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І .  ВСТУП  
 

Оволодіння на належному рівні теоретичними знаннями 
в галузі кримінально-виконавчого права, безперечно, створює 
міцне підґрунтя для подальшого здійснення кримінально-
виконавчої діяльності. Ознаками науки кримінально-вико- 
навчого права є спрямованість на пізнання і використання зако-
номірностей процесу ресоціалізації засуджених, накопичення і 
систематизація знань з теорії і практики виконання покарань, 
ведення досліджень з проблем виконання покарань. Наука кри-
мінально-виконавчого права вивчає: однойменну галузь права; 
історію розвитку виправно-трудового права і діяльність органів, 
які виконують кримінальні покарання; практику діяльності цих 
органів і установ, досвід роботи аналогічних установ у зарубіж-
них країнах. Вона, крім того, узагальнює і поширює позитивний 
досвід діяльності органів, які виконують покарання, розробляє 
пропозиції щодо удосконалення правових норм і практики їх 
застосування.  

Але не лише складність кримінально-виконавчих право-
відносин впливає на організацію діяльності персоналу органів і 
установ виконання покарань. Сучасне суспільство вимагає від 
працівників не тільки знання законодавчої бази, а й наявності, 
окрім особистісних якостей, педагогічних, психологічних, фі-
лологічних, етичних знань, практичних умінь комунікативного, 
аналітичного характеру, володіння технологіями педагогічної 
діяльності.  

Працівник органів і установ виконання покарань також 
має будувати свою роботу з засудженими з урахуванням особ-
ливостей соціометрії їх колективу та індивідуальними особли-
востями окремих осіб.  

Навчальна дисципліна “Практикум з кримінально-
виконавчого права” містить систематизований виклад найбільш 
важливих аспектів процесу виконання кримінальних покарань 
та роботи з особами, які відбувають покарання в установах ви-
конання покарань або перебувають на обліку кримінально-
виконавчої інспекції.  
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У результаті вивчення навчальної дисципліни “Практи-
кум з кримінально-виконавчого права” студенти повинні: 

– знати нормативно-законодавчу базу, що регламентує 
основні напрямки діяльності органів і установ виконання пока-
рань, зокрема щодо організації і здійснення соціально-виховної 
роботи, застосування фізичної сили та спеціальних засобів, дія-
льності оперативних підрозділів і військових формувань, форм і 
методів проведення оперативно-розшукової роботи; 

– орієнтуватися в сучасних методиках оцінки ступеня 
виправлення особи, ведення обліково-реєстраційних документів 
та отримання з них інформації про поведінку засудженого; 

– володіти базовими навичками виявлення осіб, схи-
льних до вчинення самогубства, використання методів профі-
лактики агресії, складання характеристик та індивідуальних 
програм; 

– уміти на практиці складати обліково-реєстраційні 
документи на засуджених, оформляти особові справи, обрахо-
вувати строки покарання та розгляду матеріалів щодо засудже-
них на засіданнях комісії установи, формувати пакетів докуме-
нтів на засуджених з приводу умовно-дострокового звільнення, 
заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, амністії, 
помилування, адміністративного нагляду тощо. 
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ІІ. З М І С Т 
 

1. Соціально-виховна та психологічна робота з засудженими 
в місцях позбавлення волі 

 
Напрямки та принципи соціальної роботи із засуджени-

ми. Технології соціальної роботи із засудженими. Форми та ме-
тоди виховної роботи із засудженими. Основні функціональні 
обов’язки начальника відділення соціально-психологічної  
служби. Організація психологічної допомоги в установах вико-
нання покарань, її мета, завдання та обсяг. Основні функціона-
льні обов’язки психолога установи виконання покарань; форми, 
методи та способи їх виконання. Тактика виявлення осіб,  
схильних до суїциду. Профілактика суїцидів серед засуджених 
та осіб, узятих під варту.  

