МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

ЗАВДАННЯ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ”

Харків
2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

ЗАВДАННЯ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ”
галузь знань 08 “Право”,
перший (бакалаврський) освітньокваліфікаційний рівень, спеціальність 081 “Право”
для студентів ІV курсу
факультету підготовки кадрів
для Державної пенітенціарної служби України

Харків
2015

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни
“Організація роботи пенітенціарної служби” (галузь знань 08
“Право”, перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний
рівень, спеціальність 081 “Право”) для студентів ІV курсу
факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної
служби України / уклад.: А. Х. Степанюк, О. В. Таволжанський. –
Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – 9 с.

У к л а д а ч і: А. Х. Степанюк,
О. В. Таволжанський

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою
університету (протокол № 11 від 15.12.2015 р.)

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2015

1. В С Т У П
Організація роботи пенітенціарної служби центрального
органу виконавчої влади як з питань виконання покарань, так і
органів та установ виконання покарання відображає реалізацію
державної політики у сфері виконання покарань.
Вивчення навчальної дисципліни “Організація роботи
пенітенціарної служби” спрямовано на: засвоєння практичних
основ діяльності головних ланок кримінально-виконавчої системи, наведених у теоретичному матеріалі курсу, шляхом обговорення найбільш важливих питань на практичних заняттях;
формування у майбутніх співробітників кримінальної юстиції
цілісного уявлення про цілі і функції, що визначені чинним законодавством. Окреслено також основи організації роботи органів і установ виконання покарань та роз’яснено механізми
діяльності персоналу пенітенціарної служби.
У результаті вивчення даного курсу студенти п о в и н н і:
– з н а т и загальні положення з організації роботи органів та установ виконання покарань; порядок здійснення діяльності персоналу кримінально-виконавчих установ;
– у м і т и вільно орієнтуватися у системі кримінальновиконавчого законодавства України, правильно тлумачити його
норми; використовувати дані науки кримінально-виконавчого
права для підвищення професійних знань.
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2. З М І С Т
Т е м а 1. Організація роботи пенітенціарної служби:

призначення та основні функції
Питання для обговорення
1. Призначення і завдання пенітенціарної служби.
2. Реалізація політики у сфері виконання покарань через
діяльність органів і установ кримінально-виконавчої системи.
3. Історія виникнення, трансформування та становлення
пенітенціарних інституцій на території сучасної України.
Т е м а 2. Законодавство з організації діяльності

пенітенціарної служби
Для самостійного вивчення
1. Законодавче врегулювання організації діяльності пенітенціарної служби.
2. Основні профільні акти з питань виконання покарань: Закон України “Про державну кримінально-виконавчу
службу України”, Закон України “Про пробацію”, накази,
затверджені Міністерством юстиції України, накази Державної
пенітенціарної служби України, накази Державного департаменту України з питань виконання покарань.
Т е м а 3. Діяльність центрального органу виконавчої

влади з питань виконання покарань
Питання для обговорення
1. Організаційно-правові основи діяльності Державної
пенітенціарної служби України. Апарат центрального органу
виконавчої влади з питань виконання покарань.
2. Сфера повноважень та підпорядковані суб’єкти. При4

значення та функції Голови Державної пенітенціарної служби
України, його першого заступника та заступника.
3. Колегіальні органи при Державній пенітенціарній
службі України. Апеляційна комісія: склад, організація діяльності, повноваження.
Т е м а 4. Організація роботи територіальних органів
управління державної пенітенціарної служби України

Питання для обговорення
1. Правове регулювання створення та діяльності територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби України.
2. Структура, повноваження територіальних органів виконавчої влади з питань виконання покарань.
3. Колегіальні органи при територіальних органах
Управління Державної пенітенціарної служби України. Колегія
управління: склад, повноваження. Регіональна комісія.
Т е м а 5. Основи діяльності кримінально-виконавчої

інспекції
Питання для обговорення
1. Правове регулювання створення та організації діяльності кримінально-виконавчих інспекцій (КВІ).
2. Функції та завдання. Діяльність персоналу КВІ з виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі.
3. Нагляд за засудженими, звільненими від відбування
покарань.
4. Правове регулювання діяльності служби пробації.
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Т е м а 6. Діяльність установ виконання покарань

