


Завдання навчальної дисципліни: формувати у здобувачів вищої освіти знання та розуміння 
предметної області та професійної діяльності, здатність аналізувати правові проблеми, 
формувати та обґрунтовувати правові позиції, самостійної підготовки проектів актів 
правозастосування, логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 
правового характеру і значення. 

 

Очікувані результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: Результати навчання знати 

правові засади виконання та відбування покарань, міжнародно-правові стандарти виконання 

покарань, особливості функціонування кримінально-виконавчої системи України; зміст правового 

статусу засудженого, зміст та порядок застосування законодавства України, що врегульовує 

забезпечення та охорону прав і свобод засуджених, інтересів суспільства і держави у сфері 

виконання покарань, заходи здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на 

запобігання вчиненню правопорушень, у тому числі корупційних,в органах та установах виконання 

покарань; вміти вільно орієнтуватися у кримінально- виконавчому законодавстві та підзаконних 

актах, правильно тлумачити та використовувати норми кримінально-виконавчого права у процесі 

своєї практичної діяльності; застосовувати законодавство України у сфері виконання покарань щодо 

засуджених- військовослужбовців, заходи припинення виявлених кримінальних та адміністративних 

правопорушень, вчинених особами, які відбувають покарання, заходи запобігання вчиненню 

кримінальних правопорушень особами, звільненими від відбування покарання, запобігання дитячій 

бездоглядності, правопорушенням серед неповнолітніх, які відбували покарання у виді позбавлення 

волі; ознайомитись з кримінально-виконавчим законодавством та науковою літературою з питань 

виконання покарань. 
 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни 
№ 

тижня 

Тема лекції
*
 Тема практичного 

заняття
*
 

Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 6 

1 Поняття, предмет, 

методи та 

принципи 

кримінально- 

виконавчого 

права. 

Правове 

регулювання 

виконання та 

відбування 

покарань. 

Вибір теми 

реферату. 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 

завдання для 

самостійної роботи 

«Поняття, предмет та 

система кримінально- 

виконавчого права. 

Кримінально-виконавче 

законодавство 

України», підготовка до 

семінарського заняття 

за темою №1 

7 [1.1, 
1.7, 9.2.1, 

2.1 –С.13-25 

3.4, 9.3.8, 

3.11, 

3.17, с.5-32, 

3.18., с.26- 

83] 

2 Правове 

становище осіб, 

які відбувають 

покарання 

Правове становище 

засуджених як 

суб’єктів 

кримінально- 

виконавчих 

правовідносин 

Правове становище 

засуджених як 

суб’єктів 

кримінально- 

виконавчих 

правовідносин 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 

завдання для 

самостійної роботи 

«Правове становище 

осіб, які відбувають 

покарання 

Правове становищеосіб, 

які відбувають 

покарання 

», підготовка до 

семінарського заняття 

за темою №2. 

7 [1.1, 
1.3 – Р-2, 

7, 2.1, 

2.1 –С.34-49 

3.17, с.5-32, 

3.18, с.26- 

83, 

3.4, 3.8, 

3.11, 3.19] 



3 Органи і установи 

виконання 

покарань 

Правове 

регулювання 

діяльності органів і 

установ виконання 

покарань, органів 

пробації 

Опрацювання 
лекційного матеріал та 

завдання для 

самостійної        роботи 

«Органи і установи 

виконання покарань», 

підготовка до 

семінарського заняття 

за         темою         №3, 

підготовка до 

контрольної роботи 

7 [1.1, 

9.1.3.–Р-2, 

9.1.12, 

9.2.3, с. 216- 

295, 

9.3.2, 9.3.14] 

4 Виконання 

покарань, не 

пов’язаних з 

позбавленням 

волі 

уповноваженим 

органом з питань 

пробації 

Повноваження 

уповноваженого 

органу з  питань 

пробації  у  сфері 

виконання 

покарань 

Самостійне 

опрацювання теми 

«Виконання  покарань, 

не пов’язаних  з 

позбавленням   волі 

уповноваженим 

органом з  питань 

пробації», підготовка до 

контрольної роботи за 

цією    темою. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання для 

самостійної роботи 

«Докази і доказування у 

кримінальному 
процесі.» підготовка до 

8 [1.1, 1.3, 
1.7, 

2.1 –С.92- 

139, 

3.4, 3.8, 

3.11, 

3.17–С.5-32, 

3.18–С.348- 

526] 

   семінарського заняття 
за темою №4 

  

5 «Правове 

регулювання 

виконання 

покарань, які 

застосовуються 

до 

військовослужбов 

ців.» 

