
Тема 3. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ  

З ІЗОЛЯЦІЄЮ 

На перше заняття: теоретичні  питання 1 – 4.2, задачі  1-6. 

 

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. 

 

НОРМАТИВНІ АКТИ І ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 Конституція України. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006: статті 6, 19, 24, 

28, 40, 46, 49, 55, 57, 63, 92. 

 Загальна Декларація прав людини. Документ ООНА/РЕ 2/7А. Прийнятий 

10.12.1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи / Упоряд. Ю. Качуренко. – 2-е вид.- К., 1992: статті 1-3, 5, 6-8, 
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 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 р., зі змінами, внесеними Протоколом № 11 від 11 травня 

1994 р. Конвенцію ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 р. № 

475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 

4, 7 та 11 до Конвенції // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 40. 

- Ст.263: статті 3, 13, 14; Протокол № 12 до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (ETS № 177): ратифіковано Законом 

України від 9 лютого 2006 р. № 3435-IV // Відомості Верховної Ради 

України. – 2006. - № 27. – Ст. 229. 

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 

р. Док. ООН A/RES/2200 А(XXI). Ратифіковано Указом Президії 

Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19 жовтня 1973 р.: статті 

2, 3, 7, 10, 16, 26.  

 Декларація про захист всіх осіб від катувань та інших жорстоких, 

нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання від 9 грудня 1975 р.: затверджено Резолюцією 3452 (XXX) 

Генеральної Асамблеї ООН // Міжнародне співробітництво у сфері 

виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / 

Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2007. - С. 37-39. 

 Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження й покарання від 10 грудня 1984 р. 

Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії Верховної 

Ради Української РСР № 3484-XI від 26 січня 1987 р. «Про ратифікацію 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання» // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1987. - № 6. – Ст. 101. 

 Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або 

такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26 листопада 
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1987 року // Збірка договорів Ради Європи. – К.: Парламентське 

видавництво, 2000. Закон України «Про ратифікацію Європейської 

конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню» від 24 січня 1997 р. № 

33/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 11. – Ст. 94. 

 Конвенція ООН про права дитини від вiд 20 листопада 1989 р. Конвенцію 

ратифіковано Постановою Верховної Ради України № 789-XII від 27 лютого 

1991 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 13.- Ст. 145: статті 2, 

3, 9, 16, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39, 40,  

 Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями: схвалені першим 

конгресом ООН від 30 серпня 1955 р. // Міжнародне співробітництво у 

сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради 

Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2007. - С. 11-36. 

 Європейські в’язничні правила: затверджені Комітетом міністрів Ради 

Європи – рекомендація № R (87) 3 від 12 лютого 1987 р. // Міжнародне 

співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних 

Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 

2007. - С. 143-164. 

 Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню або 

ув’язненню будь-яким чином: затверджено Резолюцією 43/173 Генеральної 

Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 9 грудня 1988 р. // Права 

людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних 

установ в документах міжнародних організацій. - Амстердам-Київ: 

Українсько-американське бюро захисту прав людини, 1996 р.: принципи 1-

7, 9, 13 - 16, 18-35.  

 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(«Пекинские правила») вiд 29 листопада 1985 р.// Советская юстиция. – 
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1991. - №12. – С.22-24 (начало);  Советская юстиция. – 1991. - №13. – С. 

19-21; Советская юстиция. – 1991. - №14. – С.22-25 (окончание): частина 5.  

 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй стосовно 

захисту неповнолітніх, позбавлених волі: затверджені Резолюцією 45/113 

Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. // Міжнародне 

співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних 

Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 

2007. - С. 81-99. 

 Основні принципи поводження з в’язнями: затверджені Резолюцією 45/111 

Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року // Міжнародне 

співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних 

Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 

2007. - С. 99-100. 

 Принципи медичної етики, що визначають роль працівників охорони 

здоров’я, особливо лікарів, в захисті ув’язнених чи затриманих осіб від 

катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання: затверджені  Резолюцією 37/194 

Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1982 р. // Міжнародне 

співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних 

Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 

2007. - С. 54-57. 

 Резолюція № (75) 25 Комітету міністрів Ради Європи про працю ув’язнених 

вiд 18 вересня 1975 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання 

покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. 

Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2007. - С. 169. 
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 Рекомендація R (82) 16 Комітету міністрів Ради Європи державам-

учасницям щодо надання короткотермінових відпусток ув’язненим вiд 24 

вересня 1982 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. 

Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. 

– Львів: юридичний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка, 2007. - С. 170-172. 

 Резолюція (62) 2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам 

відносно виборчих, громадянських та соціальних прав ув’язнених вiд 1 

лютого 1962 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. 

Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. 

– Львів: юридичний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка, 2007. - С. 164-167. 

 Рекомендація R (82) 17 Комітету міністрів Ради Європи країнам-учасницям 

стосовно системи ув’язнення та поводження з небезпечними злочинцями 

вiд 24 вересня 1982 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання 

покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. 

Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2007. - С. 169-170. 

 Рекомендація № R (87) 3 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам 

стосовно Європейських пенітенціарних правил вiд 12 лютого 1987 р. // 

Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та 

пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. – 

Амстердам-Київ: Українсько-американське бюро захисту прав людини, 

1996. 

 Рекомендація № R (89) 12 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам Ради Європи про освіту у в’язницях від 13 жовтня 1989 р. // 

Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації 

Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: 

юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана 

Франка, 2007. - С. 172-174. 



 

 

 

6 

 Рекомендація № Rec (2003) 22 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам про умовно-дострокове звільнення від 24 вересня 2003 р.  

 Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. - № 3-4. – Ст. 21.  

 Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. - № 25-26. – Ст. 131.  

 Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради України. – 2013. - № 9-10, № 11-12, 313. - Ст. 88.  

 Кодекс законів про працю України: за станом на 20 лютого 2008 р. / 

Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 

2015. 

 Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон 

України від 24 березня 1999 року № 550-XIV // Відомості Верховної Ради 

України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 196: додаток 12 до Статуту гарнізонної та 

вартової служби (статті 2, 98, 218, 220, 245) «Про гауптвахту». 

 Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон 

України вiд 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1995. - №6. – Ст. 35: стаття 10. 

  Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, 

затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014  № 

2186. 

 Інструкція про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та 

затриманих військовослужбовців: затверджено Наказом Міністра оборони 

України від 26 вересня 2013 р. № 656. 

 Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу: Постанова 

Кабінету Міністрів від 7 листопада 2007 р. № 1294.   

 Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для 

відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: затверджено 

наказом Міністерства юстиції України від 8 лютого 2012 р. № 222/5.  
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 Інструкція з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених 

(підсудних), засуджених за вимогою судів, затвердженою спільним наказом 

Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України, Верховного 

Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ, Державної судової адміністрації  України,  

Генеральної прокуратури України від 26.05.2015  № 613/785/5/30/29/67/68.  

 Інструкція про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) 

контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів, затвердженій Наказом Міністерства юстиції України від 

8 червня 2012 р. № 847/5 - визначено порядок оформлення документів на 

переміщення під вартою (конвоювання).  

 Перелік закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої 

служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

21.03.2013 р. № 499/5. 

 Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в 

установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм 

речового майна: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 

23.08.2013 № 1782/5. 

 Інструкція про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі 

установ виконання покарань, затвердженій наказом Міністерства юстиції 

України від 22.11.2011  № 3361/5. 

 Порядок надання медичної опомоги засудженим до позбавлення волі:, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572. 

 Інструкція про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження 

волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції 

України від 7 березня 2013 р. № 396/5,  

 Порядок організації виробничої  діяльності та залучення засуджених до 

суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних 

та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України, 
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затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 3 січня 2013  № 

26/5.     

 Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання 

покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, 

ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших 

приймальниках Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336. 

 Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із 

засудженими: наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2013  № 2300/5. 

 Положення про спостережні комісії: затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 «Про затвердження  положень 

про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних 

установах». Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України № 1074 від 1 серпня 2006 р. 

 Положення про піклувальні ради при спеціальних виховних установах: 

затверджено Постановою Кабунету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. 

№ 429 «Про затвердження  положень про спостережні комісії та піклувальні 

ради при спеціальних виховних установах». Із змінами, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 1 серпня 2006 р. 

 Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної 

середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у 

загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-

виконавчої системи: затверджено Наказом Міністерства освіти і науки 

України, Державного департаменту України з питань виконання покарань 

від 1 березня 2002 р. № 154/55. 

 Перелік захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про 

звільнення засуджених від дальшого відбування покарання: затверджено 

Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та 

Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 р. № 3/6. 
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 Порядок організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при 

виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери 

управління Державної пенітенціарної служби України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України 

від 10.06.2014  № 691/897/5, 

 Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі 

закритого типу, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства юстиції України від 19.12.2013  № 1794/2691/5.  

 Типове положення про будинок дитини при виправній колонії: затверджено 

наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 21 березня 2013 р. № 500/5/219. 

 Положення про педагогічну раду виховної колонії: затверджено наказом 

Міністерства юстиції України від 09.01.2013 р. № 65/5. 

 Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії 

затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2013 р. № 

65/5. 

 Порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які 

тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: 

затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 12.02.2014 р. № 

324/5.  

 Положення про організацію харчування осіб, які тримаються в установах 

виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої 

служби: затверджено Наказом Державного департаменту України з питань 

виконання покарань від 30 червня 2004 р. № 126. Із змінами, внесеними 

згідно з Наказом Державного департаменту України з питань виконання 

покарань № 29 від 26 лютого 2007 р. 

 Про практику призначення судами кримінального покарання: постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 із змінами 

від 10 грудня 2004 р., від 12 червня 2009 р. 
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 Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким: Постанова Пленуму 

Верховного Суду України № 2 від 26 квітня 2002 р. // Вісник Верховного 

Суду України. – 2002. - № 3.  

 Про практику застосування судами законодавства про звільнення від 

відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу: постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973 р. № 8 із змінами 

від 4 червня 1993 р., 3 грудня 1997 р. 

 Про практику застосування судами України процесуального законодавства 

при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків: постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. № 11 із змінами 

від 4 червня 1993 р., 13 січня 1995 р., 3 грудня 1997 р. 

 

 СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА 

 Бадира В.А. Правові основи виправлення та ресоціалізації жінок, 

засуджених до позбавлення волі / В.А. Бадира, Т.А. Денисова. – Запоріжжя: 

КПУ, 2009. 

 Бандурка А.М., Севостьянов В.П. Правовое положение осужденных к 

лишению свободы: Документы и комментарии / Ун-т внутр. дел – Х.: 

Основа, 1997. 

 Барков О. Колізії між кримінально-правовими та кримінально-виконавчими 

аспектами визначення виправлення засуджених і його роль при вирішенні 

питання застосування умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 2. – С.129-

132.  

 Барков О. Практика заміни невідбутої частини покарання у виді 

позбавлення волі більш м’яким покаранням // Підприємництво, 

господарство і право. – 2007. - № 3(135). – С.119-122. 

 Барков О. Проблемні питання практичного застосування положень 

кримінально-виконавчого законодавства щодо умовно-дострокового 



 

 

 

11 

звільнення та заміни невідбутої частини покарання більш м’яким // 

Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 8. – С.122-124.  

 Бархаленко Є. Психолого-педагогічні аспекти вдосконалення процесу 

виховання неповнолітніх засуджених // Проблеми пенітенціарної теорії і 

практики. Бюлетень Київського Інституту внутрішніх справ. – К., 2000. 

 Беца О. Практика проведення соціальної роботи та надання психологічної 

допомоги особам, засудженим до довічного позбавлення волі в 

пенітенціарних закладах зарубіжних країн // Система виконання покарань в 

Україні: проблеми та перспективи гуманізації. Учбово-методичний 

посібник. – К.: ПП ―Апарат-Центр», 2000. – С. 25-33. 

