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Перелік завдань для самостійної роботи студента
№

Назва теми

Форма
контролю

Кількість
годин
для
самостійної
роботи

1Поняття, предмет, метод, система кримінально-виконавчого
права. Принципи кримінально-виконавчого права. Джерела
кримінально-виконавчого права

Усне
опитування

2

Виправлення та ресоціалізація засуджених та їх основні засоби

Усне
опитування

4

5Правовий статус засуджених

Усне
опитування

6

Нагляд і контроль за виконанням покарань. Участь громадськості
у виправленні та ресоціалізації засуджених

Усне
опитування

7

Органи та установи виконання покарань

Письмове
опитування

5

Виконання покарань, не пов’язаних з ізоляцією

Усне
опитування

9

Виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією

Усне
опитування

13

Звільнення від відбування покарання. Допомога особам, які
звільнені від відбування покарання, контроль і нагляд за ними

Усне
опитування

10

Теми №1, 2, 3. Поняття, предмет, метод, система кримінальновиконавчого права. Принципи кримінально-виконавчого права.
Джерела кримінально-виконавчого права
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати поняття кримінально-виконавчого права як
галузі права, як науки, як навчальної дисципліни, метод кримінальновиконавчого права як галузі, принципи, джерела кримінально-виконавчого
права.

Теоретичні питання
1. Поняття, предмет, методи кримінально-виконавчого права.
2. Принципи кримінально-виконавчого права.
3. Джерела кримінально-виконавчого права.
4. Система курсу кримінально-виконавчого права.
5. Кримінально-виконавче право і суміжні галузі права.
6. Наука кримінально-виконавчого права, її предмет, завдання.
Практичні питання
1. Визначте комплексні інститути кримінального та кримінально-виконавчого
права України.
2. Визначте завдання міжнародного співробітництва у галузі виконання
покарань.
3. Вирішіть завдання:
Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:
А. Направлення судом копії обвинувального вироку, що набрав законної
сили, яким особу засуджено до покарання у виді громадських робіт, разом із
розпорядженням про виконання вироку, до кримінально-виконавчої інспекції
за місцем проживання засудженого.
Б. Порядок розгляду судом за місцем відбування засудженим покарання
питання про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування
покарання.
В. Виконання Державною виконавчою службою покарання у виді конфіскації
майна.
Г. Регулювання тривалості робочого часу, охорони праці засуджених до
покарання у виді позбавлення волі.
Ґ. Проведення санітарно-протиепідемічної роботи у виправних колоніях.
Д. Організація і проведення соціально-виховної роботи з засудженими до
покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
Е.. Порядок просування по службі осіб начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої служби України.
Є. Порядок примусового виконання покарання у виді конфіскації майна в
процесі виконавчого провадження.
Література і матеріали для самостійної підготовки
1. Артамонов В. Наука советского исправительно-трудового права. Учебное
пособие / В. Артамонов. – М.: Акад. МВД СССР, 1974.
2. Бажанов О. И., Волков А. Я. Правовое положение осужденных: Учеб.
пособие / О.И. Бажанов, А.Я. Волков. – Минск: Минская высшая школа
МВД СССР, 1983.
3. Беляев А.А. Предмет совестского исправительно-трудового права / А.А.
Беляев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1960.