«Порядок та умови 

виконання 

покарань щодо 

військовослужбовц 

ів» 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 

завдання для 

самостійної роботи 

«Правове регулювання 

виконання покарань, які 

застосовуються  до 

військовослужбовців», 

підготовка  до 

семінарського заняття 

за темою №5 

8 [1, с. 75–115; 
5, с. 114–190; 

6, с. 185–272; 

8, с. 184–214; 

9, с. 275– 

316] 

6 «Виконання 

покарання у виді 

арешту, 

обмеження волі, 

конфіскації 

майна» 

«Порядок та умови 

виконання 

покарання у виді 

арешту, обмеження 

волі та конфіскації 

майна» 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 

завдання для 

самостійної роботи 

«Виконання покаранняу 

виді арешту, 

обмеження   волі, 

конфіскації майна», 

підготовка    до 

семінарського  заняття 

за темою №6 

8 [5, с. 209– 
219; 6, с. 

363–397; 8, 

с. 136–151; 
9, с. 321– 

350] 



7 «Класифікація 

засуджених до 

позбавлення волі 

та їх розподіл за 

видами 

кримінально- 

виконавчих 

установ. Загальні 

положення 

виконання 

покарання у виді 

позбавлення волі» 

«Правове 

регулювання 

класифікації 

засуджених до 

позбавлення 

волі». 

Загальні положення 

виконання 

покарання у виді 

позбавлення волі 

 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 

завдання для 

самостійної роботи 

«Класифікація 

засуджених     до 

позбавлення волі та їх 

розподіл за  видами 

кримінально- 

виконавчих   установ. 

Загальні  положення 

виконання покарання у 

виді позбавлення волі», 

підготовка     до 

семінарського заняття 
за темою №7. 
Підготовка до захисту 

рефератів. 

8 [5, с. 201– 
219; 6, с. 

363–397; 7, с. 

15–24; 8, с. 

136–151; 

9, с. 327– 

348] 

8 «Умови 

відбування 

покарання у виді 

позбавлення волі 

у виправних та 

виховних 

колоніях» 

«Режим у випраних 

і виховних 

колоніях».  

Захист рефератів. 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 

завдання для 

самостійної роботи 

«Умови відбування 

покарання у виді 

позбавлення волі у 

виправних та виховних 

колоніях», підготовка 

до семінарського 

заняття за темою №8. 

Підготовка до захисту 

рефератів. 

8 [4, с. 83–116; 
6, с. 273–336; 

8, с. 153–182; 

9, с. 388–433 

9 «Звільнення від 
відбування 

покарання. 

«Соціально- 
правова допомога, 

контроль та 

Опрацювання 
лекційного матеріалу за 

темою № 9 «Звільнення 

8 [2, с. 385– 
405; 3, с. 
117–126; 4, с. 

 Нагляд за 

особами, 

звільненими від 

відбування 

покарання.» 

адміністративний 

нагляд за особами, 

звільненими 

від відбування 

покарання». 

Захист 

рефератів. 

від відбування 

покарання. Нагляд за 

особами, звільненими 

від відбування 

покарання», підготовка 
до семінарського 
заняття за темою № 9. 

 123–131; 5, с. 
220–250; 8, 

с. 216–246] 

   Всього за 7-ий семестр 69  

Примітка: *Лекції і практичні заняття проводяться щотижня по дві години 
 

Політика дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» є ввідним курсом, 

що дає можливість ознайомитися з правоохоронною діяльністю в Україні та пізнати її 

міждисциплінарні зв'язки з іншими навчальними дисциплінами. Вона межує з такими 

правовими дисциплінами як конституційне право, теорія держави і права, кримінологія, 

адміністративне право, кримінальне право, кримінальний процес, судоустрій України, 

прокуратура України, адвокатура в Україні та деякими іншими дисциплінами. Організація 

освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному 

плану. Студент зобов’язаний відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не 

запізнюватися на заняття, курсову роботу та інші домашні завдання виконувати відповідно до 

графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у повному 

обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До 



практичних занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. 

При виконанні реферату з дисципліни студент має дотримуватися політики доброчесності.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання. 

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова 

підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних 

і зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в 

автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. 

При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 

опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем; якість 

виконання, набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом 

розв’язання задач та захисту курсової роботи. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, 

складається з таких елементів: знання теоретичного матеріалу з теми; вміння студента 

обґрунтувати прийняті рішення та розв’язувати задачі; своєчасне виконання домашніх завдань 

з теми. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторна робота Самостійна, 
індивідуальна 

робота 

Семестровий 

контроль, 
іспит 

7-й семестр   

Підсумковий 

контрольний 

захід (0,4) 

Семінарські заняття Контрольна 

робота 

Тестовий 

контроль: 

Реферат 

УО (мінімальна кількість 

оцінок усього опитування 
– 6) 

КР Т К РФ 

ВК: 0,3 0,1 0,1 0,1 

 

Оцінювання тестових завдань 

Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється 

чотирма балами. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20. 

Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. 

 

Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється 

студенту, представлена у нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за тестове завдання 1 - 10 11-20 21-30 31-40 

Оцінка 2 3 4 5 

Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів 

вказати частину з них, то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості 

правильних відповідей. Наприклад, у тесті є три правильних відповіді, а студент вказав лише 

дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з трьох. 

