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1. Опис навчальної дисципліни
Мова навчання: українська.
Статус дисципліни: обов’язкова .
Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне
базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними
фундаментальних положень теорії кримінального права і змісту кримінального
законодавства та інших суміжних правових дисциплін і курсів, з урахуванням останніх
досягнень науки кримінально-виконавчого права, практики, у тому числі судової,
застосування Конституції України, Кримінального, Кримінального процесуального,
Кримінально-виконавчого кодексів України, інших нормативно-правових актів, виявлених
проблем кодифікації кримінально-виконавчого законодавства України, закордонного та
міжнародного передового досвіду правового регулювання сфери виконання та відбування
покарань та набуття ними відповідних фахових компетенцій.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» є
система кримінально-виконавчих відносин, які виникають в процесі виконання та відбування
покарання.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 150 годин, 5 кредитів ЕCTS.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни «Кримінально-виконавче право» є отримання базових
знань та набуття практичних навичок з питань виконання кримінального покарання.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» є:
ознайомлення студентів із закономірностями виникнення і розвитку кримінальновиконавчого права України; засвоєння загальних положень кримінально-виконавчого права,
організації діяльності органів і установ виконання покарання, правового статусу засуджених,
порядок і умови виконання та відбування покарання; засвоєння юридичної лексики і
термінології; формування правової культури.
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Кримінально-виконавче право» забезпечує набуття здобувачами освіти
таких компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2.
ЗК3.
ЗК7.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 12.

Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми

Спеціальні (фахові) компетентності
СК3.
Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння
їх правової природи
СК4.
Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики
Європейського суду з прав людини.
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СК7.

СК11.
СК13.

Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а
також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як:
конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право,
цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне
право.
Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих
знань у професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право України»
здобувач вищої освіти повинен досягти таких запланованих результатів навчання:
Шифр

Зміст

ПР4.

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

ПР9.

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти
відповідно до отриманих рекомендацій.

ПР13.

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та
суспільного контексту.

ПР15.

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології
і бази даних.

ПР19.

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових
інститутів і норм фундаментальних галузей права.

ПР21.

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично
значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
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4. Структура навчальної дисципліни
Обсяг у годинах

л

се
м

пз

ла
б

с.р.

Заочна форма
у тому числі

усього

денна форма
у тому числі

усього

Назви змістових модулів
і тем

л

се
м

ла
б

пз

с.р.

Змістовий модуль 1. Загальна частина
Тема 1. Предмет і
система
кримінальновиконавчого
права.
кримінально-виконавче
законодавство.
Тема
2.
Органи
і
установи
виконання
покарань.
Тема 3. Правовий статус
засуджених.
Тема 4.
Міжнародні
стандарти поводження із
засудженими.
Разом за змістовим
модулем 1

16

4

-

2

-

10

16

1

-

-

-

15

14

4

-

2

-

8

14

1

-

-

-

13

16

4

-

2

-

10

16

1

-

-

-

15

16

4

-

2

-

10

16

1

-

-

-

15

62

16

-

8

-

38

62

4

-

-

-

58

Змістовий модуль 2. Особлива частина
Тема 5. Поняття, види і
система
пробації
в
Україні.
Тема 6. Виконання
покарання.
Тема
7.
Відбування
покарання
Тема 8. Класифікація
засуджених
до
позбавлення волі.
Тема 9. Режим покарання
у виді позбавлення волі:
поняття та засоби його
забезпечення
Тема 10. Звільнення від
відбування покарання.
Разом
за
змістовим
модулем 2
Усього годин

