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ВСТУП 
Кримінально-виконавче право є складовою частиною 

кримінально-правового комплексу, у який поряд із даною галуззю 

права входять також кримінальне і кримінально-процесуальне право. 

Їх норми з річних позицій регулюють суспільні відносини, що 

виникають у процесі і з приводу застосування кримінального 

покарання. Так, якщо призначення покарання здійснюється відповідно 

до норм кримінального і кримінально-процесуального законодавства, 

то виконання і відбування покарання  відповідно до норм 

кримінально-виконавчого законодавства. У свою чергу, звільнення від 

відбування покарання регламентується нормами трьох галузей права: 

кримінального, кримінально-процесуального і кримінально-

виконавчого.  

У процесі викладання даної навчальної дисципліни звертається 

увага на роль міжнародних-правових актів у системі кримінально-

виконавчого законодавства України. При визначенні правового 

положення засуджених конкретизовані конституційні права і свободи 

людини і громадянина, відображені положення Загальної декларації 

прав людини, Міжнародного пакту про цивільні і політичні права, 

Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими та ін.  

Предметом навчальної дисципліни «Кримінально-виконаче 

право» є вивчення системи норм кримінально-виконавчого права, 

понятійного апарату, сутності та складу правовідносин, окремих 

інститутів  кримінально-виконавчого права з метою отримання знань 

про галузь права, її логіку та послідовність. Зміст дисципліни 

відповідає системі кримінально-виконавчого права як галузі права і 

передбачає окремий розгляд категорій загальної та особливої частин, 

що обумовлює внутрішню узгодженість знань його інститутів та норм 

і визначає рівень практичних вмінь їх застосування. 

Міждисциплінарні зв’язки визначається інтегральним 

характером навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом; 

тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а також 

юридичних дисциплін. Вивчення кримінально-виконавчого права 

нерозривно пов’язане зі знанням положень інших загальних та 

спеціальних юридичних дисциплін, тому  програма курсу враховує 

набуті студентами під час вивчення курсу «Теорія держави і права», 

«Історія держави і права України», «Кримінальне право», 

«Кримінально-процесуальне право», «Адміністративне право», готує 

їх до вивчення у майбутньому інших навчальних дисциплін. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1.Мета навчальної дисципліни:  - сформувати у студентів 

системне уявлення про соціальне призначення і основний зміст 

кримінально-виконавчого права з тим, аби створити необхідні 

передумови для правильного розуміння і вживання його норм в 

юридичній практиці, дотримання законності в діяльності 

правоохоронних органів. Програма ставить своєю метою оволодіння 

теоретичними знаннями і певними правозастосовчими навичками у 

галузі правового регулювання виконання кримінальних покарань, які 

необхідні для юриста-правознавця вищого ґатунку. Цілями 

викладання дисципліни є: вивчення кримінально-виконавчого права 

відповідно до робочої програми; ознайомлення студентів із змістом, 

формами реалізації і перспективами розвитку кримінально-виконавчої 

політики України; ознайомлення з проблемами розвитку кримінально-

виконавчого законодавства України; виробка навичок аналізу норм і 

інститутів кримінально - виконавчого права України, кваліфікованого 

застосування їх на практиці.    

Завдання навчальної дисципліни: 

- сформувати у студентів систему знань про основи політики 

держави в області виконання кримінальних покарань, правовому 

регулюванні цієї сфери діяльності; 

- виробити у них навики і уміння аналізувати  законодавство і 

нормативні правові акти, регулюючі виконання кримінальних 

покарань; 

- добитися формування у студентів правосвідомості як 

найважливішої умови дотримання законності в діяльності 

правоохоронних органів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен -  

знати:  

-  стан основних проблем науки кримінально-виконавчого 

права;  

- систему органів і установ виконання покарань; 

- порядок і умови виконання кримінальних покарань;  

- перспективи приведення кримінально - виконавчого  

законодавства України до міжнародних стандартів поводження із 

засудженими;  

- поняття кримінально-виконавчого права, його зміст, основні 

категорії кримінально-виконавчої політики, її особливості на різних 
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етапах розвитку нашої держави і в сучасний період, тенденції її 

розвитку в найближчій перспективі тощо. 

вміти:  

- правильно вживати майбутніми фахівцями норми 

кримінально-виконавчого права, захищати права і законні інтереси 

громадян у сфері реалізації кримінальної відповідальності; 

- правильно використовувати кримінально-виконавче 

законодавство при  вирішенні  практичних  питань  по  виконанню 

покарань:1) не пов'язаних з ізоляцією засудженого від суспільства; 2)  

у виді арешту; 3) у виді позбавлення волі; 4) відносно 

військовослужбовців. 