 
2. Виявлення та профілактика агресії та непокори  

засуджених та осіб, узятих під варту 
 
Основні причини виникнення агресії серед засуджених і 

слідчо-заарештованих та непокори вимогам адміністрації. Про-
філактика і корекція агресивної поведінки. Професійні та людсь-
кі якості працівника установи виконання покарань та СІЗО, які 
необхідні для зменшення ризику прояву агресії засуджених. Ал-
горитм дій персоналу в разі виникнення масової непокори або 
бунту. Військові формування та спеціальні підрозділи, їх роль у 
ліквідації масових заворушень і бунтів в установах виконання 
покарань і СІЗО. Порядок примусового годування засуджених. 
Профілактика та припинення злочинів терористичної спрямова-
ності та дій, що дезорганізують функціонування установ. 

 
3. Порядок застосування до засуджених  

заходів заохочення і стягнення 
 

Роль заходів заохочення і стягнення у процесі виконан-
ня-відбування кримінальних покарань. Обставини, що встанов-
люються при вирішенні питання заохочення засуджених або 
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накладання на них дисциплінарних стягнень. Документування 
порушень та заходів реагування на них. Застосування до засу-
джених заохочень: підстави та порядок, складання документів. 
Порядок виконання накладених стягнень.    

 
4. Порядок складання основних документів за результатами 

проведення соціально-виховної роботи з засудженими 
 
Документальне оформлення проведення соціально-

виховної роботи. Види журнальних обліків та порядок їх веден-
ня. Індивідуальна програма роботи з засудженим: загальні під-
ходи до її складання. Методика оцінки ступеня виправлення за-
суджених. Періодичність проведення оцінки виправлення засу-
джених та її значення для процесу виконання покарання. Поря-
док складання характеристик на засуджених. Основні вимоги 
до змісту характеристик на засуджених.  

 
5. Організація роботи оперативних підрозділів установ  

виконання покарань та слідчих ізоляторів 
 

Оперативно-розшукова діяльність в установах виконан-
ня покарань та СІЗО. Правові підстави для проведення операти-
вно-розшукової роботи в колоніях, виправних центрах і СІЗО. 
Основні завдання та цілі діяльності оперативних підрозділів 
установ виконання покарань. Повноваження оперативних під-
розділів. Форми та методи оперативної роботи. Порядок взає-
модії оперативних підрозділів з іншими службами установи ви-
конання покарань та СІЗО. Роль оперативних підрозділів при 
розгляді питань застосування до засуджених заходів заохочен-
ня, стягнення, умовно-дострокового звільнення, переведення до 
установи іншого виду тощо.  

 
6. Правовий і соціальний статус персоналу  

Державної кримінально-виконавчої  служби України 
 

Правовий статус рядового і начальницького складу 
установ виконання покарань. Функції персоналу органів і 
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установ виконання покарань. Нормативне регулювання про-
ходження служби. Соціальні гарантії. Грошове та пенсійне 
забезпечення персоналу Державної кримінально-виконавчої 
служби України. Державне страхування персоналу Державної 
кримінально-виконавчої служби України. Пропозиції, заяви та 
скарги. Рада зборів рядового і молодшого начальницького 
складу підрозділу та її роль у вихованні особового складу, змі-
цненні дисципліни і порядку. Наставництво і його роль у вихо-
ванні та підвищенні професійного рівня особового складу. Ос-
новні права та обов’язки персоналу. Підстави та порядок за-
стосування сили персоналом органів і установ виконання пока-
рань та СІЗО. Атестація персоналу Державної пенітенціарної 
служби України. Заохочення. Дисциплінарні стягнення. Оскар-
ження дисциплінарних стягнень. Правила носіння форменого 
одягу. Поняття корупції та її суспільної небезпечності. Причини 
та умови корупційних діянь. Додержання персоналом вимог  
антикорупційного законодавства. Діяльність державних органів 
щодо виявлення корупційних діянь в установах та притягнення 
винних до відповідальності. Призначення та основні завдання 
відділу з питань запобігання та протидії корупції і внутрішньої 
безпеки.  