15

6

-

2

-

8

15

1

-

-

-

14

15

6

-

2

-

8

15

1

-

1

-

13

15

10

-

2

-

8

15

2

-

1

-

13

15

4

-

2

-

8

15

2

-

1

-

13

15

4

-

2

-

4

15

2

-

1

-

13

13

4

-

2

-

4

13

2

-

-

-

11

88

36

-

12

-

40

88

10

-

4

-

77

150 52

-

20

-

78

150 14

-

4

-

132

5. Зміст програми навчальної дисципліни
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.
ПРЕДМЕТ
І
СИСТЕМА
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО
ПРАВА.
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО. Кримінально-виконавче право як
форма політики у сфері виконання покарань. Поняття «кримінально-виконавче право».
Основні принципи кримінально-виконавчого права. Діяльність органів та установ виконання
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покарань як предмет регулювання у кримінально-виконавчому праві. Основні напрямки
діяльності органів та установ виконання покарань. Процес виконання-відбування покарання
як об’єкт кримінально-виконавчої діяльності. Адміністрація органів та установ виконання
покарань як суб’єкт виконання покарання. Мета кримінально-виконавчої діяльності.
Засуджений як суб’єкт відбування покарання. Учасники кримінально-виконавчої діяльності.
Кримінально-виконавчі правовідносини як форма кримінально-виконавчої діяльності.
Кримінально-виконавче законодавство. Джерела кримінально-виконавчого права. Система
нормативних актів. Практика Європейського суду з прав людини в системі кримінальновиконавчого законодавства.
2. ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. Види органів і установ виконання
покарань. Кримінально-виконавчі установи відкритого і закритого типу. Центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань
та пробації. Територіальні органи управління виконання покарань. Інші органи управління
окремими напрямками діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.
Установи виконання покарань, їх система та основні завдання. Інші органи, які виконують
кримінальні покарання, але не входять до структури Державної кримінально-виконавчої
служби. Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими органами держави, які
здійснюють боротьбу зі злочинністю.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ Поняття «правовий статус засуджених». Основи
правового статусу засуджених, його зміст. Основні права засуджених. Право засуджених на
особисту безпеку. 8 Основні обов’язки засуджених. Заборони щодо засудженого, їх зміст та
обґрунтованість. Законні інтереси засуджених. Закріплення правового статусу засуджених у
кримінально-виконавчому законодавстві. Загальні принципи визначення правового статусу
засуджених. Норми кримінального законодавства та вирок суду як джерело обмежень прав
та свобод засуджених.
4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ Мінімальні
стандартні правила поводження з ув’язненими (2015). Декларація про захист усіх осіб від
тортур та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що зневажають людську гідність, видів
поводження та покарання (1975). Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні
правопорядку (1979). Принципи медичної етики, що стосуються ролі працівників охорони
здоров’я, а особливо лікарів, у захисту ув’язнених чи затриманих осіб від тортур та інших
жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання
(1982). Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів поводження і покарання (1984). Заходи, що гарантують захист
прав тих, хто засуджений до страти (1984). Мінімальні стандартні правила ООН, що
стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) (1985). Звід
принципів захисту всіх осіб, що зазнали затримання або ув’язнених в будь-якій формі (1988).
Мінімальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов’язаних із тюремним
ув’язненням (Токійські правила) (1990). Основні принципи поводження з в’язнями (1990).
Керівні принципи ООН по попередженню злочинності серед неповнолітніх (Ел-Ріядські
керівні принципи). (1990). Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлення
волі (1990). Європейські тюремні правила.
ОСОБЛИВАЧАСТИНА
5. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І СИСТЕМА ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ Інститут пробації та його
значення в реалізації політики у сфері виконання покарань. Правове регулювання пробації в
Україні. Поняття та види пробації. Визначення основних термінів пробації. Мета та завдання
пробації. Принципи пробації: справедливості; законності; невідворотності виконання
покарань; дотримання прав і свобод людини і громадянина; поваги до людської гідності;
рівності перед законом; диференційованого та індивідуального підходу; конфіденційності;
неупередженості; взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування,
громадськими об’єднаннями та громадянами. Підстави та зміст пробації. Пробаційні
програми, поняття та зміст. Суб’єкти пробації. Основні права суб’єктів пробації. Основні
обов’язки суб’єктів пробації. Система органів пробації. Їх взаємодія з іншими
правоохоронними органами та іншими органами держави. Правове положення Державної
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установи “Центр пробації” та філії Державної установи “Центр пробації”. Основні завдання
Центру пробації. Поняття уповноваженого органу з питань пробації, його основні завдання
та функції. Волонтери пробації. Вимоги до волонтера, його правовий статус та порядок
здійснення діяльності. Нагляд і контроль за діяльністю органу пробації. Відомчий контроль.
Громадський контроль.
6. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ Органи, які виконують майнові покарання. Порядок
виконання покарання у виді штрафу. Розстрочення та відстрочення покарання у виді штрафу,
можливість заміни покарання у виді штрафу іншими видами покарання. Відповідальність за
ухилення від відбування покарання у виді штрафу. Порядок виконання покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Обов’язки
засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною. Відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Загальна характеристика та
порядок виконання покарання у виді громадських робіт Умови виконання покарання у виді
громадських робіт. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт. Обов’язки
власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем
відбування засудженими покарання у виді громадських робіт. Відповідальність засуджених