 Беца О. В., Вакуленко О. В., Дубиніна І. М., Колб О. Г., Кривуша В. І. 

Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення 

волі / Державний центр соціальних служб для молоді; Державний 

департамент України з питань виконання покарань / В.М. Синьов (ред.). — 

К., 2003. 

 Богатирьов І.Г. Соціальні та правові проблеми утримання 

військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні // Держава та регіони. 

Серія: Право. – 2008. - № 3. – С. 53-55. 

 Бондарев В. Специфіка детермінації порушень статутних правил 

взаємовідносин між військовослужбовцями // Право України. – 2000. - № 9. 

– С. 87-90. 

 Гель А. Функції спостережної комісії як суб’єкта громадського контролю за 

дотриманням прав засуджених: питання правової регламентації // 

Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 8. – С.116-121.  

 Гель А., Клименко Н. Деякі аспекти дослідження особи засудженого до 

позбавлення волі // Право України. – 2001. - №7. – С. 76-80. 

 Гізімчук С., Говорун Д. Умовно-дострокове звільнення від покарання осіб, 

засуджених до довічного позбавлення волі: перспективи вдосконалення // 

Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 7. – С. 115-118. 



 

 

 

12 

 Дащенко О.В. Оцінка ефективності застосування умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми, за 

Кримінальним кодексом України // Держава  та регіони. Серія: Право. – 

2007. - № 4. – С. 77-80. 

 Дащенко О.В. Юридичний аналіз умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми // Право і 

безпека. – 2007. - № 6(2). – с. 68-70. 

 Жук І.Л. Проблеми економічної ефективності праці засуджених: 

Монографія / НАН України та ін. – К., 1999. 

 Забезпечення реалізації міжнародних стандартів у виховно-трудових 

закладах України: Інструкторсько-метод. курс для працівників пенітенціар. 

закл. для неповнолітніх / Державний департамент України з питань 

виконання покарань; Українська правнича фундація ; Нідерландський 

Гельсінський комітет / Людмила Петраускене (ред.).  

 Калашник Н.Г. Забезпечення дотримання прав людини в установах 

державної кримінально-виконавчої служби України // Держава  та регіони. 

Серія: Право. – 2008. - № 1. – С. 142-151. 

 Кирилюк А.В. Обмеження в правах засуджених до позбавлення волі у 

контексті цілей пенітенціарної політики в Україні. – К., 1996. 

 Кирись Б. Направлення в дисциплінарний батальйон // Вісник Львів. ун-ту. 

Сер. юрид. – 1996. – Вип. 33. 

 Кобильченко В., Супрун М. Соціальні аспекти проблеми формування і 

корекції особистості підлітка у діяльності виховно-трудових установ // 

Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень Київського Інституту 

внутрішніх справ. – К., 2000. 

 Колб О. Про деякі правові та соціальні аспекти ресоціалізації осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі // Право України. – 2001. - № 8. – С. 90-

92. 



 

 

 

13 

 Колб О.Г. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі: Навчальний 

посібник / Волинський державний університет ім. Л. Українки. – Луцьк: 

Вежа, 2005. 

 Кушніров Т., Мороз Л. Концептуальний підхід до проблеми відбування 

покарання засудженими жінками. Проблеми пенітенціарної теорії і 

практики, Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. – К., 2000. 

 Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях 

позбавлення волі. — Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. 

 Любченко В. Сутність засобів виховного впливу на засуджених в УВП // 

Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень Київського інституту 

внутрішніх справ. – К., 2000. 

 Мельник В. До проблеми виконання покарання засудженими з психічними 

аномаліями в умовах ВТУ // Право України. – 2000. - №5. 

 Меркуров Г.С. Организация исполнения наказания в зарубежных странах : 

Учеб. пособие. [В 2-х ч.] / Г. С. Меркуров.  Ч. 2. Организация исполнения 

наказания в капиталистических странах. - М.: Акад. МВД СССР, 1980. 

 Осауленко О. Підзаконне регулювання прав та свобод осіб, які відбувають 

покарання у вигляді позбавлення волі / Кримінально-виконавча система 

України: теорія, практика, законодавство: матеріали наукової конференції 

21-22 квітня 1994 року. – К., 1994. 

 Пєтков В.П. Карально-виховний вплив на рецидивістів та його роль у 

зміцненні дисципліни в установах виконання покарань / Університет 

внутрішніх справ. — Х., 1996.  

 Пісоцька Н. Застосування заходів стягнення у виправно-трудових 

установах: окремі проблеми // Право України. – 1999. - №7. 

 Плужнік О.І. Кримінальна відповідальність за порушення режиму 

відбування покарання у виправних установах та тримання під вартою: 

Монографія / Одеський юридичний ін-т нац. ун-ту внутрішніх справ, 

Кафедра кримінального права та кримінології. – Одеса, 2005. 



 

 

 

14 

 Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення 

волі / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. - Харків: 

Фоліо, 2004. 

 Рудник В. Соціально-економічні проблеми застосування позбавлення волі в 

Україні // Право України. – 2001. - № 8. – С. 96-98. 

 Савченко А. Застосування смертної кари та позбавлення волі в США // 

Право України. – 2005. - № 6. – С. 120-123. 

 Скоков С. Рецидивна злочинність та ефективність покарання у вигляді 

позбавлення волі // Право України. – 1999. - № 2. – С. 84-85. 

 Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи їх 

вирішення / За заг. ред. О.В. Беци. – К.: Сфера, 2003. 

 Соцький Ю. Особливості виконання покарання у вигляді позбавлення волі 

щодо неповнолітніх за законодавством Російської Імперії //  Право України. 

– 2004. - № 11. – С. 122-124. 

 Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України 

(історичний, правовий та соціальний аспекти) // Право України. – 2003. - 

№9. – С. 118-120. 

 Стаднік В. Правове регулювання виконання кримінальних покарань у виді 

позбавлення волі щодо неповнолітніх // Право України. – 2005. - № 5. – С. 

