ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА.
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
Поняття, предмет, методи кримінально-виконавчого права як галузі права.
Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права.
Принципи кримінально-виконавчого права.
Система органів і установ виконання покарань.
Органи та установи, що виконують покарання, які не входять до Державної
кримінально-виконавчої служби України.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
В яких аспектах можна розглядати поняття «кримінально-виконавче право»?
Що є предметом кримінально-виконавчого права як галузі права?
Дайте визначення поняття кримінально-виконавчого права як галузі права.
Яка відмінність між поняттями «виконання покарання» та «відбування
покарання»?
5. Що таке принципи кримінально-виконавчого права?
6. Назвіть принципи кримінально-виконавчого права і розкрийте їх сутність.
7. Що слід розуміти під виправленням засудженого?
8. Що означає «ресоціалізація засудженого»?
9. Які основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених передбачені чинним
законодавством? З урахуванням яких критеріїв вони застосовуються?
10. Які є методи кримінально-виконавчого права як галузі права?
11. У якому співвідношенні перебуває кримінально-виконавче право з кримінальним,
кримінально-процесуальним та іншими галузями права?
1.
2.
3.
4.

12. Розкрийте сутність понять «орган виконання покарання», «установа виконання
покарання».
13. Які є органи виконання покарань?
14. Які органи, установи входять до Державної кримінально-виконавчої служби
України?
15. Які завдання, основні функції уповноваженого органу з питань пробації?
16. Які є установи виконання покарань?
17. Які покарання виконують арештні доми? Які особливості організації арештних
домів?
18. Які є види кримінально-виконавчих установ?
19. Якими нормативо-правовими актами визначається організація та просторова
структура кримінально-виконавчих установ?
20. Які види покарань виконують виправні центри і щодо яких категорій засуджених?
21. Які види покарань виконують виправні колонії?
22. Які є види виправних колоній?
23. Який вид покарання та щодо яких категорій засуджених виконують виховні
колонії?
24. Які органи і установи, що не входять до Державної кримінально-виконавчої
служби, здійснюють виконання покарань? Виконання яких покарань покладено на
ці органи (установи)?
25. Яка організаційна структура і функції дисциплінарного батальйону у Збройних
Силах України? Якими нормативно-правовими актами визначено особливості його
організації та діяльності?
26. Які покарання та щодо яких категорій засуджених виконують гауптвахти? Якими
нормативно-правовими актами визначено особливості організації та діяльності цих
установ?
27. Які завдання органів державної виконавчої служби щодо виконання покарань?
Якими нормативно-правовими актами визначено правовий статус цього органу?
ЗАДАЧІ І ЗАВДАННЯ
1. Неповнолітній Кіндрат засуджений вироком суду за розбій до покарання у виді
позбавлення волі на строк п’ять років. Під час відбування покарання у виховній
колонії, він змушений дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, режиму
ізоляції, жити в умовах постійного нагляду за ним, зобов’язаний виконувати покладені
на нього обов’язки, що випливають з режиму у колонії, в тому числі носити одяг
єдиного зразка. Кіндрат має право одержувати визначену на місяць кількість побачень,
витрачати визначену суму грошей. Засудженому Кіндрату в колонії надаються
безоплатно харчування, одяг, взуття, білизна і комунально-побутові послуги.
Адміністрація колонії зобов’язана виконувати необхідні медичні вимоги, що
забезпечують охорону здоров’я засудженого, організовує його загальноосвітнє
навчання.
Відповідно до чинного кримінально-виконавчого законодавства, що в описаній
ситуації є підставою виконання і відбування покарання?
Що з наведених положень охоплюється поняттям «виконання», а що –
«відбування» покарання?
2. Аркадій, за спеціальністю маляр, засуджений до покарання у виді арешту, кілька разів
залучався до ремонтних робіт у слідчому ізоляторі, де він відбував покарання. За
допомогу у ремонті як заохочення, начальник слідчого ізолятору дозволив йому у

поточному місці три побачення з родичами і збільшення тривалості щоденної прогулянки
на годину.
Чи відповідають чинному законодавству такі дії начальника слідчого ізолятора?
Ознайомтеся зі змістом статей 51, 54 Кримінально-виконавчого кодексу України.
В якому обсязі виконання і відбування покарання регулюється нормами
кримінально-виконавчого права?
У чому полягає імперативний метод правового регулювання кримінальновиконавчого права?
3. 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 уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання
засудженого.
Б. Порядок розгляду судом за місцем відбування засудженим покарання питання
про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання.
В. Регулювання тривалості робочого часу, охорони праці засуджених до покарання
у виді позбавлення волі.
Г. Організація і проведення соціально-виховної роботи з засудженими до
покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
Ґ. Порядок просування по службі осіб начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої служби України.
Д. Виконання органами Державної виконавчої служби покарання у виді конфіскації
майна.
4. Владислав, 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 Владислав повинен відбувати основне покарання?
В який орган (установу) суд повинен направити копію вироку для виконання
покарання у виді конфіскації майна?
5. Арсен за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на
утримання дитини (аліментів) (ч.1 ст. 164 КК України) засуджений за вироком суду до
покарання у виді громадських робіт на строк 100 годин.
В який орган суд повинен направити копію вироку і розпорядження про його
виконання?
6. Денис за вчинення хуліганських дій (ч.1 ст. 296 КК України) засуджений вироком
суду до покарання у виді арешту на строк три місяці.
В якій установі Денис повинен відбувати покарання?
Варіант: Денис є військовослужбовцем Збройних Сил України.
7. Тимур, неповнолітній, засуджений вперше до покарання у виді позбавлення волі на
строк сім років за умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК України).
В якій установі Тимур повинен відбувати покарання?