На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні 

відповідей. При цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що 

відповідають правильним, на погляд студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають 

викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на наступному занятті оголошує 

результати тестування. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому 

порядку, але обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не 

виконав індивідуальний план з дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під 

час відпрацювання заборгованості при позитивній відповіді йому виставляється мінімальна 

оцінка „задовільно”. 

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 



Оцінк 

а 

ECTS 

Інституцій 

на шкала 

балів 

Інституцій 

на оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 

матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з 
кількома незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома- 
трьома суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного 
матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за 

професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного 
матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії 

оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 
Н

ез
ар

ах
о
в
ан

о
 

Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити навчання без додаткових 

знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 

повторне вивчення дисципліни. 

 

Контрольні питання з дисципліни. 

1. Поняття кримінально-виконавчого права. 

2. Кримінально-виконавчий кодекс України: структура та загальна характеристика. 

3. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: структура та загальна 

характеристика. 

4. Відомчі нормативно-правові акти як джерела кримінально-виконавчого права, їх загальна 

характеристика. 

5. Поняття виправлення і ресоціалізації засуджених та їх основні засоби. 

6. Органи і установи виконання покарань. 

7. Державна кримінально-виконавча служба України. 

8. Основні завдання Державної пенітенціарної служби України. 

9. Організаційна структура виправної колонії. 

10. Просторова структура виправної колонії. 

11. Спостережні комісії як форма участі громадськості у виправленні та 

ресоціалізації засуджених. 

12. Основи правового статусу засуджених. 

13. Основні обов'язки засуджених. 

14. Основні права засуджених. 

15. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань. 

16. Виконання покарання у виді штрафу. 

17. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю. 

18. Виконання покарання у виді громадських робіт. 

19. Порядок виконання і умови відбування покарання у виді виправних робіт. 

20. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт. 

21. Виконання покарання у виді конфіскації майна. 

22. Виконання покарання у виді арешту. 

23. Порядок виконання і умови відбування покарання у виді обмеження волі. 

24. Застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, засуджених до обмеження 



25. Виконання покарання у виді тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні. 

26. Загальні положення виконання покарань у виді позбавлення волі. 

27. Поняття, види, критерії та цілі класифікації засуджених до позбавлення волі. 

28. Визначення виду виправної колонії чоловікам. 

29. Визначення виду виправної колонії жінкам. 

30. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній. 

31. Розподіл та тримання засуджених в структурних дільницях виправних і виховних 

колоній. 

32. Особливості тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної реабілітації. 

33. Категорії засуджених до позбавлення волі, які не підлягають переведенню до дільниці 

соціальної реабілітації. 

34. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі. 

35. Переведення засуджених до позбавлення волі до виправної колонії іншого рівня безпеки або до 

іншої структурної дільниці. 

36. Поняття режиму виконання та відбування покарання. 

37. Основні вимоги режиму у колоніях. 

38. Засоби забезпечення режиму у колоніях. 

39. Охорона виправної колонії як засіб забезпечення ізоляції засуджених до позбавлення волі. 

40. Здійснення нагляду за засудженими до позбавлення волі у виправних колоніях. 

41. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї у колоніях. 

42. Права засуджених до позбавлення волі. 

43. Обов'язки засуджених до позбавлення волі. 

44. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби. 

45. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. 

Телефонні розмови засуджених до позбавлення волі. 

46. Листування засуджених до позбавлення волі. 

47. Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі виправних і виховних колоній. 

48. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей. 

49. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі. 

50. Праця засуджених до позбавлення волі. 

51. Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі. 

52. Заходи заохочення до осіб, позбавлених волі, та порядок їх застосування. 

53. Заходи стягнення до осіб, позбавлених волі, та порядок їх застосування. 

54. Поняття злісного порушника установленого порядку відбування покарання. 

55. Особливості відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із 

загальними та полегшеними умовами тримання. 

56. Особливості відбування покарання у виправних колоніях середньою ріння безпеки. 

57. Особливості відбування покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки. 

58. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками. 

59. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми. 

60. Умови залишення у виховних колоніях неповнолітніх засуджених та переведення їх із виховних 

колоній до виправних колоній. 

61. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. 

62. Підстави звільнення засуджених від відбування покарання. 

63. Порядок дострокового звільнення засуджених від відбування покарання. 

64. Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання осіб, що відбувають 

покарання у виді виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження 

волі, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі. 

65. Звільнення засуджених від відбування покарання на підставі закону про амністію. 

66. Звільнення засуджених від відбування покарання у зв'язку з помилуванням. 

67. Звільнення засуджених від відбування покарання через хворобу. 

68. Порядок звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

трьох років. 

69. Припинення відбування покарання і порядок звільнення засуджених. 

70. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання. 

71. Адміністративний нагляд за особами, звільненими під відбування покарання. 

72. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання. 
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