-  застосовувати правові основи звільнення засуджених від 

відбування  покарання; 

- вільно орієнтуватися у кримінально-виконавчому 

законодавстві і підзаконних актах; 

- правильно тлумачити і використовувати норми кримінально-

виконавчого права у процесі  своєї практичної діяльності.   

Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі 
визначається її інтегральним характером, міждисциплінарним 

дискурсом; тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а 

також фахових спеціальних юридичних дисциплін. У структурно-

логічній схемі викладання правових дисциплін навчальна дисципліна 

«Кримінальне право» має розташовуватися після навчальних 

дисциплін «Історія держави і права України», «Теорія держави і 

права», «Адміністративне право». 

Робоча навчальна програма розроблена на основі навчальної 

програми навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право», 

затвердженої Вченою Радою Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

16.04.2014 р., протокол № 5. 
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Розділ 1. Таблиця 1.1.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «Кримінально-виконавче право» 

для студентів  напряму підготовки  

6.030401  «Правознавство», 6.030401і  «Правознавство»  

 освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з правознавства 
 

 Навчально-організаційна 
структура дисципліни 

Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
3 кредитів 

Нормативна у відповідності до навчального 
плану 
Семестр: денна – 7-ий, 
 Заочна –  

Кількість змістових модулів: 
денна – 2 змістові модулі; 
заочна – 2 змістові модулі;   

Форма теоретичної та практичної підготовки, 
год.: 
денна – теоретична підготовка – 48 год., із 
них: 
18 год. – лекційні заняття, 
30 год. – семінарські заняття; 
Заочна –12 год. 

Загальна кількість годин 
денна – 108 год.; 
заочна –108 год.;  

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 46 год., 
заочна –96 год.  

Кількість годин на тиждень: 
денна – 4 год./тиждень, у т.ч. 
аудиторних – 4 год./тиждень 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
(проекти), год.: 
денна – 14 год. 
Заочна –  

 Вид контролю: 
денна – залік 
заочна –залік  

 
Таблиця 1.2.Розподіл годин з навчальної дисципліни 

«Кримінально-виконавче право»  для студентів  напряму підготовки  

6.030401  «Правознавство», 6.030401і  «Правознавство»  

 освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з правознавства 

С
ем
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р

 

Вид заняття 
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м
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Аудиторні Поза аудиторні 

л
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м
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Л
а
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о

р
а

т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 

індивідуально-
консульта-

тивна робота 

самостійна 
робота 

студента 

Денна форма навчання 

VII 18  30 – 48 14 46 – + 

Заочна форма навчання 

VII 6 6 – – 12 – 96 – + 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Кримінально-виконавче право» 

для студентів  напряму підготовки Черкаського та Херсонського локальних 

центрів дистанційного навчання 

6.030401і  «Правознавство»  

 освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з правознавства 
 

 Навчально-організаційна 
структура дисципліни 

Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
3 кредитів 

Нормативна у відповідності до навчального 
плану 
Семестр: денна –  
 заочна – 7-ий, 

Кількість змістових модулів: 
денна – 2 змістові модулі; 
заочна – 2 змістові модулі;   

Форма теоретичної та практичної підготовки, 
год.: 
заочна – теоретична підготовка – 48 год., із 
них: 
18 год. – лекційні заняття, 
30 год. – семінарські заняття; 
Заочна –12 год. 

Загальна кількість годин 
денна – 108 год.; 
заочна –108 год.;  

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 46 год., 
заочна –96 год.  

Кількість годин на тиждень: 
денна – 4 год./тиждень, у т.ч. 
аудиторних – 4 год./тиждень 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
(проекти), год.: 
денна – 14 год. 
Заочна –  

 Вид контролю: 
денна – залік 
заочна –залік  

 
Таблиця 1.2.Розподіл годин з навчальної дисципліни 

«Кримінально-виконавче право»  для студентів  Черкаського та Херсонського 

локальних центрів дистанційного навчання напряму підготовки  6.030401  

«Правознавство» 

С
ем

ес
т
р

 

Вид заняття 

П
М

К
 

Е
к

за
м

ен
 

Аудиторні Поза аудиторні 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 

індивідуально-
консульта-

тивна робота 

самостійна 
робота 

студента 

Заочна форма навчання 

VII          
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 Розділ 2. Таблиця 2.Робочий графік навчальної дисципліни 
«Кримінально-виконавче  право»  

на VII семестр для студентів напряму підготовки 6.030401  
«Правознавство» 

  

Вид навчального заняття 
Тижнів, годин   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Аудиторне – 48 год., у 
т.ч.: 

                  

- лекція – 18 год. 2 2 2  2  2  2  2  2  2    
- семінарське – 30 год.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
2. Самостійна робота 
студента – 46 год., у т.ч. 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4   

- виконання домашніх 
завдань 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2   

- підготовка до 
семінарських занять 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

3. Індивідуально-
консультативна робота –  
14 год. 

