
Питання, що виносяться на модуль з курсу  

«Кримінально-виконавче право України»   

 

1. Поняття і предмет кримінально-виконавчого права як галузі 

права. 

2. Методи кримінально-виконавчого права як галузі права. 

3. Система кримінально-виконавчого права як галузі права. 

4. Принципи кримінально-виконавчого права, їх зміст і значення. 

5. Види органів виконання покарань. 

6. Види установ виконання покарань. 

7. Порядок виконання покарання у виді штрафу. 

8. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

9. Обов’язки уповноваженого органу з питань пробації щодо 

виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. 

10. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

11. Обов’язки органів, які мають право анулювати дозвіл на 

заняття певними видами діяльності. 

12. Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

13. Умови відбування покарання у виді громадських робіт. 

14. Обов’язки уповноваженого органу з питань пробації щодо 

виконання покарання у виді громадських робіт. 

15. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженим покарання у виді 

громадських робіт. 

16. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт. 

17. Умови відбування покарання у виді виправних робіт. 

18. Обов’язки уповноваженого органу з питань пробації щодо 

виконання покарання у виді виправних робіт. 

19. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженим покарання у виді 

виправних робіт.  

20. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт. 

21. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до 

виправних робіт та порядок їх застосування. 

22. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до 

виправних робіт та порядок їх застосування. 

23. Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для 

військовослужбовців.  

24. Місце відбування покарання у виді арешту. 

25. Умови відбування покарання у виді арешту. 

26. Залучення осіб, які відбувають по карання у виді арешту, до 

праці. 

27. Матеріально-побутове забезпечення та медичне 

обслуговування осіб, засуджених до арешту. 

28. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до 

арешту. 

29. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до 

арешту. 

30. Особливості відбування покарання у виді арешту 

військовослужбовцями. 

31. Порядок направлення та прийому засуджених у 

дисциплінарний батальйон. 

32. Розміщення та режим утримання засуджених у 

дисциплінарному батальйоні. 

33. Побачення і телефонні розмови засуджених 

військовослужбовців. 

34. Листування засуджених військовослужбовців у 

дисциплінарному батальйоні. 

35. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі 

дисциплінарного батальйону. 

36. Одержання засудженими військовослужбовцями посилок 

(передач) і бандеролей. 

37. Організація праці та виховна робота із засудженими у 

дисциплінарному батальйоні. 

38. Заохочення, що застосовуються до військовослужбовців у 

дисциплінарному батальйоні. 

39. Дисциплінарні стягнення, що застосовуються до 

військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні. 

40. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених 

військовослужбовців. 

41. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.  

42. Процедура направлення засуджених до обмеження волі для 

відбування покарання. 

43. Обов’язки адміністрації виправного центру. 

44. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі. 

45. Правове регулювання праці засуджених до обмеження волі. 



46. Медичне обслуговування та матеріально-побутове 

забезпечення засуджених до обмеження волі. 

47. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі. 

48. Участь засуджених до обмеження волі в самодіяльних 

організаціях. 

49. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі. 

50. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі. 

51. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі. 

52. Порядок визначення засудженому до позбавлення волі виду 

колонії. 

53. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування 

покарання. 

54. Переміщення засуджених до позбавлення волі. 

55. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну 

колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для 

роботи з господарського обслуговування. 

56. Тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі і 

переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, 

дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора. 

57. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до 

виправних і виховних колоній. 

58. Структурні дільниці виправних і виховних колоній.  

59. Режим у колоніях та його основні вимоги. 

60. Технічні засоби нагляду і контролю в колоніях. 

61. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях. 

62. Режим особливих умов у колоніях. 

63. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 

засобів і зброї до засуджених до позбавлення волі. 

64. Права засуджених до позбавлення волі. 

65. Обов’язки засуджених до позбавлення волі. 

66. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до 

позбавлення волі. 

67. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі. 

Виконання примусового лікування. 

68. Праця засуджених до позбавлення волі. Залучення засуджених до 

позбавлення волі до суспільно корисної праці. 

69. Умови праці засуджених до позбавлення волі. Оплата праці 

засуджених до позбавлення волі. 