95-97. 

 Степанюк А., Трубников В. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

и особенности постпенитенциарной адаптации освобожденных. – К., 1992. 

 Харченко В. Режим слідчих ізоляторів – погляд зсередини // Право України. 

– 1992. – № 2. – С. 35-37. 

 Хлистова Н. Особливості формування суспільно корисної мотивації 

засуджених до позбавлення волі // Право України. – 2008. - № 4. – С. 66-68. 

 Швидкий В. О содержании наказания в виде лишения свободы // Проблемы 

борьбы с рецидивной преступностью. – Томск, 1992. 



 

 

 

15 

 Яковець І.С. Первинна кваліфікація засуджених до позбавлення волі та їх 

розподіл в установи виконання покарань / Академія правових наук України; 

Інститут вивчення проблем злочинності. — Х. : ТОВ "Кроссроуд", 2006. 

 Яковець І. Проблеми визначення виду режиму установи виконання покарань 

// Право України. – 2003. - № 11. – С. 120-123. 

 Янчук О. Проблеми питання нейтралізації негативного впливу умов 

позбавлення волі на особистість осіб, які утримуються в установах 

виконання покарань // Система виконання покарань в Україні: проблеми та 

перспективи гуманізації. Навчально-методичний посібник / Громад. орг. 

«Відділення українського фонду сприяння пенітенціарним реформам в м. 

Києві»; Під заг. ред. М.І. Мельника. – К., 2000. - С. 44-49.  

 Яровий А. Проблеми правового регулювання діяльності установ виконання 

покарань для неповнолітніх // Право України. – 1999. - № 4. – С. 104-108. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. У чому полягає покарання у виді арешту? На який строк воно 

встановлюється? 

2. До яких категорій осіб не застосовується покарання у виді арешту? 

3. Що є місцем відбування покарання у виді арешту? 

4. До якого з видів покарань за порядком (способом) їх призначення, за 

суб’єктом, за можливістю визначення строку покарання належить арешт? 

5. Якими нормативними актами регулюється порядок і умови виконання 

покарання у виді арешту? 

6. Який порядок і умови відбування покарання у виді арешту? 

7. Які особливості залучення осіб, засуджених до арешту, до праці? 

8. Які особливості матеріально-побутового забезпечення і медичного 

обслуговування засуджених до арешту? 

9. Які заходи заохочення і стягнення застосовуються до осіб, засуджених до 

арешту і який порядок їх застосування? 
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10. Які особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями? 

11. У чому полягає покарання у виді обмеження волі? На який строк воно 

встановлюється? 

12. До яких категорій осіб не застосовується покарання у виді обмеження волі? 

13. До якого з видів покарань за порядком (способом) їх призначення, за 

суб’єктом, за можливістю визначення строку покарання належить 

обмеження волі? 

14. Що є місцем відбування покарання у виді обмеження волі? 

15. Який порядок направлення засуджених до обмеження волі для відбування 

покарання? 

16. З якого часу обчислюється строк відбування покарання у виді у виді 

обмеження волі?  

17. Який порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі? 

18. Які умови праці засуджених до обмеження волі? 

19. Які обов’язки адміністрації виправного центру щодо виконання покарання у 

виді обмеження волі? 

20. Які обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження 

волі? 

21. Який порядок медичного обслуговування засуджених до обмеження волі? 

22. Які особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених до 

обмеження волі? 

23. Які особливості проведення соціально-виховної роботи з засуденими до 

обмеження волі?  

24. Які заходи заохочення і стягнення можуть застосовуватися до осіб, 

засуджених до обмеження волі? Який порядок застосування цих заходів? 

25. У чому полягає покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців? На який строк, у яких випадках і до яких категорій 

військовослужбовців відповідно до чинного законодавства воно 

призначається? 
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26. До яких категорій осіб не може застосовуватися покарання у виді тримання 

в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців? 

27. Який орган визначає організаційну структуру і чисельність 

дисциплінарного батальйону?  

28. Який орган (посадова особа) здійснює загальне керівництво 

дисциплінарним батальйоном? 

29. Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок виконання і 

відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців? 

30. До якого з видів покарань за порядком (способом) їх призначення, за 

суб’єктом, за можливістю визначення строку покарання належить тримання 

в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців? 

31. Який порядок направлення і прийняття засуджених військовослужбовців у 

дисциплінарний батальйон? 

32. З якого часу обчислюється строк відбування покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців? Який час зараховується 

у строк покарання? 

33. Які особливості застосування заходів виправлення і ресоціалізації до 

засуджених до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців?  

34. Які права та обов’язки передбачені в законодавстві особливості правового 

статусу осіб, які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців? Які обмеження поширюються на 

засуджених? 

35. Які особливості режиму у дисциплінарному батальйоні? 

36. Які заходи заохочення і стягненя можуть застосовуватися до 

військовослужбовців, засуджених до тримання в дисциплінарному 

батальйоні? Який порядок їх застосування? 

37. Які особливості матеріально-побутового і медичного забезпечення 

засуджених до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців? 
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38. Які підстави і порядок звільнення від покарання засуджених 

військовослужбовців за хворобою передбачені кримінально-виконавчим 

законодавством? 

39. У чому полягає покарання у виді позбавлення волі на певний строк? На 

який строк воно встановлюється? 

40. До якого з видів покарань за порядком (способом) їх призначення, за 

суб’єктом, за можливістю визначення строку покарання належить 

позбавлення волі на певний строк? 

41. Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок і умови 

виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк? 

42. Що є місцем  відбування засудженими покарання у виді позбавлення волі? 

Чи допускається переведення засудженого з одного місця відбування 

покарання до іншого? 

43. Який орган і в якому порядку визначає засудженим до позбавлення волі вид 

колонії?  

44. Який порядок направлення засуджених до позбавлення волі для відбування 

покарання? 

45. Який порядок переміщення засуджених до позбавлення волі передбачений 

чинним законодавством? 