 2  2  2  2   2  2   2   

4. Проведення модульної 
контрольної роботи 

      Х          Х  

4. Форма контролю:                   
- ПМК                  Х 
- екзамен                   

  



 Розділ 3. Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни з 

розподілом навчального часу за  

видами занять для студентів денної форми навчання напряму 

підготовки 6.030401  «Правознавство», 6.030401і  «Правознавство»   

 

№ 

з/п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

 

Р
а
зо

м
 

аудиторні 

 

Поза 

аудиторні 

л
ек

ц
ій

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

се
м

ін
а
р

сь
к
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за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н
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за
н

я
т
т
я

 

ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

о
-

к
о
н

су
л

ь
т
а
т
и

в
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль  І. Кримінально-виконавча політика та система органів і установ 

виконання покарань. 

 

1. Тема 1.  Кримінально-

виконавча  політика та 

кримінально-виконавче право 

України. 

9 2 2 - 1 4 

 2. Тема 2. Кримінально-

виконавче законодавство 

України. 

10 2 2 - 1 5 

3. Тема 3. Система органів і 

установ виконання покарань. 
13 2 2 - 2 7 

4. Тема 4. Правовий статус 

засуджених. 
14 2 2 - 2 8 

5. Тема 5.Міжнародні стандарти 

виконання покарань в Україні 

 

8 - 2 - 1 5 

 Разом 
54 8 10 - 7 29 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовний модуль 2. Порядок виконання кримінальних покарань. 

6 Тема 6. Порядок виконання 

покарань кримінально-

виконавчою інспекцією. 

6 2 2 - - 2 

7. Тема 7. Порядок виконання 

покарань державною 

виконавчою службою. 

4 - 2 - 1 1 

8. Тема 8.Виконання покарань 

стосовно військовослужбовців 
4 - 2 - 1 1 

9. Тема 9. 

Порядок виконання 

попереднього ув’язнення під 

варту 

7 2 2 - 1 2 

10. Тема 10. Виконання покарання у 

виді громадських робіт. Виконання 

покарання у виді виправних робіт   
7 2 2 - 1 2 

11. Тема 11. Виконання покарання у 

виді обмеження волі  
3 - 2 - - 1 

12. Тема 12. Класифікація,  розподіл,  

прийняття та облік засуджених до 

позбавлення волі 
5 - 2 - 1 2 

13.  Тема 13. Основні засоби 

виправлення і ресоціалізації 

засуджених до позбавлення волі  
7 2 2 - 1 2 

14. 
 Тема 14. Особливості відбування 

покарання у виді позбавлення та 

довічного позбавлення волі 
6 2 2 - - 2 

15. Тема 15. Підстави і порядок 

звільнення від відбування 

покарання. Допомога особам, які 

звільнені від відбування покарання, 

контроль та нагляд за ними. 

5 - 2 - 1 2 

 Разом 54 10 20 - 7 17 

 Всього годин: 108 18 30 - 14 46 
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Таблиця 3.2.Тематичний план навчальної дисципліни з 

розподілом навчального часу для студентів заочної форми 

навчання  напряму підготовки 6.030401  «Правознавство», 

6.030401і  «Правознавство» 

 

 № 

з/п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

 

Р
а
зо

м
 

аудиторні 

 

Поза аудиторні 
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о
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о
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о
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р
о
б
о
т
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1 2 3 4 5- 6 7 8 

Змістовий модуль  І. Кримінально-виконавча політика та система органів 

 І установ виконання покарань. 

1. Тема 1.  Кримінально-виконавча  

політика та кримінально-

виконавче право України. 

10 2 - - - 8 

 2. Тема 2. Кримінально-виконавче 

законодавство України. 
8 - - - - 8 

3. Тема 3. Система органів і 

установ виконання покарань. 
14 - - - - 14 

4. Тема 4. Правовий статус 

засуджених. 
12 - - 2 - 10 

5. Тема 5. Міжнародні стандарти 

виконання покарань в Україні 
10 - - - - 10 

 Разом: 54 2 - 2 - 50 

 Змістовний модуль 2. Порядок виконання кримінальних покарань. 

6 Тема 6. Порядок виконання 

покарань кримінально-

виконавчою інспекцією. 

- - - 2 - 5 

7. Тема 7. Порядок виконання 

покарань державною 
- - - - - 4 
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1 2 3 4 5- 6 7 8 

виконавчою службою. 

8. Тема 8. Виконання покарань 

стосовно військовослужбовців 
- - - - - 4 

9. Тема 9.  Порядок виконання 

попереднього ув’язнення під 

варту 

- - - - - 5 

10. Тема 10. Виконання покарання у 

виді громадських робіт. 