 
7. Порядок обчислення строків у процесі виконання  

кримінальних покарань 
 

Види строків, які підлягають визначенню та обрахуван-
ню в процесі виконання кримінальних покарань. Загальні під-
ходи до обрахування строків (астрономічне та процесуальне 
обчислення). Строки вступу в законну силу рішень судів. Поря-
док зарахування до строку покарання часу перебування під вар-
тою, періоду затримання тощо. Правила обрахування строку в 
днях, місяцях і роках. Обчислення закінчення строку покарання 
та дати звільнення, строків додаткових покарань. Визначення 
частини строку покарання, яку засудженому необхідно відбути 
для застосування умовно-дострокового звільнення, заміни не-
відбутої частини покарання більш м’яким, амністії тощо.     
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8. Ведення облікових документів на засуджених.  
Формування особових справ та карткових обліків 

 
Підстави та порядок етапування засуджених. Оформ-

лення документів на етапування. Основні карткові та журнальні 
обліки, які складаються на особу в СІЗО та установах виконан-
ня покарань. Порядок формування та ведення особової справи 
на засудженого. Складові частини особової справи засуджено-
го. Звірки даних про особу в різних документах та методи усу-
нення виявлених невідповідностей. Поняття про діловодство. 
Нормативне регулювання та загальні положення здійснення ді-
ловодства в органах та установах виконання покарань, слідчих 
ізоляторах ДПтС України. Види документів за ознаками класи-
фікації та групами. Вимоги до бланків, оформлення реквізитів і 
тексту документа. 

 
9. Робота з особовими справами засуджених.  

Методика отримання інформації про особу та її поведінку  
з документальних джерел 

 
Особова справа як основне джерело інформації про за-

судженого. Перелік документів і матеріалів, які зберігаються в 
особовій справі. Складові частини особової справи. Порядок 
долучення документів до особових справ засуджених. Основні 
джерела надходження документів для долучення до особових 
справ, перевірка їх достовірності. Вирок суду як джерело даних 
про особу. Інформація про попередні судимості, їх погашення, 
зняття. Відомості про рідних та інші обставини, що характери-
зують особу засудженого. Формування другої частини особової 
справи. Правила долучення та вилучення документів. Змістове 
наповнення матеріалів на засуджених.   

 
10. Порядок складання матеріалів,  
які характеризують засуджених 

 
Порядок підготовки документів на засуджених для роз-

гляду питань на засіданні комісії установи щодо умовно-
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дострокового звільнення, заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким, переведення до установи іншого виду. Довідка з 
особової справи (зміст та правила складання), довідка про за-
охочення та стягнення, опитувальний лист, характеристика, до-
відка про майновий позов та його відшкодування, медична до-
відка тощо. Фабула справи: порядок її визначення й значення 
при складанні матеріалів.  

 
11. Звільнення з установ виконання покарань  

та слідчих ізоляторів на підставі амністії і помилування 
 

Поняття амністії і помилування як підстав звільнення. 
Порядок застосування амністії та подання матеріалів для роз-
гляду питання про помилування. Компетенція державних орга-
нів і посадових осіб щодо застосування амністії і помилування. 
Складання документів для застосування амністії і помилування. 
Документальне оформлення процедури звільнення засуджено-
го. Заповнення довідки про звільнення.   

 
12. Підготовка та подання до суду матеріалів  

на встановлення адміністративного нагляду за особами,  
що звільняються з місць позбавлення волі 

 
Визначення засуджених, які за формальними ознаками 

підпадають під встановлення адміністративного нагляду. Під-
стави для внесення подання до суду щодо встановлення адмі-
ністративного нагляду. Характеристика поведінки засудженого 
як підстава для встановлення адміністративного нагляду. Офо-
рмлення подання та інших матеріалів для встановлення адміні-
стративного нагляду. Загальні вимоги до оформлення матеріа-
лів: їх повнота, точність, відповідність висновків працівників 
установи матеріалам справи та даним про поведінку засуджено-
го в період відбування покарання. Строки підготовки та подан-
ня матеріалів до суду. Випадки скорочення строків підготовки 
та подання матеріалів до суду. 
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