до покарання у виді громадських робіт. Загальна характеристика та порядок виконання
покарання у виді виправних робіт. Умови відбування покарання у виді виправних робіт.
Обчислення строку покарання у виді виправних робіт. Заходи заохочення та стягнення, що
застосовуються до засуджених до виправних робіт. Відповідальність за ухилення
засудженого від відбування покарання у виді виправних робіт.
7. ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ Місця відбування покарання у виді обмеження волі.
Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання. Обчислення строку
покарання у виді обмеження волі. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження
волі. Умови праці засуджених до обмеження волі. Обов’язки адміністрації виправного
центру. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним
органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі. Матеріально-побутове забезпечення
засуджених до обмеження волі. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження
волі. Застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, що відбувають покарання у виді
обмеження волі. Відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді обмеження
волі. Порядок і умови відбування покарання у виді арешту. Особливості відбування
покарання у виді арешту військовослужбовцями. Загальні положення виконання покарання у
виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Особливості
призначення покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. Порядок
направлення та прийому засуджених до дисциплінарного батальйону. Залучення засуджених
військовослужбовців до праці та навчання. Режим у дисциплінарному батальйоні. Засоби та
вимоги режиму під час відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців. Заходи заохочення та стягнення. Соціально-виховна робота із
засудженими військовослужбовцями. Організація і проведення соціально-виховної роботи із
засудженими військовослужбовцями. Види та форми соціально-виховної роботи із
засудженими військовослужбовцями. Матеріально-побутове та медичне забезпечення
засуджених військовослужбовців. Норми забезпечення речовим майном та продовольством
за засуджених військовослужбовців. Звільнення від відбування покарання у виді тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Підстави звільнення засуджених
військовослужбовців.
8. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Поняття «класифікація
засуджених до позбавлення волі». Критерії класифікації засуджених до позбавлення волі.
Види та цілі класифікації засуджених до позбавлення волі. Визначення виду колонії
чоловікам, позбавленим волі. Визначення виду виправної колонії жінкам, позбавленим волі.
Визначення виду виховної колонії неповнолітнім. Порядок направлення засуджених до
установ виконання покарань. Розподіл засуджених по структурних дільницях виправних і
виховних колоній.
9. РЕЖИМ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАСОБИ
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ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Поняття «режим» як засіб виконання та відбування покарання.
Основні вимоги режиму в колоніях. Засоби забезпечення режиму в місцях позбавлення волі.
Нагляд за засудженими, організація охорони виправних колоній. Організація нагляду за
засудженими. Умови відбування покарання в колоніях. Права й обов’язки засуджених до
позбавлення волі. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування та
предметів першої потреби. Побачення і телефонні розмови засуджених до позбавлення волі з
родичами та іншими особами. Доступ засуджених до мережі Інтернет. Короткочасні виїзди
за межі виправних і виховних колоній. Одержання засудженими до позбавлення волі
посилок та передач. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї
виправної колонії та шляхом переведення до колонії іншого виду: порядок та органи, які
здійснюють переведення засудженого. Матеріально-побутове та медико-санітарне
забезпечення осіб, позбавлених волі. Виправні колонії мінімального рівня безпеки. Виправні
колонії середнього рівня безпеки. Виправні колонії максимального рівня безпеки.
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і
неповнолітніми. Порядок виконання та умови відбування покарання у виді довічного
позбавлення волі. Відбування покарання в дільниці ресоціалізації. Особливості тримання
засуджених у дільниці соціальної реабілітації. Особливості тримання засуджених у дільниці
посиленого контролю.
10. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ. Підстави звільнення від відбування
покарання. Класифікація підстав звільнення від відбування покарання. Звільнення від
відбування покарання у зв’язку з закінченням строку покарання, призначеного вироком суду.
Звільнення від відбування покарання на підставі Закону України «Про амністію» та акту
помилування. Звільнення від відбування покарання на підставі скасування вироку суду і
закриття кримінальної справи. Звільнення від відбування покарання на підставі закінчення
строків давності виконання обвинувального висновку. Умовно-дострокове звільнення від
відбування покарання. Звільнення від відбування покарання через хворобу. Інші підстави
звільнення від відбування покарання. Порядок звільнення від відбування покарання.
Допомога особам, які звільнені від відбування покарання. Нагляд за особами, звільненими
від відбування покарання. Загальні положення здійснення контролю та нагляду за
поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання Порядок здійснення нагляду за
особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням. Підстави та порядок
зняття з обліку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Нагляд за
особами, які звільнені умовно-достроково. Адміністративний нагляд. Поняття
адміністративного нагляду, категорії осіб, щодо яких встановлюється адмінстративний
нагляд. Підстави і порядок здійснення адміністративного нагляду за звільненими від
відбування покарань.
6. Теми лекцій
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Тема 1. Предмет і система кримінально-виконавчого
права. кримінально-виконавче законодавство.
Тема 2. Органи і установи виконання покарань.
Тема 3. Правовий статус засуджених.
Тема 4. Міжнародні стандарти поводження із
засудженими.
Тема 5. Поняття, види і система пробації в Україні.
Тема 6. Виконання покарання.
Тема 7. Відбування покарання
Тема 8. Класифікація засуджених до позбавлення волі.