Виконання покарання у виді 

виправних робіт   

- - - - - 5 

11. Тема 11. Виконання покарання у 

виді обмеження волі  
- - - - - 4 

12. Тема 12. Класифікація,  розподіл,  

прийняття та облік засуджених 

до позбавлення волі 

- 2 - - - 5 

13.  Тема 13. Основні засоби 

виправлення і ресоціалізації 

засуджених до позбавлення волі  

- - - 2 - 4 

14. 
 
Тема 14. Особливості 

відбування покарання у виді 

позбавлення та довічного 

позбавлення волі 

- 2 - - - 5 

15. Тема 15. Підстави і порядок 

звільнення від відбування 

покарання. Допомога особам, 

які звільнені від відбування 

покарання, контроль та нагляд 

за ними. 

- - - - - 5 

 Разом: 54 4  4  46 

 Всього годин: 108 6  6  96 
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Таблиця 3.2.Тематичний план навчальної дисципліни з 

розподілом навчального часу для студентів Черкаського та 

Херсонського локальних центрів дистанційного напряму 

підготовки 6.030401і  «Правознавство» 

 

 № 

з/п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
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аудиторні 
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р
о
б
о
т
а
 

 
1 2 3 4 5- 6 7 8 

Змістовий модуль  І. Кримінально-виконавча політика та система органів 

 І установ виконання покарань. 

1. Тема 1.  Кримінально-виконавча  

політика та кримінально-

виконавче право України. 

10 2 - - - 8 

 2. Тема 2. Кримінально-виконавче 

законодавство України. 
8 - - - - 8 

3. Тема 3. Система органів і 

установ виконання покарань. 
14 - - - - 14 

4. Тема 4. Правовий статус 

засуджених. 
12 - - 2 - 10 

5. Тема 5. Міжнародні стандарти 

виконання покарань в Україні 
10 - - - - 10 

 Разом: 54 2 - 2 - 50 

 Змістовний модуль 2. Порядок виконання кримінальних покарань. 

6 Тема 6. Порядок виконання 

покарань кримінально-

виконавчою інспекцією. 

- - - 2 - 5 

7. Тема 7. Порядок виконання 

покарань державною 
- - - - - 4 
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1 2 3 4 5- 6 7 8 

виконавчою службою. 

8. Тема 8. Виконання покарань 

стосовно військовослужбовців 
- - - - - 4 

9. Тема 9.  Порядок виконання 

попереднього ув’язнення під 

варту 

- - - - - 5 

10. Тема 10. Виконання покарання у 

виді громадських робіт. 

Виконання покарання у виді 

виправних робіт   

- - - - - 5 

11. Тема 11. Виконання покарання у 

виді обмеження волі  
- - - - - 4 

12. Тема 12. Класифікація,  розподіл,  

прийняття та облік засуджених 

до позбавлення волі 

- 2 - - - 5 

13.  Тема 13. Основні засоби 

виправлення і ресоціалізації 

засуджених до позбавлення волі  

- - - 2 - 4 

14. 
 
Тема 14. Особливості 

відбування покарання у виді 

позбавлення та довічного 

позбавлення волі 

- 2 - - - 5 

15. Тема 15. Підстави і порядок 

звільнення від відбування 

покарання. Допомога особам, 

які звільнені від відбування 

покарання, контроль та нагляд 

за ними. 

- - - - - 5 

 Разом: 54 4  4  46 

 Всього годин: 108 6  6  96 
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Розділ 4. Таблиця 4. Технологічна карта тематичного плану 
навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право»  

 для студентів денної форми навчання  напряму підготовки 6.030401  
«Правознавство», 6.030401і  «Правознавство» 

  

Назва модуля,  

розділу, теми та 

питання теми (лекції)  

Обс

яг 

год

ин 

Назва теми та питання  

семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

  

Обс

яг 

год

ин 

Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком)  

 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Кримінально-виконавча політика та система органів і установ 

виконання покарань. 

Тема 1. Кримінально-
виконавча політика та 
кримінально-виконавче 
право України.  
1.Кримінально-виконавча 
політика України як складова 
частина політики держави. 
2.Поняття кримінально-
виконавчого права: предмет і 
методи правового 
регулювання та принципи. 
3.Норми кримінально-
виконавчого права, їх види і 
структура. 
4.Кримінально-виконавчі 
правовідносини: поняття та 
склад. 

        
 

2 
 

 

Семінарське заняття 1. 
Кримінально-виконавча 
політика та кримінально-
виконавче право України.  
1.Кримінально-виконавча 
політика України як складова 
частина політики держави. 
2.Поняття кримінально-
виконавчого права: предмет і 
методи правового регулювання та 
принципи. 
3.Норми кримінально-
виконавчого права, їх види і 
структура. 
4.Кримінально-виконавчі 
правовідносини: поняття та склад.  

