в установах виконання 

покарань. 

36. Відомчій контроль та його види: попередній або превентивний, поточний 

або активний та заключний.  

37. Громадський контроль за діяльністю органів і установ виконання 

покарань. 

38. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених та її 

форми: спостережні комісії, служби у справах дітей, патронажні служби, 

ради громадськості, піклувальні ради, батьківські комітети, методичні ради, 

громадські вихователі, шефи, релігійні організації. 

 

Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання відносин виконання 

покарань та звільнення від виконання покарання 
39. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді штрафу. 

40. Заміна штрафу при неможливості його сплати і наслідки у випадку 

злісного ухилення від його сплати. 

41. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

42. Правові наслідки позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 

чину або кваліфікаційного класу. 

43. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  

44. Відповідальність за невиконання вироку суду про позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 



45. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді громадських 

робіт. 

46. Відповідальність засуджених до громадських робіт за порушення порядку 

і умов відбування покарання. 

47. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді виправних 

робіт. 

48. Відповідальність за порушення порядку і умов відбування виправних 

робіт і за злісне ухилення від їх відбування. 

49. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді службового 

обмеження для військовослужбовців.  

50. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді конфіскації 

майна. 

51. Перелік майна, яке не підлягає конфіскації. Дії державного виконавця по 

виконанню вироку суду про конфіскацію майна. 

52. Виконання покарання у виді арешту. 

53.  Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями. 

54. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді обмеження 

волі. 

55. Особливості направлення засуджених до обмеження волі у виправні 

центри. 

56. Заходи заохочення і стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до 

обмеження волі.  

57. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді тримання 

військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні 

58. Поняття та сутнісні ознаки позбавлення волі. Форми позбавлення волі.  

59. Види кримінальних покарань, пов’язаних з позбавленням волі. 

60. Попереднє ув’язнення під варту – правова природа, підстави, порядок 

виконання. Визначення виду установи виконання покарань (УВП) та місця 

відбування покарання. 

61. Правові підстави прийому засуджених до установ, що виконують 

покарання.  

62. Порядок направлення, прийому та реєстрації засуджених до УВП 

комісією і черговим помічником начальника колонії. Розподіл засуджених в 

УВП. 

63. Поняття та значення обліку засуджених в УВП. Види обліку засуджених. 

Єдина система реєстрації і централізованого обліку арештованих і 

засуджених. 

64. Особова справа засудженого, її зміст, порядок ведення та збереження.  

65. Поняття режиму. Функції та цілі режиму, його каральне та виховне 

значення.  

66. Основні вимоги і правила режиму в УВП. Розпорядок дня: його зміст і 

організація. Види і правила проведення побачень засуджених із родичами, 

близькими та іншими особами.  

67. Засоби забезпечення режиму в УВП, їх правова природа і загальна 

характеристика. Зміна умов тримання засуджених в період відбування 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/parao297#o297


покарання у виді позбавлення волі. Право засуджених на працю. Порядок 

залучення засуджених до праці. 

68. Поняття та завдання соціально-виховної роботи із засудженими до 

позбавлення волі. Основні форми і методи соціально-виховної роботи із 

засудженими до позбавлення волі. Система заходів стягнення, які 

застосовуються до засуджених. Компетенція посадових осіб кримінально-

виконавчих установ щодо накладення стягнень на засуджених. 

69. Медичне обслуговування засуджених. Лікувальні установи у місцях 

позбавлення волі. Підстави і порядок прийому засуджених до лікувальних 

установ. 

70. Матеріально-побутове забезпечення засуджених. 

71. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими 

жінками. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами 

виправної колонії. 

72. Особливості та види кримінальних покарань які застосовуються до 

неповнолітніх. 

73. Порядок і умови виконання покарань щодо неповнолітніх засуджених. 

74. Заходи заохочення та стягнення, які застосовуються до неповнолітніх. 

75. Порядок та підстави переведення засуджених з виховної колонії до 

виправної колонії. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли 

вісімнадцятирічного віку.  

76. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених 

неповнолітніх. Взаємодія адміністрації виховної колонії зі службою у 

справах неповнолітніх. 

77. Загально-правові засади виконання покарання у виді довічного 

позбавлення волі.  Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення 

волі. 

78. Правовий статус засуджених до довічного позбавлення волі.  Зміна умов 

тримання засуджених до довічного позбавлення волі. Право засуджених до 

довічного позбавлення волі звернутися з клопотанням про помилування.  

79. Правові підстави та порядок звільнення від відбування покарання у виді 

позбавлення волі.  

80. Звільнення в зв’язку з відбуттям призначеного судом строку покарання. 

81. Звільнення на підставі закону про амністію та акту про помилування.  

82. Види амністії. Категорії осіб, щодо яких не застосовується амністія.  

83. Порядок виконання закону про амністію. Порядок виконання указу 

Президента України про помилування. Види помилування. 

84. Звільнення у зв’язку зі скасуванням вироку, закриттям кримінальної 

справи, закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.  

85. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Категорії осіб, 

щодо яких застосування умовно-дострокового звільнення від покарання 

заборонено.  

86. Інші підстави звільнення від відбування покарання.  

87. Підготовча робота до звільнення засуджених.  
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88. Післяпенітенціарний вплив і заходи соціальної адаптації щодо 

звільнених. Нагляд і контроль за звільненими.  

89. Організаційно-правове забезпечення і порядок виконання 

адміністративного нагляду за звільненими з місць позбавлення волі. 

90. Громадський нагляд за поведінкою звільнених. Підстави встановлення 

громадського нагляду за поведінкою звільнених. 
 