4. Бишток В. Материалы для истории русской тюрьмы / В. Бишток // Сборник
правоведения. – 1894. – Т. ІІІ.
5. Богатирьов І. Проблемність наукових досліджень у галузі кримінальновиконавчого права України / І. Богатирьов // Право України. – 2008. - № 1. –
С. 106-110.
6. Букалов О. Досвід співпраці громадських неурядових організацій з
установами кримінально-виконавчої системи щодо сприяння ресоціалізації
засуджених до позбавлення волі / О. Букалов // Система виконання покарань
в Україні: проблеми та перспективи гуманізації. Учбово-методичний
посібник. – К.: ПП ―Апарат-Центр», 2000. – С. 40-44.
7. Валеев М.Т. Свойства уголовного наказания в свете теории пенализации:
монография / М.Т. Валеев. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006.
8. Васильев А.И. Вопросы совершенствования исправительно-трудового
законодательства / А.И. Васильев // Правоведение. – 1979. - № 3. – С.80-83.
9. Джужа О., Бодюл Є. Концептуальні засади і загальна характеристика КВК
України / О. Джужа, Є. Бодюл // Право України. – 2004. - №7. – С. 80-84.
10.Князєв В. Поняття та елементи конституційного статусу людини і
громадянина в Україні / В. Князєв // Право України. – 1998. – №12. – С.
29 – 31.
11.Козлов П. П., Нікітін Ю. В., Стрелков Л. О. Режим виконання кримінальних
покарань: монографія / П.П. Козлов, Ю.В. Нікітін, Л.О. Стрелков. — К. :
КНТ, 2008.
12.Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки
/ Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: «Наука», 1977.
13.Кузнєцов О. Верховенство закону – необхідна умова регулювання виконання
кримінального покарання / О. Кузнєцов // Радянське право. – 1991. - №7. – С.
36-38.
14.Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и
криминологический аспекты: [учебное пособие] / С. И. Курганов.- М.: ТК
Велби, 2008.
15.Льовочкін В. Засуджені – також громадяни / В. Льовочкін // Урядовий кур’єр,
17 серпня 2001 р., № 148.
16.Льовочкін В.А. Нормативно-правові та організаційні засади забезпечення
реалізації в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до
позбавлення волі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – К., 2002.
17.Мелентьев М.П. Функции и структура советского исправительно-трудового
права: Учеб. Пособие / М.П. Мелентьев. – Рязань: Ряз. высш. школа МВД
СССР, 1977.
18.Мухаев И.П. Предмет и система уголовно-исполнительного права: учеб.
пособие / И.П. Мухаев. - Хабаровск: изд-во ХГТУ, 2003.
19.Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового
права / А.Е. Наташев, Н.А. Стручков. – М.: «Юрид. лит.», 1967.
20.Осауленко О., Бриль К. Особливості окремих правозастосовних актів, які
приймаються на підставі норм кримінально-виконавчого права /
О.Осауленко, К. Бриль // Право України. – 2006. - № 4. – С. 92-94.

21.Пащенко О. Європейські стандарти у галузі прав людини: реалії та
перспективи українського законодавства / О. Пащенко // Право України. –
2006. – № 4. – С. 32-35.
22.Петрова Н. Гуманізація покарання як засіб зниження рівня злочинності //
Право України / Н. Петрова. – 1993. – № 9-10. – С. 31-32.
23.Пинчук В. Место исправительно-трудового права в системе советского права
/ В. Пинчук // Правоведение. – 1972. - №1. – с. 54-60.
24.Пищелко А.В. Психолого-педагогические и правовые проблемы укрепления
законности в деятельности органов, исполняющих наказания Учеб. пособие/
А.В. Пищелко. - Домодедово: РИПК работников МВД РФ, 1998.
25.Рудник Т. Гуманізм як принцип кримінально-виконавчого права / Т. Рудник //
Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 11. – С.142-145.
26.Рябинин А.А. Основы исправительно-трудового (уголовно-исполнительного)
права Российской Федерации Вопр. дифференциации и индивидуализации
наказания / А.А. Рябинин. - М.: Юристъ, 1995.
27.Степанюк А.Х. Значущість принципу невідворотності виконання
покарання для екзекутивної діяльності / А.Х. Степанюк //Вісник
Академії правових наук України. – 1999. - № 3. – С.157 – 166.
28.Степанюк А.Ф. Сущность исполнения наказания / Нац. юрид. акад. Украины
им. Я. Мудрого / А.Ф. Степанюк. – Х.: Фолио, 1999.
29.Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с
преступностью / Н.А. Стручков. – Саратов: Изд-во Сарат ун-та, 1978.
30.Фролов Ю.О. Розвиток виправно-трудового права на Україні в перші роки
радянської влади / Ю.О. Фролов. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1960.
31.Сперанский И.А. Основные вопросы советкого исправительно-трудового
права. Курс лекций / И.А. Сперанский. – М.: АМВД СССР, 1976.
32.Степанюк А.Ф. Сущность исполнения наказания / Нац. юрид. акад. Украины
им. Я. Мудрого. – Х.: Фолио, 1999.
33.Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей
части/ Н.А. Стручков. – М.: Юрид. лит-ра, 1984.
34.Стручков Н.А. Проблемы науки исправительно-трудового права в свете
нового исправительно-трудового законодательства. Учеб. пособие / Н.А.
Стручков. – М.: Высш школа МВД СССР, 1972.
35.Стручков Н.А. Система исправительно-трудового законодательства и
подзаконных актов в сфере исполнения наказания. Лекция / Н.А. Стручков. М.: Акад. МВД СССР, 1989.
36.Уткин В. Наказание и исправительно-трудовое воздействие / В. Уткин. –
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984.
37.Уткин В. О содержании цели исправления // Актуальные проблемы
правоведения в современный период: [Сб. ст.] / Том. гос. ун-т им. В.В.
Куйбышева; [Редкол.: В.Ф. Волович (отв. ред.) и др.]. – Томск: Изд-во Том.
ун-та, 1991. – С. 188-189.
38.Чучаев А.И. Личность преступника и вопросы наказания. Учеб. пособие /
А.И. Чучаев. – М.: ВЮЗИ, 1990.