2 

 

1-11,17, 20-

21,27,54-60 

Тема 2.Кримінально-
виконавче законодавство 
України 
1.Поняття кримінально-
виконавчого законодавства, 
його цілі, задачі, структура і 
зміст. 
2.Закон як основна форма 
кримінально-виконавчого 
законодавства. 
3.Кримінально-виконавчий 
кодекс, його загальна 
характеристика. 
 

2 

Семінарське заняття 2. 
Кримінально-виконавче 
законодавство України  
1.Поняття кримінально-
виконавчого законодавства, його 
цілі, задачі, структура і зміст. 
2.Закон як основна форма 
кримінально-виконавчого 
законодавства. 
3.Кримінально-виконавчий 
кодекс, його загальна 
характеристика. 
  

2 

 

1-11, 36,37, 44-
53,59-66  

Тема 3. Система органів і 
установ виконання 
покарань 
1.Поняття, соціальне 

2 

Семінарське заняття 3. Система 
органів і установ виконання 
покарань  
1.Поняття, соціальне 

2 

1-16, 18, 23, 25- 28, 
57, 59, 61 
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1 2 3 4 5 
призначення, принципи 
діяльності та задачі органів і 
установ виконання покарань. 
2. Види органів і установ 
виконання покарань. 
3.Взаємодія органів і установ 
виконання покарань з судом, 
прокуратурою, СБУ і МВС 
України. 

призначення, принципи 
діяльності та задачі органів і 
установ виконання покарань. 
2. Види органів і установ 
виконання покарань. 
3.Взаємодія органів і установ 
виконання покарань з судом, 
прокуратурою, СБУ і МВС 
України.  

Тема 4. Правовий статус 
засуджених 
1.Економічні, політичні і 
соціальні фактори, які 
визначають правове 
положення засуджених в 
Україні. 
2.Загальний, спеціальний і 
індивідуальний статуси осіб, 
які відбувають покарання. 
3.Правові наслідки 
відбування покарань.  

2 

Семінарське 
заняття4.Правовий статус 
засуджених  
1.Економічні, політичні і 
соціальні фактори, які 
визначають правове положення 
засуджених в Україні. 
2.Загальний, спеціальний і 
індивідуальний статуси осіб, які 
відбувають покарання. 
3.Правові наслідки відбування 
покарань.  

2 

1-11,45-54, 65 

Тема 5. Міжнародні 
стандарти виконання 
покарань в Україні 
 
  

- 

Семінарське заняття 5. 
Міжнародні стандарти 
виконання покарань в Україні  
1.Поняття і класифікація 
міжнародно-правових актів і 
стандартів. 
2.Загальні і спеціалізовані акти. 
3.Соціально-правова 
характеристика Мінімальних 
стандартних правил поводження з 
ув’язненими.  

2 

1-11, 25-26, 45-54 

Змістовий модуль ІІ. Порядок виконання кримінальних покарань 

Тема 6. Порядок 
виконання покарань 
кримінально-виконавчою 
інспекцією. 
1.Обов’язки засуджених до 
позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися 
певною діяльністю. 
2. Основні права і обов’язки 
засуджених.    
3.Залучення засуджених до 
праці і умови їх праці. 

2 

Семінарське заняття 6. 
Порядок виконання покарань 
кримінально-виконавчою 
інспекцією. 
1.Обов’язки засуджених до 
позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною 
діяльністю. 
2. Основні права і обов’язки 
засуджених.    
3.Залучення засуджених до праці 
і умови їх праці. 
 

2 

1-11, 16,43-45, 56, 
62, 66 
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1 2 3 4 5 
Тема 7. Порядок 
виконання покарань 
державною виконавчою 
службою 

- 

Семінарське заняття 7.  
Порядок виконання покарань 
державною виконавчою 
службою  
1.Правове регулювання і порядок 
виконання покарання у виді 
штрафу. 
2.Права державного виконавця. 
3.Правове регулювання і порядок 
виконання покарання у виді 
конфіскації майна. 
  

2 

1-11, 16, 56, 66 

Тема 8. Виконання 
покарань стосовно 
військовослужбовців  
1 
 

- 

Семінарське заняття 8. 
Виконання покарань стосовно 
військовослужбовців  
1. Правове регулювання і порядок 
виконання покарання у виді 
позбавлення військового, 
спеціального звання, рангу, чину 
або кваліфікаційного класу. 
2. Правове регулювання і порядок 
виконання покарання у виді 
службового обмеження для 
військовослужбовців. 
3. Правове регулювання і порядок 
виконання покарання у виді 
тримання військовослужбовців в 
дисциплінарному батальйоні.  

2 

1-11, 43-44, 54 

Тема 9. Порядок 
виконання попереднього 
ув’язнення під варту 
1.Соціально-правове 
призначення попереднього 
ув’язнення під варту, його 
цілі і задачі. 
2.Слідчі ізолятори – основні 
місця тримання під вартою, 
їх задачі, структура і правові 
основи діяльності.  
3.Правовий статус осіб, які 
утримуються під вартою. 