Обсяг у годинах
Денна
Заочна
форма
форма
4

2

4
4

1
1

4

1

6
6
10
4

2
1
2
1
8

9
10

Тема 9. Режим покарання у виді позбавлення волі:
поняття та засоби його забезпечення
Тема 10. Звільнення від відбування покарання.
Усього годин

4

1

4
52

2
14

7. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва теми
Тема 1. Предмет і система кримінально-виконавчого
права. кримінально-виконавче законодавство.
Тема 2. Органи і установи виконання покарань.
Тема 3. Правовий статус засуджених.
Тема 4. Міжнародні стандарти поводження із
засудженими.
Тема 5. Поняття, види і система пробації в Україні.
Тема 6. Виконання покарання.
Тема 7. Відбування покарання
Тема 8. Класифікація засуджених до позбавлення волі.
Тема 9. Режим покарання у виді позбавлення волі:
поняття та засоби його забезпечення
Тема 10. Звільнення від відбування покарання.
Усього годин

Обсяг у годинах
Денна
Заочна
форма
форма
2

-

2
2

-

2

-

2
2
2
2

1
1
1

2

1

2
20
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Тема 1. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА.
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО.
Питання для обговорення: 1. Політика у сфері виконання покарань: її цілі, принципи,
стратегія і напрями. 2. Кримінально-виконавче право як форма політики у сфері виконання
покарань. Поняття кримінально-виконавчого права та його принципи. 3. Діяльність органів
та установ виконання покарань як предмет регулювання у кримінально-виконавчому праві.
4. Мета кримінально-виконавчої діяльності. 5. Кримінально-виконавче законодавство.
Джерела кримінально-виконавчого права і система нормативних актів.
Контрольні запитання: 1. Процес виконання-відбування покарання як об’єкт кримінальновиконавчої діяльності. 2. Правові та матеріально-предметні засоби кримінально-виконавчої
діяльності. 3. Учасники кримінально-виконавчої діяльності. 4. Принципи кримінальновиконавчого права та принципи кримінально-виконавчого законодавства.
Тема 2. ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Питання для обговорення: 1. Поняття органів і установ виконання покарань, їх види та
система. Правове регулювання системи органів і установ виконання покарань. 2.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань та пробації. Територіальні органи управління виконання покарань.
Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України, як міжрегіональний
орган з питань виконання покарань. 3. Установи виконання покарань, їх система та основні
завдання. 4. Інші органи, які виконують кримінальні покарання, але не входять до
структури Державної кримінально-виконавчої служби. 5. Взаємодія органів та установ
виконання покарань з іншими органами держави, які здійснюють боротьбу зі злочинністю.
Контрольні запитання: 1. Відмежування органів виконання покарань від установ
виконання покарань. 2. Чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України. 3.
Організаційна
та
просторова
структура
виправної
колонії.
Відділення
соціальнопсихологічної служби як основна організаційна ланка в структурі кримінальновиконавчої установи. 13
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Тема 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ
Питання для обговорення: 1. Поняття правового статусу засуджених. Основи правового
статусу засуджених, його зміст. 2. Основні права засуджених. Механізми забезпечення прав
засудженого. 3. Основні обов’язки засуджених. Заборони щодо засудженого, їх зміст та
обгрунтованість. 4. Законні інтереси засуджених. Дискусійні положення, щодо змісту
законних інтересів засудженого. 5. Судовий захист прав засудженого. Міжнародні
механізми захисту прав засудженого.
Контрольні запитання: 1. Правовий статус засудженого – різновид спеціального статусу
особи, його співвідношення з загальним статусом людини і громадянина. 2. Право
засуджених на особисту безпеку. Право засудженого на правову допомогу. Право
засудженого на приватність.
Тема 4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ
Питання для обговорення: 1. Поняття міжнародних стандартів поводження з засудженими.
Їх класифікація та види. 2. Правове регулювання стандартів поводження з засудженими на
міжнародному рівні. Основні міжнародні нормативні акти, які визначають і встановлюють
стандарти поводження з засудженими, їх юридична сила та обов’язковість. 3. Практика
Європейського суду з прав людини при забезпеченні дотримання стандартів поводження з
засудженими. 4. Механізми забезпечення міжнародних стандартів поводження з
засудженими. Контрольні запитання: 1. Застосування практики та рішень ЄСПЛ при
виконанні кримінальних покарань в Україні. 2. Міжнародні механізми забезпечення
належного поводження з засудженими, які реалізовані у вітчизняному законодавстві. 3.
Основні інститути кримінально-виконавчого права, які приведені у відповідність з
міжнародними стандартами поводження з засудженими. 4. Міжнародні стандарти щодо
певних професійних груп з числа персоналу, окремих видів покарань та окремих категорій
засуджених.
ОСОБЛИВАЧАСТИНА
Тема 5. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І СИСТЕМА ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ
Питання для обговорення: 1. Поняття та види пробації. Правове регулювання пробації в
Україні. Мета пробації. Принципи і завдання пробації. 2. Система органів пробації. Їх
взаємодія з іншими правоохоронними органами та іншими органами держави. Статус
служби пробації в Україні. Правовий статус персоналу органу пробації. 3. Основні
пробаційні заходи. Підстави для застосування пробації. 4. Суб’єкти пробації. Основні права
суб’єктів пробації. Основні обов’язки суб’єктів пробації. 5. Нагляд і контроль за діяльністю
органу пробації. Відомчий контроль. Громадський контроль.
Контрольні запитання: 1. Міжнародний досвід в сфері пробації 2. Пробаційні програми
Особливості пробації щодо неповнолітніх.
Тема 6. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Питання для обговорення 1. Поняття майнових покарань та особливості їх виконання.
Органи, які виконують майнові покарання. Особливості кримінально-виконавчих