39.Шумихин
В.,
Рожков
С.
Реформа
уголовно-исполнительного
законодательства в условиях перехода к рыночной экономике / В. Шумихин,
С. Рожков // Государство и право. - 1992. - № 7. – С. 54-59.
Тема №4. Виправлення та ресоціалізація засуджених та їх основні засоби
Методичні рекомендації
Студент повинен знати поняття та суть виправлення засуджених,
поняття та суть ресоціалізації засуджених; основні засоби виправлення та
ресоціалізації засуджених: їх зміст, значення та особливості застосування.
Теоретичні питання
1. Поняття та суть виправлення засуджених.
2. Поняття та суть ресоціалізації засуджених.
3. Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених: їх зміст,
значення та особливості застосування.
Практичні питання
1. Проаналізуйте норми розділу ІІІ КВК України і перерахуйте засоби
виправлення та ресоціалізації засуджених до покарання у виді
позбавлення волі на певний строк.
2. Проаналізуйте положення глави 8 розділу ІІ КВК України і
визначте, які засоби випралення та ре соціалізації засуджених до
покарання у виді громадських робіт передбачено в КВК України.
Література і матеріали для самостійної підготовки
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Кримінально-виконавче право України/за ред. проф. А.Х. Степанюка. –
Х.: Інжек, 2008.
Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України: підручник /
І.Г. Богатирьов. – К.: Правова єдність, 2008.
Богатирьов І.Г. Державна кримінально-виконавча служба України:
(історія і сучасність) / І.Г. Богатирьов, О.І. Богатирьова. –
Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2007.
Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право
України: навч. посібник / А.Х. Степанюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер,
2008.
Колб О. Про деякі правові та соціальні аспекти ресоціалізації осіб,
звільнених з місць позбавлення волі / О. Колб // Право України. –
2001. - № 8. – С. 90-92.
Колб О.Г. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі:
Навчальний посібник / Волинський державний університет ім. Л.
Українки. – Луцьк: Вежа, 2005.

Комарова Л.В. Исполнение наказания в виде лишения свободы :
Лекция. - Краснодар: Краснод. юрид. ин-т МВД России, 2000.
8. Кримінально-виконавче право України: підручник / В. В. Голіна, А. Х.
Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни і А. Х.
Степанюка. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Х. : Право, 2011.
9. Кримінально-виконавче право України: Підручник / О.М. Джужа; За
заг. ред. проф. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2010.
10. Кримінально-виконавче право України: навчальний посібник / Вид. 2ге, зм. і доп. / за ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010.
11. Стефанов С.О. Виконання покарань, альтернативних позбавленню
волі: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія
/ В.М. Дрьомін (відп.ред.). — О. : Юридична література, 2002.
7.