2 

Семінарське заняття 9. 
Порядок виконання 
попереднього ув’язнення під 
варту 
1.Соціально-правове призначення 
попереднього ув’язнення під 
варту, його цілі і задачі. 
2.Слідчі ізолятори – основні 
місця тримання під вартою, їх 
задачі, структура і правові основи 
діяльності.  
3.Правовий статус осіб, які 
утримуються під вартою. 

2 

1-11, 36-40, 53 

Тема 10. Виконання 
покарання у виді 
громадських робіт. 
Виконання покарання у 
виді виправних робіт.  
1. Умови відбування 
покарання у виді 
громадських робіт. 
2.Обчислення строку 
покарання у виді 

2 

Семінарське заняття 10. 
Виконання покарання у виді 
громадських робіт. Виконання 
покарання у виді виправних 
робіт 
1. Умови відбування покарання у 
виді громадських робіт. 
2.Обчислення строку покарання у 
виді громадських робіт. 
3.Порядок виконання покарання у 

2 

1-11, 14, 78 
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1 2 3 4 5 
громадських робіт. 
3.Порядок виконання 
покарання у виді виправних 
робіт. 
4.Порядок провадження 
відрахувань із заробітку 
засуджених до виправних 
робіт. 

виді виправних робіт. 
4.Порядок провадження 
відрахувань із заробітку 
засуджених до виправних робіт.  

Тема 11. Виконання 
покарання у виді 
обмеження волі  
1.Порядок і умови 
відбування покарання у виді 
обмеження волі. 
2.Матеріально-побутове 
забезпечення засуджених до 
обмеження волі. 
3.Застосування заходів 
заохочення та стягнення до 
осіб, що відбувають 
покарання у виді обмеження 
волі. 

- 

Семінарське заняття 11. 
Виконання покарання у виді 
обмеження волі  
1.Порядок і умови відбування 
покарання у виді обмеження волі. 
2.Матеріально-побутове 
забезпечення засуджених до 
обмеження волі. 
3.Застосування заходів 
заохочення та стягнення до осіб, 
що відбувають покарання у виді 
обмеження волі. 
  

2 

1-11, 37, 51, 58-62 

Тема 12. Класифікація, 
розподіл, прийняття та 
облік засуджених до 
позбавлення волі   

- 

Семінарське заняття  12. 
Класифікація, розподіл, 
прийняття та облік засуджених 
до позбавлення волі  

2 

1-11, 16 

Тема 13. Основні засоби 
виправлення і ре 
соціалізації засуджених до 
позбавлення волі 
1.Поняття і нормативне 
закріплення виправлення і ре 
соціалізації засуджених. 
2.Режим в системі основних 
засобів виправлення і ре 
соціалізації засуджених, його 
поняття та основні функції. 
3.Праця як основний засіб 
виправлення і ре соціалізації 
засуджених. 
4.Задачі, форми і методи 
виховної роботи з 
засудженими. 

2 

Семінарське заняття 13. 
Основні засоби виправлення і 
ресоціалізації засуджених до 
позбавлення волі 
1.Поняття і нормативне 
закріплення виправлення і ре 
соціалізації засуджених. 
2.Режим в системі основних 
засобів виправлення і ре 
соціалізації засуджених, його 
поняття та основні функції. 
3.Праця як основний засіб 
виправлення і ре соціалізації 
засуджених. 
4.Задачі, форми і методи виховної 
роботи з засудженими.  
  

2 

1-11, 14-17, 22, 34, 
35, 41, 42 
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1 2 3 4 5 
Тема 14.Особливості 
відбування покарання у 
виді позбавлення та 
довічного позбавлення волі 
1.Виконання покарання у 
виправних колоніях і його 
правове регулювання.  
2.Умови відбування 
позбавлення волі у ви-
правних колоніях. 
3.Особливості виконання 
покарань неповнолітніми. 
4.Особливості відбування 
покарання засудженими 
жінками. 
5.Загальна характеристика 
покарання у виді довічного 
позбавлення волі. 
6. Загальна характеристика 
покарання у виді арешту.   

2 

Семінарське заняття 
14.Особливості відбування 
покарання у виді позбавлення 
та довічного позбавлення волі 
1.Виконання покарання у 
виправних колоніях і його 
правове регулювання.  
2.Умови відбування позбавлення 
волі у виправних колоніях. 
3.Особливості виконання 
покарань неповнолітніми. 
4.Особливості відбування 
покарання засудженими жінками. 
5.Загальна характеристика 
покарання у виді довічного 
позбавлення волі. 
6. Загальна характеристика 
покарання у виді арешту. 
   