правовідносин за майновими покараннями. 2. Порядок виконання покарання у виді штрафу.
Правове регулювання виконання покарання у виді штрафу. 3. Розстрочення і відстрочення
виконання покарання у виді штрафу 4. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді
штрафу.
5.Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю. 6. Обов’язки уповноваженого органу з питань пробації щодо
виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю. 7. 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. 8. Обов’язки засуджених до
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною. 9.
Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю.
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Контрольні запитання: 1. Органи, які забезпечують виконання штрафу. 2. Наслідки
несплати засудженим штрафу.
Тема 7. ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
Питання для обговорення 1. Порядок і умови виконання покарання у виді громадських
робіт. 2. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним
органу за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт. 3.
Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт. 4. Порядок виконання
покарання у виді виправних робіт. 5. Умови відбування покарання у виді виправних робіт.
6. Відповідальність за ухилення засудженого від відбування покарання у виді виправних
робіт. 7. Місця відбування покарання у виді обмеження волі. 8. Порядок направлення
засуджених до обмеження волі для відбування покарання. 9. Порядок і умови відбування
покарання у виді обмеження волі. 10. Умови праці засуджених до обмеження волі. 11.
Матеріально-побутове забезпечення та медичне обслуговування засуджених до обмеження
волі. 12. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до
обмеження волі. 13. Порядок і умови відбування покарання у виді арешту. 14. Особливості
відбування покарання у виді арешту військовослужбовцями. 15. Загальні положення
виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
16. Режим у дисциплінарному батальйоні. 17. Соціально-виховна робота із засудженими
військовослужбовцями. 18. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених
військовослужбовців.
Контрольні запитання:
1. Назвіть нормативно-правові акти, якими регулюються порядок і умови виконання
покарання у виді тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні.
2. Яким чином відповідно до кримінально-виконавчого законодавства організовується
порядок виконання покарання у виді тримання військовослужбовців у дисциплінарному
батальйоні?
3. Зазначте підстави звільнення військовослужбовців від відбування покарання в
дисциплінарному батальйоні?
Тема 8. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Питання для обговорення 1. Поняття, види та критерії класифікації засуджених до
позбавлення волі. 2. Первинна класифікація: порядок визначення виду виправної колонії
засудженим. Визначення виду колонії чоловікам, позбавленим волі. Визначення виду
виправної колонії жінкам, позбавленим волі. Визначення виду виховної колонії
неповнолітнім. 3. Направлення засуджених до установ виконання покарань. 4. Вторинна
класифікація: розподіл засуджених по структурних дільницях виправних і виховних
колоній.
Контрольні запитання: 1. Приймання засуджених до позбавлення волі до виправних і
виховних колоній. 2. Система органів, які здійснюють класифікацію засуджених до
позбавлення волі.
Тема 9. РЕЖИМ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПОНЯТТЯ ТА
ЗАСОБИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Питання для обговорення: 1. Поняття режиму як засобу виконання та відбування покарання,
його зміст та функції. Основні вимоги режиму в колоніях. Засоби забезпечення режиму в
місцях позбавлення волі. 2. Нагляд за засудженими, організація охорони виправних
колоній. Організація нагляду за засудженими. 3. Умови відбування покарання в колоніях. 4.
Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї виправної колонії та
шляхом переведення до колонії іншого виду: порядок та органи, які здійснюють
переведення засудженого. 5. Матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення осіб,
позбавлених волі. 6. Виправні колонії, як основний вид установ виконання покарань. Види
виправних колоній. 7. Відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня
безпеки. Відбування покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки. Відбування
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покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки. 8. Особливості відбування
покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми. 9. Порядок
виконання та умови відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. 10. Тримання
засуджених до позбавлення волі у дільницях виправних та виховних колоній.
Контрольні запитання: 1. Реалізація засудженими права доступу до глобальної мережі
Інтернет. 2.Можливість засудженого оскаржувати рішення щодо його переведення до іншої
кримінально-виконавчої установи. 3. Національні стандарти забезпечення засуджених та їх
відповідність міжнародній практиці виконання покарань.
Тема 10. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
Питання для обговорення 1. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання.
Класифікація підстав звільнення від відбування покарання. 2. Загальний порядок
звільнення. Звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строку покарання,
призначеного вироком суду. 3. Особливості звільнення за достроковими підставами. 4.
Допомога особам, які звільнені від відбування покарання. Соціальна адаптація та
соціальний патронаж щодо осіб, звільнених від відбування покарання. 5. Нагляд за особами,
звільненими від відбування покарання.
Контрольні запитання: 1. Інші підстави звільнення від відбування покарання: види та
порядок. 2. Статус судимості і його зв’язок зі звільненням особи від відбування покарання.
8.Теми семінарських занять
Не передбачено навчальним планом.
9. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом.
10. Теми самостійної роботи
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обсяг у годинах
Денна
Заочна
форма
форма