46. Які підстави і порядок залишення в слічому ізоляторі чи направлення у 

виправну колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення 

волі для роботи з господарського обслуговування? 

47. Які підстави тимчасового залишення засудженого до позбавлення волі в 

слічому ізоляторі і його переведення з арештного дому, виправного центру, 

дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора? 

48. Який порядок прийняття засуджених до виправних і виховних колоній? 

49. Які вимоги щодо роздільного тримання засуджених у виправних і виховних 

колоніях передбачені чинним законодавством? На які заклади і установи не 

поширюються вимоги роздільного тримання засуджених? 

50. Які структурні дільниці створюються у виправних і виховних колоніях? 
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51. Який порядок тримання засуджених до позбавлення волі у дільниці 

карантину, діагностики і розподілу? 

52. Який порядок тримання засуджених до позбавлення волі у дільниці 

ресоціалізації? 

53. Який порядок тримання засуджених до позбавлення волі у дільниці 

посиленого контролю? 

54. Який порядок тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці 

соціальної адаптації? 

55. Який порядок тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці 

соціальної реабілітації? 

56. Які підстави і порядок зміни умов тримання засуджених до позбавлення 

волі? 

57. Які підстави і порядок переведення засуджених до позбавлення волі? 

58. Розкрийте сутність поняття «режим» у виправних і виховних колоніях.  Які 

основні вимоги режиму у колоніях? 

59. Які підстави і порядок застосування технічних засобів нагляду і контролю у 

колоніях? 

60. Які особливості здійснення оперативно-розшукової діяльності в колоніях? 

61. У яких випадках і в якому порядку встановлюється режим особливих умов у 

колоніях? 

62. Які підстави і порядок застосування до засуджених до позбавлення волі 

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї? 

63. Які права та обов’язки засуджених до покарання у виді позбавлення волі 

передбачені чинним законодавством? 

64. Який порядок придбання засудженими до позбавлення волі продуктів 

харчування та предметів першої потреби? 

65. Який порядок придбання засудженими до позбавлення волі літератури і 

письмового приладдя? 

66. Який порядок надання засудженим до позбавлення волі побачень, 

телефонних розмов? 
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67. Які підстави і порядок надання засудженим до позбавлення волі 

короткочасних виїздів за межі виправних і виховних колоній? 

68. Який порядок одержання засудженими до позбавлення волі посилок 

(передач) і бандеролей? 

69. В якій кількості засудженим дозволяється одержувати і відправляти листи і 

телеграми? Який порядок здійснення листування засуджених до 

позбавлення волі? 

70. Який порядок одержання і відправлення засудженими до позбавлення волі 

грошових переказів? 

71. Які особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених до 

позбавлення волі? 

72. Які особливості медико-санітарного забезпечення засуджених до 

позбавлення волі? 

73. Які підстави і порядок виконання примусового лікування засуджених до 

позбавлення волі? 

74. Які особливості залучення до праці осіб, засуджених до позбавлення волі? 

75. Які особливості правового регулювання умов праці засуджених до 

позбавлення волі? 

76. Які особливості оплати праці засуджених до покарання у виді позбавлення 

волі? 

77. Який порядок здійснення відрахувань із заробітку або іншого доходу 

засуджених до позбавлення волі? 

78. Який порядок пенсійного забезпечення засуджених до позбавлення волі? 

79. Чи зараховується час роботи засуджених у період відбування ними 

покарання у виді позбавлення волі, у стаж роботи для призначення трудової 

пенсії? 

80. У чому полягає соціально-виховна робота із засудженими? Які особливості 

її проведення у колоніях? 

81. Які основні напрями , форми і методи соціально-витховної роботи із 

засудженими до позбавлення волі? 
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82. Який порядок і особливості організації загальноосвітнього і професійно-

технічного навчання засуджених до позбавлення волі? 

83.  З якою метою створюються самодіяльні організації засуджених до 

позбавлення волі? Які самодіяльні організації засуджених можуть 

створюватися у колоніях і які особливості участі в них засуджених? 

84. Які особливості здійснення у колоніях свободи сповідувати будь-яку 

релігію або виражати переконання? Який порядок проведення в колоніях 

богослужінь і релігійних обрядів? 

85. Що є вільним часом засуджених до позбавлення волі? Яка його мінімальна 

тривалість? Як засуджені можуть розпоряджатися вільним часом? 

86. Які заходи заохочення застосовуються до засуджених до позбавлених волі? 

Який порядок їх застосування? 

87.  Які заходи стягнення застосовуються до засуджених до позбавлення волі? 

Який порядок їх застосування? 

88. Який засуджений є злісним порушником установленого порядку відбування 

покарання? Яке стягнення накладається тільки за злісне порушення 

встановленого порядку відбування покарання? 

89. Які посадові особи мають право застосовувати заходи заохочення і 

стягнення до засуджених? Який обсяг їх повноважень щодо застосування 

заходів заохочення і стягнення? 

90. Які підстави і розмір матеріальної відповідальності засуджених до 

позбавлення волі? 

91. Який порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних засудженими до 

позбавлення волі? 

92. Які особливості відбування покарання засудженими до позбавлення волі у 

виправних колоніях мінімального рівня безпеки? 

93. Які особливості відбування покарання засудженими до позбавлення волі у 

виправних колоніях середнього рівня безпеки? 

94. Які особливості відбування покарання засудженими до позбавлення волі у 

виправних колоніях максимального рівня безпеки? 
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95. Які особливості відбування покарання засудженими вагітними жінками, 

матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до трьох років? 

96. У яких випадках і в якому порядку жінкам, засудженим до позбавлення 

волі, дозволяється проживання за межами виправної колонії? 

97. На який строк неповнолітнім може бути призначено покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк? 

98. Які особливості призначення неповнолітнім покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк залежно від ступеня тяжкості злочину?  

99. Які особливості відбування покарання у  виправних колоніях? 

100.  Які заходи заохочення можуть застосовуватися до неповнолітніх, 

засуджених до покарання у виді позбавлення волі на певний строк? Які 

особливості їх застосування? 