2 

1-11, 22-24, 28-29 

Тема15. Підстави і порядок 
звільнення від відбування 
покарання. Допомога 
особам, які звільнені від 
відбування покарання, 
контроль та нагляд за 
ними  

- 

Семінарське заняття 15. 
Підстави і порядок звільнення 
від відбування покарання. 
Допомога особам, які звільнені 
від відбування покарання, 
контроль та нагляд за ними 
1.Правові підстави і види 
звільнення засуджених від 
відбування покарання. 
2. Соціально-правова та 
психологічна підготовка осіб, 
звільнених від відбування 
покарання. 
3. Правова природа та підстави 
встановлення адміністративного 
нагляду в місцях позбавлення 
волі. 
   

2 

1-11,  18, 58, 71, 72 

Всього годин: 

18 

 

30 
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Таблиця 5. Технологічна карта тематичного плану навчальної 
дисципліни «Кримінально-виконавче право», для студентів заочної  

форми навчання  напряму підготовки 6.030401  «Правознавство»  
 

Назва модуля,  розділу, 

теми та питання теми 

(лекції)  

Обс

яг 

год

ин 

Назва теми та питання  

семінарського, 

практичного 

або лабораторного 

заняття 

  

Обс

яг 

год

ин 

Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком)  

 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Кримінально-виконавча політика та система органів і установ 

виконання покарань. 

Тема 1. Кримінально-

виконавча політика та 

кримінально-виконавче право 

України.  
1.Кримінально-виконавча 

політика України як складова 

частина політики держави. 

2.Поняття кримінально-

виконавчого права: предмет і 

методи правового регулювання 

та принципи. 

3.Норми кримінально-

виконавчого права, їх види і 

структура. 

4.Кримінально-виконавчі 

правовідносини: поняття та 

склад. 

        

 

2 
 

 

 

- 

1-4,10,17, 20-

21,27,54-60  

 

Тема 2.Кримінально-

виконавче законодавство 

України 

 

_ 

 

 

_ 

1-4, 36,37, 44-
53,59-66  

Тема 3. Система органів і 

установ виконання покарань 
1.Поняття, соціальне 

призначення, принципи 

діяльності та задачі органів і 

установ виконання покарань. 

2. Види органів і установ 

виконання покарань. 

3.Взаємодія органів і установ 

виконання покарань з судом, 

прокуратурою, СБУ і МВС 

_ 

 

_ 

1-5, 12-16, 18, 
23, 25- 28, 57, 
59, 61 
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1 2 3 4 5 

України. 

Тема 4. Правовий статус 

засуджених 
1.Економічні, політичні і 

соціальні фактори, які 

визначають правове положення 

засуджених в Україні. 

2.Загальний, спеціальний і 

індивідуальний статуси осіб, які 

відбувають покарання. 

3.Правові наслідки відбування 

покарань.  

_ 

Практичне заняття 4. 

Правовий статус засудже-

них 

1.Економічні, політичні і 

соціальні фактори, які 

визначають правове 

положення засуджених в 

Україні. 

2.Загальний, спеціальний і 

індивідуальний статуси 

осіб, які відбувають 

покарання. 

3.Правові наслідки 

відбування покарань.   

2 

1-4, 6,45-54, 65 

Тема 5. Міжнародні стандарти 

виконання покарань в Україні 

  
_ 

 

_ 

1-4, 25-26, 45-
54 

Змістовий модуль ІІ. Порядок виконання кримінальних покарань 

Тема 6. Порядок виконання 

покарань кримінально-

виконавчою інспекцією. 

 

_ 

Практичне заняття 6. 

Порядок виконання 

покарань кримінально-

виконавчою інспекцією 

1.Обов’язки засуджених до 

позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися 

певною діяльністю. 

2. Основні права і обов’язки 

засуджених.    

3.Залучення засуджених до 

праці і умови їх праці. 

2 

1-4, 7, 8, 16,43-
45, 56, 62, 66 

Тема 7. Порядок виконання 

покарань державною 

виконавчою службою 

_ 
 

_ 

1-4, 16, 56, 66 

Тема 8. Виконання покарань 

стосовно військовослужбовців  _ 
 

_ 
1-4, 7, 8, 43-44, 
54 

Тема 9. Порядок виконання 

попереднього ув’язнення під 

варту 

_ 
 

_ 

1-5, 7, 36-40, 53 

Тема 10. Виконання покарання 

у виді громадських робіт. 

Виконання покарання у виді 

виправних робіт.  
 

_ 

 

_ 

1-4, 6, 14, 78 



23 

 

1 2 3 4 5 

Тема 11. Виконання покарання 

у виді обмеження волі  
_ 

 
_ 

1-4, 8, 37, 51, 
58-62 

Тема 12. Класифікація, 

розподіл, прий-няття та облік 

засуджених до позбавлення 

волі  

1.Поняття класифікації 

засуджених до позбавлення волі 

на певний строк і її значення для 

досягнення цілей покарання.  