Назва теми
Тема 1. Предмет і система кримінально-виконавчого
права. кримінально-виконавче законодавство.
Тема 2. Органи і установи виконання покарань.
Тема 3. Правовий статус засуджених.
Тема 4. Міжнародні стандарти поводження із
засудженими.
Тема 5. Поняття, види і система пробації в Україні.
Тема 6. Виконання покарання.
Тема 7. Відбування покарання
Тема 8. Класифікація засуджених до позбавлення волі.
Тема 9. Режим покарання у виді позбавлення волі:
поняття та засоби його забезпечення
Тема 10. Звільнення від відбування покарання.
Усього годин

10

15

8
10

13
15

10

15

8
8
8
8

14
13
13
13

4

13

4
78

11
132

11. Завдання для самостійної роботи
1. Особу було засуджено до штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Після набрання вироку законної сили вона так і не сплатила штраф у місячний
термін, у зв’язку з чим судом було видано і направлено до відділу Державної виконачої
служби виконавчий лист для примусового виконання. Чи правильні дії суду?
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2. Громадянина було засуджено до штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Через 5 днів після набрання вироком чинності засуджений захворів на
тяжку хворобу, про що було повідомлено суд. В зв’язку з цим суд замінив несплачену суму
штрафу покаранням у виді громадських робіт. Чи правильно вчинив суд?
3. Ревницького було засуджено до штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Після набрання вироку законної сили у місячний термін засуджений так і
не сплатив штраф. В зв’язку з цим матеріали щодо засудженого були направлені до органів
Національної поліції для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389 КК
України. Дайте аргументований висновок по справі.
4. Яковенко було засуджено до штрафу в розмірі 850 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Через 10 днів після набрання вироком законної сили до суду, що виніс вирок, від
засудженого надійшло клопотання з проханням про відстрочку виконання вироку на 5
років. Своє клопотання засуджений мотивував тим, що внаслідок стихійного лиха його
майну було завдано значних збитків, а також на його утриманні засудженого знаходяться
двоє неповнолітніх дітей. Як повинен суд вирішити справу?
5. Станового було засуджено до штрафу в розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. У місячний термін після набрання вироком законної сили штраф
засудженим так і не було сплачено. В зв’язку з цим суд замінив несплачену суму штрафу
покаранням у виді позбавлення волі строком на 2 роки. Чи правильно вчинив суд?
12. Питання для підготовки до підсумкового контролю
(екзамену)
1. Політика у сфері виконання кримінальних покарань.
2. Мета кримінально-виконавчого законодавства.
3. Принципи діяльності органів і установ виконання покарань.
4. Поняття кримінально-виконавчого права: його предмет, метод.
5. Структурно-функціональна характеристика діяльності органів та установ виконання
покарань.
6. Кримінально-виконавчі правовідносини: зміст, структура.
7. Органи і установи виконання покарань.
8. Поняття, правове рулювання та зміст пробації.
9. Компетенція уповноважених органів з питань пробації.
10.Досудова пробація: поняття, зміст, характеристика.
11.Наглядова пробація: поняття, зміст, характеристика
12.Пенітенціарна пробація: поняття, зміст, характеристика.
13.Суб’єкти пробації.
14.Правові підстави, порядок і зміст діяльності волонтерів пробації.
15.Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»: загальна
характеристика, основні положення.
16.Правовий статус засуджених.
17.Основні права засуджених.
18.Основні обов’язки засуджених.
19.Законні інтереси засуджених.
20.Право засуджених на особисту безпеку.
21.Виправлення і ресоціалізація засуджених як мета соціально-виховної діяльності
персоналу органів та установ виконання покарань.
22.Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених.
23.Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань.
24.Суб’єкти контролю, форми та методи його здійснення.
25.Нагляд за дотриманням законності під час виконання кримінальних покарань.
26.Національний превентивний механізм, як суб’єкт контролю за виконанням кримінальних
покарань.
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27.Відвідування установ виконання покарань.
28.Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю. Обов'язки суб'єктів виконання цього покарання і наслідки
ухилення від нього.
29.Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.
30.Порядок виконання покарання у виді виправних робіт.
31.Поняття ухилення засудженого від відбування покарання у виді виправних робіт та його
негативні наслідки.
32. Виконання покарання у виді штрафу.
33.Відстрочення і розстрочення виконання покарання у виді штрафу. Наслідки ухилення від
відбування покарання у виді штрафу.
34. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі.
35.Особливості направлення і тримання засуджених в виправних центрах.
36.Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання,
рангу, чину або кваліфікаційного класу.
37.Виконання
покарання
у виді
тримання
в
дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців.
38.Відбування покарання у виді арешту.
39.Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі.
40.Класифікація засуджених до позбавлення волі: поняття, значення і критерії.
41.Розподіл та тримання засуджених у дільниці карантину, діагностики та розподілу.
42.Просторова структура виправної колонії.
43.Організаційна структура виправної колонії: основні структурні підрозділи.
44.Структурні дільниці виправних і виховних колоній.
45.Тримання засуджених до позбавлення волі в дільницях ресоціалізації, посиленого
контролю, соціальної адаптації та соціальної реабілітації.
46.Режим у колоніях, його основні вимоги та значення.
47.Нагляд за особами, позбавленими волі, як один з основних засобів забезпечення режиму в
установах виконання покарань.
48.Охорона як засіб забезпечення ізоляції осіб, позбавлених волі.
49.Режим особливих умов в установах виконання покарань.
50.Засоби забезпечення режиму в колоніях.
51.Підстави і порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї.
52.Умови відбування покарання в колоніях.
53.Порядок отримання та відправлення кореспонденції засудженими до позбавлення волі.
54.Надання засудженим правової допомоги.
55.Порядок витрачання засудженими до позбавлення волі грошових коштів.
56.Короткочасні виїзди за межі виправних та виховних колоній.
57.Побачення засуджених до позбавлення волі.
58.Листування засуджених, порядок направлення ними звернень, заяв та скарг.
59.Праця засуджених до позбавлення волі.
60.Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання.
61.Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі та порядок стягнення з них
матеріальних збитків.
62.Заходи заохочення та порядок їх застосування до осіб, позбавлених волі.
63.Заходи стягнення та порядок їх застосування до осіб, позбавлених волі.
64.Загальноосвітнє та професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі, її
організація у місцях позбавлення волі.
65.Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до
позбавлення волі.
66.Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі.
67.Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі.
68.Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі.
69.Переведення засуджених до позбавлення волі.
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70.Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими вагітними
жінками, матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до 3-х років.
71.Особливості порядку відбування покарання у виховних колоніях.
72.Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі.
73.Богослужіння і релігійні обряди в колоніях. Організація душпастирської опіки
засуджених.
74.Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.
75.Особливості відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із
загальними умовами тримання та середнього рівня безпеки.
76.Особливості здійснення нагляду за засудженими у виправних колоніях мінімального рівня
безпеки з полегшеними умовами тримання, а також дільницях соціальної реабілітації.
77.Особливості відбування покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки.
78.Підстави та загальний порядок звільнення від відбування покарання. Класифікація підстав
звільнення.
79.Звільнення від відбування покарання у зв'язку з відбуттям строку покарання,
призначеного вироком суду.
80.Звільнення від відбування покарання на підставі закону про амністію.
81.Звільнення від відбування покарання на підставі акту про помилування.
82.Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді позбавлення
волі.
83.Звільнення засуджених у зв’язку з хворобою.
84.Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з
випробуванням.
85.Заходи соціальної адаптації щодо звільнених від відбування покарання у виді позбавлення
волі.
86.Соціальна адаптація та соціальний патронаж: поняття, суб’єкти та порядок здійснення.
87.Підготовка засуджених осіб до звільнення.
88.Адміністративний нагляд за засудженими: поняття та категорії засуджених, щодо яких він
може встановлюватися.
89.Суб’єкти,
які
здійснюють
адміністративний
нагляд.
Порядок
здійснення
адміністративного нагляду.
90. Строк адміністративного нагляду та обмеження для осіб, за якими встановлено
адміністративний нагляд.
13. Методи навчання
1.
Методи навчання на лекціях: вербальний метод (лекція, дискусія тощо); методи
візуалізації (презентація, графічна та таблична ілюстрація, метод демонстрацій тощо);
робота з навчально-методичною літературою (конспектування, анотування тощо); інші
методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами
навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
2.
Методи навчання на практичних заняттях: вербальний метод (дискусія, співбесіда
тощо); практичний метод (метод візуалізації (презентація, графічна та таблична ілюстрація,
метод демонстрацій та інші); дослідницький метод, пошуковий метод (робота з навчальнометодичною літературою: рецензування, підготовка реферату, есе, доповіді тощо); інші
методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами
навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); кейс-метод (вирішення
ситуацій, розв’язання завдань тощо); метод проблемного виконання, репродуктивний метод.
14. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни «Кримінально-виконавче право України»
використовуються такі методи оцінювання:
- для поточного контролю у вигляді: усного та письмового опитування, фронтального
опитування, доповідей, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач,
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написання есе (рефератів), виконання індивідуальних завдань тощо.
- для модульного контролю у вигляді: письмової відповіді (теоретичні питання,
тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач тощо).
- для підсумкового контролю у вигляді екзамену у формі письмової відповіді
(теоретичні питання, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач тощо).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену або заліку.
Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з
навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право України» є підсумковий контроль –
екзамен.
16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання
Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:
№
Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти*
Кількість балів
1. Реферат, есе
1-5
2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач
1-5
3. Індивідуальне завдання
1-5
4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
5. Ділова гра, практичний кейс, тощо.
1-10
6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо)
1-10
7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти)
1-20
8. Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-40
*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від
особливостей навчальної дисципліни
.
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання
знань здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями:
Бали
90-100

82-89

75-81

64-74

Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання
основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить
узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить
приклади.
Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі
неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні
понять.
Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди
здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь
неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять,
відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
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Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає
суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може
навести приклади.
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять.
Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.

60-63
35-59
1-34

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може
бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим
результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто
визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну
оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.
Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

ОЦІНК
А ЕСТS
A
B
C
D
E

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для диференційованого заліку,
для недиференційованого
екзамену, курсової роботи
заліку
(проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Самостійна
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
робота
3
4
4
4
2
2
3
3
3
2
10
40
Модульний контроль 1
- 10

100

Модульний контроль 2 - 10

Для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Контрольна робота
Самостійна робота
50

Сума

10

Підсумковий
контроль

Сума

50

100

18. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни «Кримінально-виконавче право
узагальнено в комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає:
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;

України»
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-

опорний конспект лекцій;
варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
варіанти завдань для модульного контролю;
варіанти завдань для підсумкового контролю;
інші матеріали.
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