Тема 5. Правовий статус засуджених
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати поняття та структуру правового статусу
засуджених; основни правового статусу засуджених; основні права
засуджених; основні обов’язки засуджених; зміст права засуджених на
особисту безпеку. При цьому важливо вміти орієнтуватися в кримінальновиконавчому законодавстві, що визначає ці питання, в тому числі
підзаконних нормативно-правових актах.
Теоретичні питання
1. Поняття правового статусу засуджених.
2. Види правового статусу засуджених. Співвідношення понять
«правовий статус засуджених» та «правовий статус людини,
громадянина».
3. Структура правового статусу засуджених. Суб’єктивні юридичні
права засуджених: поняття, зміст, структура. Юридичні обов’язки
засуджених: поняття, зміст, структура. Законні інтереси засуджених:
поняття, зміст структура, види.
4. Основи правового статусу засуджених.
5. Особливості правового статусу засуджених іноземців.
6. Зміст основних прав засуджених.
7. Зміст основних обов'язків засуджених.
8. Право засуджених на особисту безпеку.
Практичні питання
1. Підготуйте проект скарги засудженого на дії адміністрації виправної
колонії, які порушили право засудженого на особисту безпеку.
2. Підготуйте проект скарги засудженого на дії адміністрації арештного
дому, які порушили право засудженого на правову допомогу.

3. Вирішіть задачу:
Засуджений Павло, який відбував покарання у виді позбавлення волі у
виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами
тримання, попросив дозволу адміністрації виправної колонії на
короткочасний виїзд за межі колонії у зв’язку з тим, що мало відбутися
судове засідання щодо розірвання шлюбу з його дружиною, де мало
розглядатися питання про поділ майна подружжя, визначення місця
проживання їх малолітньої дитини. Начальник колонії повідомив Павлові
про те, що немає можливості доставити його в суд для участі в судовому
засіданні, а короткочасні виїзди для засуджених у зв’язку з необхідністю
участі в судовому засіданні для засуджених не передбачені кримінальновиконавчим законодавством.
Чи правомірні дії начальника установи відповідно до чинного КВК
України?
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Тема №6. Органи та установи виконання покарань
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати систему органів та установ виконання покарань
в Україні; поняття та систему Державної кримінально-виконавчої служби
України; органи та установи, що виконують покарання, однак не входять до
Державної кримінально-виконавчої служби України, а також нормативноправові акти, де врегульовано ці питання; правові основи організації та
діяльності органів та установ виконання покарань.
Теоретичні питання
1. Система органів і установ, що виконують покарання.
2. Поняття, ознаки, види органів і установ виконання покарань.
Правові основи їх організації та діяльності.
3. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань:
його завдання, структура, його територіальні органи управління.
Практичні питання
1. Визначте, в яких випадках згідно з КВК України слідчі ізолятори
виконують функції установ виконання покарань.
2. Визначте за КВК України та іншими нормативно-правовими
актами
3. Вирішіть задачі, завдання:

а) Громадянин М. вперше засуджений за вчинення злочину,
передбаченого ст. 257 КК України до покарання у виді позбавлення волі на
строк п’ять років з повною конфіскацією майна.
В якій установі М. буде відбувати основне покарання?
В який орган (установу) суд повинен направити передбачені
законодавством документи для виконання покарання у виді конфіскації
майна?
б) Громадянин К. вироком суду за злочин, передбачений ч.1 ст. 307 КК
України, засуджений до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири
роки і звільнений від відбування покарання з випробуванням, з покладенням
на нього обов’язків повідомляти про зміну місця проживання, роботи або
навчання; періодично з’являтися для реєстрації.
У який орган суд повинен направити копію вироку з розпорядженням про
його виконання для здійснення контролю за поведінкою засудженого?
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36.Сульженко Ю. Статус державних виконавців та Державної виконавчої
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37.Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України:
історія, сучасність, перспективи: Монографія / Д.В. Ягунов / Нац.

академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіон.
Ін-т держ. Управління. – Одеса, 2005.
Тема № 7. Нагляд і контроль за виконанням покарань. Участь
громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати правове регулювання нагляду, контролю за
виконанням покарань; органи, на які покладено відповідні функції, вміти
орієнтуватися у нормативно-правових актах, що регулюють порядок
здійснення відповідного контролю, нагляду; особи, які мають право
відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу, для
здійснення контролю; особи, які мають право відвідувати установи
виконання покарань за спеціальним дозволом;правове регулювання участі
громадськості у виправленні, ресоціалізації засуджених, здійсненні
громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання
покарань.
Теоретичні питання
1. Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань.
2. Відомчий контроль.
3. Відвідування установ виконання покарань.
4. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.
Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час
виконання кримінальних покарань.
Практичні питання
1. Назвіть, які саме громадські організації згідно з чинним
законодавством України на сьогодні беруть участь у виправленні і
ресоціалізації засуджених, контролі за дотриманням прав засуджених
під час виконання кримінальних покарань.
2. Назвіть, які повноваження має прокурор згідно з чинним
законодавством України у разі виявлення порушень кримінальновиконавчого законодавства України адміністрацією установи
виконання покарань.
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Степанюка. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Х. : Право, 2011.
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9. Гречанюк С. Взаємодія кримінально-виконавчих установ з державними
органами та недержавними організаціями / С. Гречанюк // Право
України. – 2004. - № 11. – С. 88-90.
10.Мельник М., Ярошенко В. Громадський контроль – передумова
реформування пенітенціарної системи // Система виконання покарань
в Україні: проблеми та перспективи гуманізації. Учбово-методичний
посібник / М. Мельник, В. Ярошенко. – К.: ПП ―Апарат-Центр», 2000. –
С. 34-40.
Тема 8. Виконання покарань, не пов’язаних з ізоляцією
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати зміст покарань, не пов’язаних з ізоляцією за КК
України, строк, на який вони призначаються, правове регулювання
процедури виконання та відбування покарань, вміти орієнтуватися у
відповідних нормативно-правових актах.
Теоретичні питання
1.
Порядок і умови виконання майнових покарань.
1.1. Порядок і умови виконання покарання у виді шрафу.
1.2. Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна.
2.
Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового,
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
3.
Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
4.
Порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт.
5.
Порядок і умови виконання покарання у виді виправних робіт.

6.
Порядок і умови виконання покарання у виді службових обмежень для
військовослужбовців.
Практичні питання
1. Підготуйте проект скарги засудженого на дії адміністрації арештного
дому, які порушили право засудженого на правову допомогу.
2. Складіть проект постанови про заохочення засудженого до покарання у
виді арешту.
3. Вирішіть задачу:
Вироком Личаківського районного суду м. Львова від 6 червня 2008 року
Онищук був засуджений за злочин, передбачений ст. 257 КК України до
покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з повною конфіскацією
майна. Вирок суду був оскаржений в апеляційному порядку і ухвалою
апеляційного суду від 3 жовтня 2007 року залишений без змін. Після
повернення справи з апеляційної інстанції 5 жовтня 2007 року, 7 жовтня суд
надіслав копію вироку, виконавчий лист до відділу державної виконавчої
служби Личаківського районного управління юстиції м. Львова - за
місцезнаходженням квартири, що належала на праві власності засудженому, у Личаківському районі.
Під час виконання вироку в процесі виконавчого провадження, державним
виконавцем було встановлено, що стосовно засудженого у відділі ДВС
Личаківського районного управління юстиції м. Львова перебувають на
виконанні виконавчі документи щодо стягнення з Онищука коштів на
відшкодування заподіяної ним майнової шкоди; квартира засудженого
перебувала під заставою комерційного банку; крім кваритири у власності
засудженого були автомобіль, кошти на рахунку в банку.
Проаналізуйте, чи суд направив копію вироку і виконавчий лист за
належним місцем виконання вироку.
Чи може бути звернене стягнення на зазначене вище майно засудженого
на виконання вироку в частині конфіскації майна?
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природа, назначение и исполнение: учеб. пособие / Е.А. Антонян. - Рязань:
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Тема 9. Виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати зміст покарань, пов’язаних з ізоляцією за КК
України, строк, на який вони призначаються, правове регулювання
процедури виконання та відбування покарань, знати та вміти орієнтуватися у
відповідних нормативно-правових актах.
Теоретичні питання
1.
Порядок і умови виконання покарання у виді арешту.
2.
Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі.
3.
Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
4. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді позбавлення
волі на певний строк.
4.1.
Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі
на певний строк.
4.2.
Режим у колоніях та засоби його забезпечення.
4.3.
Умови відбування покарання у колоніях.
4.4.
Праця засуджених до позбавлення волі на певний строк.
4.5.
Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі на певний
строк.
4.6.
Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.
4.7.
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі
засудженими жінками і неповнолітніми.
5. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного
позбавлення волі.
Практичні питання
1. Складіть проект скарги засудженого на дії адмінстрації виправної
колонії, пов’язані
з порушенням
кримінально-виконавчого