101. Які заходи стягнення можуть бути застосовані до неповнолітніх, 

засуджених до покарання у виді позбавлення волі?  

102. Які посадові особи мають право застосовувати заходи заохочення і 

стягнення щодо неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі? Який 

обсяг повноважень цих посадових осіб щодо застосування заходів 

заохочення і стягнення щодо засуджених неповнолітніх? 

103. Які підстави і порядок переведення засуджених із виховної колонії до 

виправної колонії? 

104. У яких випадках засуджені до позбавлення волі, які досягли 

вісімнадцятирічного віку, можуть бути залишені у виховній колонії? 

105. Який порядок залишення у виховних колоніях засуджених, які 

досягли вісімнадцятирічного віку? 

106. Який порядок участі громадськості у виправленні і ресоціалізації 

засуджених неповнолітніх? 

107. Які особливості організації і діяльності піклувальної ради, 

батьківських комітетів у виховних колоніях? 

108. У чому полягає покарання у виді довічного позбавлення волі? У яких 

випадках воно застосовується? 
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109. До яких категорій осіб не застосовується покарання у виді довічного 

позбавлення волі? 

110. Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок і умови 

виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк? 

111. Що є місцем відбування покарання у виді довічного позбавлення волі? 

112. Які особливості розміщення засуджених до довічного позбавлення 

волі? 

113. Які права та обов’язки засуджених до довічного позбавлення волі? 

114. Які особливості залучення до праці, організації навчання засуджених 

до покарання у виді довічного позбавлення волі? 

115. Чи створюються самодіяльні організації серед засуджених до 

довічного позбавлення волі? 

116. За яких умов засудженим до довічного позбавлення волі може бути 

подано клопотання про його помилування? 

 

ЗАДАЧІ 

1. 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.  
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2. Клим засуджений до покарання у виді арешту. Під час відбування 

покарання в арештному домі Клима було залучено до робіт з господарського 

обслуговування установи - протягом шести годин щодня. У зв’язку з цим він 

заявив, що це порушує його права, оскільки засуджені до арешту не 

залучаються до праці і відмовився працювати. За це заступник начальника 

арештного дому виніс постанову про застосування до засудженого стягнення у 

виді поміщення в карцер строком на 7 діб.  

 Проаналізуйте, чи дотримано в даному випадку адміністрацією арештного 

дому норм, що регулюють порядок виконання покарання у виді арешту.  

    

3. 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.  

  

4. Черненко засуджений до покарання у виді обмеження волі на строк три 

роки. Під час виконання покарання Черненкові було доручено виконувати 

роботу вантажника на підприємстві виправного центру. Засуджений звернувся 

до адміністрації виправного центру з  проханням перевести його на іншу 
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роботу, оскільки напередодні він переніс хірургічну  операцію і йому згідно з 

рекомендаціями лікарів, тимчасово протипоказана робота, пов’язана з 

підійманням вантажів. Адміністрація виправного центру відмовила Черненкові 

у проханні перевести його на іншу роботу, оскільки, як зазначив заступник 

начальника виправного центру, на підприємстві виправного центру на сьогодні 

немає такої можливості. 

 Проаналізуйте ситуацію, чи дотримано в даному випадку норм 

кримінально-виконавчого законодавства адміністрацією виправного центру?   

 

5. Військовослужбовець строкової служби Нестеренко, який відбував 

покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, влаштував бійку з 

двома іншими засудженими. За це командир дисциплінарної роти застосував 

до Нестеренка дисциплінарне стягнення у виді арешту з триманням на 

гауптвахті на строк 10 діб. До цього Нестеренко не допускав порушень режиму 

відбування покарання. Під час перебування на гауптвахті засуджений 

звернувся до сержанта підрозділу охорони дисциплінарної роти з проханням 

надати йому короткострокове побачення, оскільки він ще не використав своє 

право на короткострокове побачення протягом місяця відбування покарання, а 

місяць вже закінчується. У відповідь на це сержант повідомив, що він не може 

задовольнити прохання Нестеренка, оскільки до останнього застосовано арешт 

і на період застосування стягнення у виді арешту засуджений не може 

отримувати побачень. На це Нестеренко заявив, що буде скаржитися у 

прокуратуру про порушення його прав. 

 Чи підлягатиме у даному випадку скарга Н. задоволенню? Чи дотримано в 

даному випадку передбачених законодавством підстав і порядку застосування 

до засудженого заходів стягнення? 

 

6. Під час провадження у кримінальній справі за обвинуваченням громадянина 

Вакули у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 ст. 122 Кримінального 

кодексу України, до нього було застосовано запобіжний захід у виді взяття під 

варту. Вироком суду Вакулу було засуджено вперше до покарання у виді 
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позбавлення волі на строк три роки за вчинення злочину, передбаченого 

частиною другою статті 122 КК України.  

 Після постановлення вироку за рішенням начальника слідчого ізолятора, де 

Вакула тримався під вартою, його на час відбування покарання у виді 

позбавлення волі було залишено в СІЗО для роботи з господарського 

обслуговування. Вакула заявив працівникам СІЗО, які повідомили йому про 

цей наказ, про те, що він категорично проти залишення його в СІЗО і заявив, 

що через свого захисника буде оскаржувати відповідне рішення в прокуратуру.  

 Чи підлягатиме в даному випадку скарга задоволенню? Який порядок 

залишення в слідчому ізоляторі осіб, засуджених до позбавлення волі, для 

роботи з господарського обслуговування? 

 

7. Засуджений Д. під час відбування покарання у виді позбавлення волі у 

виправній колонії середнього рівня безпеки, звернувся до адміністрації колонії 

з проханням перевести його в іншу колонію, оскільки у даній установі, за його 

словами, є загроза для його життя з боку інших засуджених, - на його життя 

вже двічі протягом тижня було здійснено замах. На це заступник начальника 

колонії у той же день повідомив Д. про те, що працівники виправної колонії 

здійснюють нагляд за засудженими і жодних порушень режиму не 

спостерігалося, а тим більше про замах на життя стало б відомо раніше. Крім 

того, як зазначив заступник начальника колонії, згідно з чинним 

законодавством засуджений до позбавлення волі відбуває весь строк покарання 

в одній виправній колонії.  