Питання для обговорення
1. Система установ виконання покарань. Цілі, функції
відповідно до чинного законодавства України.
2. Організаційно правові засади діяльності установ виконання покарань відкритого типу. Колонії як суб’єкт реалізації
політики у сфері виконання покарань. Види колоній. Організаційна та просторова структура установ виконання покарань закритого типу. Колегіальні органи колоній.
3. Організаційно правові засади діяльності арештних
домів. Відбування покарань у слідчих ізоляторах.
4. Установи виконання покарань відкритого типу.
Т е м а 7. Персонал органів та установ виконання

покарань
Для самостійного вивчення
1. Вимоги до працівників державної пенітенціарної
служби. Формування кадрового резерву. Атестація персоналу
державної кримінально-виконавчої служби.
2. Особливості проходження служби особам рядового і
начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби України.
3. Матеріальне та пенсійне забезпечення персоналу.
Т е м а 8. Діяльність соціально-психологічної служби

Питання для обговорення
1. Правові основи створення та діяльності відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи.
2. Права та обов’язки начальника відділення СПС.
3. Особливості діяльності старших вихователів у виховних колоніях.
6

3. СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Кримінально-виконавчий кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 3. – Ст. 21.
Кримінальний кодекс України // Там же. – 2001. – № 2,
5. – Ст. 131.
Кримінально-процесуальний кодекс України // Відом.
Верхов. Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.
Кримінальний процесуальний кодекс України // Уряд,
кур’єр. – 2012. – № 99.
Про Державну кримінально-виконавчу службу України:
Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 30. –
Ст. 409.
Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ
України: Закон України // Там же. – 2006. – № 29. – Ст. 245.
Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з
місць позбавлення волі: Закон України // Там же. – 1994. –
№ 52. – Ст. 455.
Інструкція про роботу відділів (груп, секторів, старших
інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ
виконання покарань та слідчих ізоляторів: затв. наказом М-ва
юстиції України від 08.06.2012 р. № 847/5 // Офіц. вісн. України. –
2012. – № 28. – Ст. 1066.
Про затвердження Інструкції про порядок розподілу,
направлення та переведення для відбування покарання осіб,
засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну
комісію з питань розподілу, направлення та переведення для
відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі,
Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної
служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення
волі: наказ М-ва юстиції України від 08.02.2012 р. № 222/5 //
Там же. – 2012. – № 14. – Ст. 524.
Положення про Державну пенітенціарну службу України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 лип.
2014 р. № 225 // Там же. – 2014. – № 54. – С. 79. – Ст. 1452.
7

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання
покарань: наказ М-ва юстиції України від 29.12.2014 р.
№ 2186/5 // Офіц. вісн. України. – 2015. – Ст. 209
Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої систми : навч. посіб. / К. А. Автухов, О. В. Ткачева, І. С. Яковець; за ред. А. Х. Степанюка. – Харків: Право,
2012. – 152 с.
Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Харків: Кроссроуд, 2011. – 323 с.
Кримінально-виконавче право: підруч. / В. В. Голіна,
А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд [та ін.]; за ред. В. В. Голіни і
А. Х. Степанюка. – Харків: Право, 2014. – 439 с.
Кримінально-виконавчий кодекс України: наук.-практ.
комент. / за заг. ред. В.В. Коваленка, А.Х. Степанюка. – Київ:
Атіка, 2012. – 492 с.
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / А. П. Гель, О. Г. Колб, В. О. Корчинський [та ін.]; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Київ: Юрінком Інтер,
2008. – 496 с.
Таволжанський О. В. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі : монографія / О. В. Таволжанський ; за заг. ред. В. В. Голіни, Л. П. Оніки. – Харків: Право,
2015. – 192 с.
Організація роботи персоналу Державної кримінальновиконавчої служби України з підготовки засуджених до звільнення: наук-практ. посіб. / В. І. Борисов, А. В. Байлов, В. С. Батиргареєва [та ін.]. – Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ,
2010. – 332.

8

Навчальне

видання

Електронне видання

ЗАВДАННЯ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ”
галузь знань 08 “Право”,
перший (бакалаврський) освітньокваліфікаційний рівень, спеціальність 081 “Право”
для студентів ІV курсу
факультету підготовки кадрів
для Державної пенітенціарної служби України

У к л а д а ч і: СТЕПАНЮК Олексій Володимирович,
ТАВОЛЖАНСЬКИЙ Анатолій Хомич
Відповідальний за випуск Б. М. Головкін
Редактор В. В. Арнаутова
Комп’ютерна верстка А. В. Старжинської

План 2015

Підп. до друку
2015. Вид. № 136.
Зам. № 136.