законодавства, що регулює порядок залучення до праці засуджених
до покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
2. Порівняйте умови праці засуджених до обмеження волі, позбавлення
волі на певний строк за кримінально-виконавчим законодавством
України.
3. Порівняйте правове регулювання реалізації права засуджених на
охорону здоров’я при виконанні покарань у виді обмеження волі,
позбавлення волі на певний строк.
4. Вирішіть задачі:
а) Андрійченко вироком суду засуджений до покарання у виді арешту на
строк 5 місяців, направлений для відбування покарання у слідчий ізолятор за
місцем його проживання.
Під час відбування покарання Андрійченко побажав відправити лист на
ім’я прокурора, а також попросив надати йому побачення з захисником.
Адміністрація установи, отримавши лист від засудженого, переглянула його і
в той самий день повернула засудженому, зазначивши, що не може цей лист
надіслати адресату, оскільки в останньому засуджений вживає ненормативну
лексику, деякі його висловлювання є некоректними і неетичними. Прохання
надати засудженому побачення з захисником адміністрація слідчого
ізолятора задовольнила.
Проаналізуйте, чи дотримано в даній ситуації норм, що регулюють
порядок виконання покарання у виді арешту засудженим, адміністрацією
установи.
б) Денис, військовослужбовець Збройних Сил України у військовому званні
капітана, вироком суду засуджений за хуліганство до покарання у виді
арешту на строк шість місяців, і направлений для відбування покарання на
гауптвахту. На гауптвахті Денис був поміщений у загальну камеру з
військовослужбовцями у військовому званні сержанта, старшини.
Під час відбування покарання Денис сумлінно ставився до занять із
стройової підготовки, роботи на військових об’єктах. У зв’язку з цим
начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, де відбував
кримінальне покарання засуджений, звернувся з поданням до начальника
органу управління служби правопорядку в гарнізоні, де проходив службу
Денис, щодо застосування до нього заходу заохочення у виді зарахування
часу відбування арешту до загального строку військової служби повністю, а
також про виплату засудженому окрім окладу за військове звання, також
премії та надбавки за спортивне звання – майстер спорту.
Проаналізуйте, чи дотримано у даному випадку положень
законодавства, що регулює порядок виконання покарання.
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Probation and Probation Services: A European Perspective, Edited by
Anton M. Van Kalmthout & Jack T.M, Derks, Publishers by Wolf Legal
Publishers (WLP) in close cooperation with the Global Law Assotiation,
2000.
Тема 10. Звільнення від відбування покарання. Допомога особам,
які звільнені від відбування покарання, контроль і нагляд за
ними
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати підстави звільнення від відбування покарання,
припинення відбування покарання і порядок звільнення, порядок дострокового
звільнення від відбування покарання; правове регулювання допомоги особам,
які звільнені від відбування покарання, нагляду за особами, звільненими від
відбування покарання; правове регулювання здійснення контролю за
поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання; правовий статус осіб,
які відбули покарання, відповідальність осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням; вміти орієнтуватися у кримінально-виконавчому
законодавстві, що регулює ці питання.

Теоретичні питання
1.
Підстави звільнення від відбування покарання.
2.
Припинення відбування покарання і порядок звільнення.
3.
Порядок дострокового звільнення від відбування покарання.
4.
Правовий статус осіб, які відбули покарання.
5.
Допомога особам, які звільнені від відбування покарання.
6.
Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні.
7.
Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання.
8.
Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання.
9.
Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць
позбавлення волі.
10. Виконання постанови судді про встановлення та припинення
адміністративного нагляду.
11. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання.
12. Громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від
відбування покарання.
13. Порядок здійснення громадського контролю за особами, умовнодостроково звільненими від відбування покарання.
14. Заходи громадського впливу щодо осіб, умовно-достроково звільнених від
відбування покарання.
15. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою осіб, звільнених від
відбування покарання з випробуванням.
16. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від
відбування покарання з випробуванням.
17. Обчислення іспитового строку.
18. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з
випробуванням.
Практичні питання
1. Складіть проект подання кримінально-виконавчої інспекції до суду
про звільнення від подальшого відбування покарання засудженої
особи.
2. Складіть проект подання кримінально-виконавчої інспекції до суду
про скасування звільнення від відбування покарання з
випробуванням і направлення засудженої особи для відбування
призначеного покарання.
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