 Дайте правову оцінку розглядуваній ситуації. Чи має право засуджений на 

переведення з однієї виправної колонії до іншої? Чи правомірні дії 

адміністрації колонії?  

 

8. Громадянин З. засуджений до покарання у виді позбавлення волі, відбував 

його у виправній колонії середнього рівня безпеки. Під час відбування 

покарання при проведенні огляду молодшим інспектором колонії в 

засудженого було виявлено п’ять пачок чаю, золотий годинник, дві книги, 
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замовлені засудженим через книготорговельну мережу, гральні карти, а також 

гроші в сумі 400 гривень. Працівник установи, який проводив огляд, вилучив 

зазначені предмети, здав їх на склад установи, про що склав акт. Засуджений З. 

заперечив проти таких дій інспектора і зазначив, що згідно з роз’ясненими 

йому раніше правами, він мав право зберігати і використовувати все за 

винятком вилучених грошей.  

 Чи є  обгрунтованими заперечення засудженого?  

 Чи правомірні дії працівника колонії  щодо вилучення і передачі на 

зберігання зазначених предметів? Чи дотримано у даному випадку 

встановленого законодавством порядку вилучення зазначених речей і 

предметів? 

 

9. У виправній колонії середнього рівня безпеки засуджені залучалися до 

роботи на підприємстві колонії протягом 12 годин щодня, а у вихідні дні – по 8 

годин. Протестуючи проти таких дій адміністрації, засуджені колективно 

заявили, що будуть працювати не більше 8 годин щодня, а потім припиняти 

роботу. Також засуджені попередили, що у разі, якщо їх далі будуть 

змушувати до надурочної роботи, вони оголосять страйк. Засуджені написали 

колективне звернення у громадську правозахисну організацію і підготували та 

направили скаргу в прокуратуру.  

 Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірні вимоги та дії засуджених, а 

також дії адміністрації виправної колонії?  

 

10. Засуджений К., який відбував покарання у виді позбавлення волі у 

виправній колонії максимального рівня безпеки, звернувся з письмовою 

заявою до адміністрації колонії з проханням надати йому побачення з його 

адвокатом. Начальник колонії відмовив йому у наданні побачення, мотивуючи 

це тим, що по-перше, засудженому вже надавалося протягом останнього 

місяця відбування покарання належне йому за законом короткострокове 

побачення, по-друге, протягом цього ж місяця К. двічі порушив режим 
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відбування покарання: грав у настільні ігри з метою отримання матеріальної 

винагороди.  

 Дайте правову оцінку, чи законні  дії адміністрації колонії. . 

 

11. Засуджений М., який відбував покарання у виді позбавлення волі у 

виправній колонії середнього рівня безпеки, вкинув у поштову скриньку на 

території колонії лист для відправлення його своєму давньому знайомому. 

Через три дні інспектор колонії повідомив М., що його лист не було 

направлено адресату у зв’язку з тим, що цей лист має цинічний зміст, крім 

того, у ньому є елементи тайнопису. На це М. заявив, що буде скаржитися в 

прокуратуру у зв’язку з порушенням його права на листування. 

 Чи підлягатиме задоволенню скарга засудженого? 

 Варіант: засуджений М. вкинув у скриньку лист на ім’я Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. 

 

 12. Громадянин К., засуджений до покарання у виді позбавлення волі, був 

направлений для відбування покарання у виправну колонію середнього рівня 

безпеки. Під час відбування покарання йому було доручено виконання роботи 

продавця в ларку колонії. К. звернувся до адміністрації колонії з проханням 

забезпечити його роботою згідно з його спеціальністю, а саме - програміст. 

Адміністрація колонії задовольнила прохання засудженого і перевела його на 

роботу з обслуговування комп’ютерної техніки, а також устаткування для 

множення документів.  

 Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірні вимоги засудженого щодо 

забезпечення його роботою згідно з урахуванням його спеціальності? Чи 

правомірними є дії адміністрації колонії? 

 

13. Громадянин Н., засуджений до покарання у виді позбавлення волі, відбував 

його у виправній колонії середнього рівня безпеки. Після чотирьох місяців 

відбування покарання Н. звернувся до начальника колонії за дозволом про 

надання йому тривалого побачення на три доби з його дружиною, з якою 
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засуджений не перебував у зареєстрованому шлюбі, а також з двома їх 

неповнолітніми дітьми.  

 Начальник колонії не надав Н. дозволу на побачення, зазначивши, що 

оскільки Н. із зазначеною жінкою не перебуває в зареєстрованому шлюбі, то 

вона не є близькою родичкою засудженого і останній, відповідно, не має права 

на таке побачення. 

 Чи законними є дії начальника колонії? Чи має право засуджений Н. на 

побачення з зазначеними вище особами? 

Варіант: Н. звернувся з проханням до начальника колонії про надання йому 

дозволу на тривале побачення з правом спільного проживання з його сім’єю: 

батьком, матір’ю, двома повнолітніми братами. 

 

14. Засуджений Р. відбував покарання у виді позбавлення волі у виправній 

колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання. Протягом 

місяця після закінчення роботи на підприємстві колонії щодня, крім вихідних, 

Р. залучався протягом чотирьох годин до проведення ремонтних робіт в 

гуртожитку колонії.  

 Р. звернувся з проханням до заступника начальника колонії про те, щоб 

скоротити час залучення його до ремонтних робіт в неробочий час, оскільки 

йому фізично важко працювати вісім годин на підприємстві колонії і ще 

чотири години щодня додатково. На це заступник начальника колонії 

повідомив Р., що залучення останнього до цих робіт є тимчасовим і буде 

застосовуватися ще протягом двох тижнів, - коли планується закінчити ремонт 

у гуртожитку. Крім того, за словами заступника начальника колонії, 

засудженому як заохочення за цю роботу буде надано додатково одне тривале 

побачення. 

 Дайте правову оцінку ситуації. Чи обгрунтованою є вимога засудженого? 

Чи законними є дії адміністрації колонії? 

 

15. Громадянин Л., засуджений до покарання у виді позбавлення волі, 

відбував останнє у виправній колонії середнього рівня безпеки. За сумлінну 
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поведінку, ставлення до праці, за участь у музичному гуртку колонії, 

керівником якого він був, заступник начальника колонії відповідною 

постановою застосував до засудженого заохочення у виді надання 

додаткового тривалого побачення. Крім того, у зв’язку з участю в роботі 

музичного гуртка Л. на один робочий день на тиждень було звільнено від 

роботи на підприємстві виправної колонії.  

 Проаналізуйте, чи дотримано у даному випадку заступником начальника 

виправної колонії норм кримінально-виконавчого законодавства. 

 

16. Засуджений В. відбував покарання у виді позбавлення волі у виправній 

колонії середнього рівня безпеки. Після відбуття ним шести місяців 

покарання В. звернувся з проханням до начальника колонії про надання йому 

тривалого побачення на шість діб, оскільки він не використав своє право на 

тривале побачення у перші три місяці відбування покарання, тому попросив 

об’єднати два тривалі побачення в одне. 

 Яке рішення в даному випадку повинен прийняти начальник колонії? 

 

 17. Громадянка В. засуджена до покарання у виді позбавлення волі на строк 

7 років, відбувала його у виправній колонії мінімального рівня безпеки з 

загальними умовами тримання. У зв’язку з тим, що В. сумлінно ставилася до 

праці, не порушувала вимог режиму, за постановою начальника виправної 

колонії за погодженням зі спостережною комісією їй було дозволено 

проживання за межами виправної колонії на час звільнення від роботи у зв’язку 

з вагітністю і пологами.   

 Під час проживання за межами колонії В. тричі протягом двох місяців 

порушила правила поведінки під час відбування покарання – вживала спиртні 

напої, самовільно залишала визначену для перебування територію за межами 

виправної колонії. За кожне з цих порушень до засудженої були застосовані 

заходи стягнення. Крім того, за постановою начальника виправної колонії право 

на проживання В. за межами колонії було скасоване. В. заявила, що таке 

рішення є незаконним і вона буде скаржитися, оскільки вона має право на 
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проживання, виходячи зі свого стану – у зв’язку з вагітністю та пологами. Крім 

того, така постанова начальника колонії, за словами засудженої, повинна бути 

погоджена зі спостережною комісією, чого в даному випадку не було зроблено. 

 Чи підлягатиме скарга засудженої задоволенню? Чи є підстави для 

скасування начальником колонії права на проживання В. за межами колонії і чи 

дотримано в даному випадку порядку такого скасування? 

 

18. Громадянин Р., у віці 16 років, був засуджений до покарання у виді 

позбавлення волі  на строк три роки, яке відбував у виховній колонії. У зв’язку з 

сумлінною поведінкою і ставленням до навчання і праці засудженого, до Р. за 

постановою заступника начальника колонії було застосовано такий захід 

заохочення, як надання права виходу за межі виховної колонії в супроводі 

батьків чи інших близьких родичів. У зв’язку з цим Р. звернувся до заступника 

начальника колонії з проханням про надання йому права виходу за межі колонії 

в супроводі матері. За рішенням заступника начальника колонії Р. було надано 

таке право виходу за межі колонії тривалістю 12 годин. 

 Проаналізуйте, чи дотримано в даному випадку законодавства, що регулює 

порядок застосування заходів заохочення до неповнолітніх, засуджених до 

покарання у виді позбавлення волі. 

 

19. Громадянка С. за вчинення злочину, передбаченого п.2 ч. 2 ст. 115 КК 

України, засуджена до покарання у виді довічного позбавлення волі. За 

рішенням регіональної комісії обласного управління Державного департаменту 

України з питань виконання покарань С. було направлено для відбування 

покарання у виправну колонію максимального рівня безпеки. Адвокат 

засудженої оскаржив таке рішення регіональної комісії до суду. У скарзі, 

зокрема, зазначалося, що відповідно до частини другої статті 18 Кримінально-

виконавчого кодексу України засуджена повинна відбувати покарання у виді 

довічного позбавлення волі у виправній колонії середнього рівня безпеки. 

 Чи підлягатиме скарга задоволенню?  
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20. Громадянин В., засуджений до покарання у виді довічного позбавлення 

волі, був направлений для його відбування у виправну колонію максимального 

рівня безпеки. Через п’ять місяців після початку відбування покарання В. 

звернувся до начальника колонії з заявою надати йому дозвіл на два 

короткострокові побачення  - одне - з сестрою і друге – з його адвокатом, а 

також одне тривале побачення з батьками. Заступник начальника колонії  надав 

засудженому дозвіл лише на одне короткострокове побачення – з захисником, і 

відмовив у наданні інших побачень, мотивуючи це тим, що згідно з чинним 

законодавством засуджений не має на них права.  

 Проаналізуйте, чи дотримано в даному випадку адміністрацією виправної 

колонії законодавства, що регулює порядок виконання покарання у виді 

довічного позбавлення волі.  

 

21. Громадянин Ш., засуджений до покарання у виді довічного позбавлення 

волі, під час відбування його у виправній колонії максимального рівня безпеки, 

звернувся до адміністрації колонії з проханням про надання йому можливості 

здобути загальну середню освіту, оскільки він закінчив лише початкову школу. 

Йому було відмовлено. При цьому заступник начальника колонії повідомив Ш., 

що оскільки той засуджений довічно, то здобуття ним освіти є недоцільним, 

однак засудженому буде забезпечено здобуття необхідної професійної 

підготовки для роботи на підприємстві колонії.  

 Проаналізуйте, чи дотримано адміністрацією колонії законодавства, що 

регулює порядок виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. 

 

 

 