2. Категорії засуджених і вимоги 

їх роздільного тримання за 

видами кримінально-виконавчих 

установ. 

3. Правові підстави прийому 

засуджених у кримінально-

виконавчі установи, 

характеристика його етапів. 

4.Поняття і значення обліку 

засуджених. 

 

2 

 

  

_ 

1-4, 6-8, 16  

Тема 13. Основні засоби 

виправлення і ре соціалізації 

засуджених до позбавлення 

волі 

_ 

Практичне заняття 13. 

Основні засоби виправ-

лення і ресоціалізації 

засуджених до 

позбавлення волі 

1.Поняття і нормативне 

закріплення виправлення і 

ре соціалізації засуджених. 

2.Режим в системі основних 

засобів виправлення і ре 

соціалізації засуджених, 

його поняття та основні 

функції. 

3.Праця як основний засіб 

виправлення і ре 

соціалізації засуджених. 

4.Задачі, форми і методи 

виховної роботи з 

засудженими.  

  

2 

1-4, 14-17, 22, 
34, 35, 41, 42 
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1 2 3 4 5 

Тема 14.Особливості 

відбування покарання у виді 

позбавлення та довічного 

позбавлення волі 

1.Виконання покарання у 

виправних колоніях і його 

правове регулювання.  

2.Умови відбування позбавлення 

волі у виправних колоніях. 

3.Особливості виконання 

покарань неповнолітніми. 

4.Особливості відбування 

покарання засудженими 

жінками. 

5.Загальна характеристика 

покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

6. Загальна характеристика 

покарання у виді арешту.   

2 

 

_ 

1-4, 22-24, 28-
29 

Тема15. Підстави і порядок 

звільнення від відбування 

покарання. Допомога особам, 

які звільнені від відбування 

покарання, контроль та 

нагляд за ними  

_ 

 

_ 

1-4,  18, 58, 71, 
72 

Всього годин: 

6 

 

6 

 

 



 Розділ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Таблиця 6. Перелік програмних питань, які виносяться на обговорення на семінарському занятті 
  
  

№ 
з/п 

Назва модулю, 
розділу, теми 
семінарського 

заняття   

Перелік програмних питань, які виносяться на 
обговорення на семінарському занятті  

Література 
(порядковий 

номер за 
переліком) 

Засоби контролю 
знань 

 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Кримінально-виконавча політика та система органів і установ виконання покарань.  

1. 
 
 
 

Кримінально-виконавча 

політика та криміналь-

но - виконавче право 

України.  

 
1.Цілі і завдання  кримінально-виконавчої політики 

України. 

2.Поняття принципів кримінально-виконавчого права,його 

функції і основні завдання. 

3.Зв’язок  кримінально-виконавчого права з іншими галу-

зями права.  

 

1-11,17, 20-
21,27,54-60  

Бліц-опитування, 
тестування 

2. 
 
 

Кримінально-виконавче 

законодавство України.  

1.Співвідношення кримінально-виконавчого законодавства 

України з міжнародними правовими актами в області 

виконання покарань. 

2.Поняття, зміст, функції та особливості норм криміналь-

но-виконавчого права. 

3.Види норм кримінально-віконавчого права.  

4.Застосування кримінально-виконавчого законодавства, 

його дія у просторі і часі. 

  

1-11, 36,37, 44-
53,59-66  

Бліц-опитування, 
тестування 
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1 2 3 4 5 

3. 
 
 
 
 
 

Система органів і уста-

нов виконання пока-

рань.  

1.Кримінально-виконавчі установи, їх відмінність від 

місць тримання під вартою.  

2.Виправна колонія як основний вид кримінально-

виконавчих установ. 

3.Персонал органів і установ виконання покарань, його 

основні права і обов’язки. 

 

1-11, 18, 23, 25- 
28, 57, 59, 61 

Бліц-опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на картках 

4. 
 
 

Правовий статус 

засуджених.  

1.Встановлення в законодавстві загальних принципів 

визначення правового статусу засуджених.  

2.Основні права та обов’язки осіб, які відбувають 

кримінальне покарання. 

3.Особливості  правового статусу які відбули покарання. 

 

 

1-11,45-54, 65 Бліц-опитування, 
тестування 

5 

Міжнародні стандарти 

виконання покарань в 

Україні 

1.Соціально-правове призначення міжнародного 

співробітництва в області виконання покарань, його 

основні напрямки. 

2.Конвенція проти катувань і інших жорстоких, 

нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження і 

покарання. 

3.Проблеми реалізації міжнародно-правових актів і 

стандартів поводження з засудженими в кримінально-

виконавчому законодавстві України. 

1-11, 25-26, 45-54 Бліц-опитування, 
тестування,  



27 

 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль ІІ. Порядок виконання кримінальних покарань.  

6. 
 
 

Порядок виконання 

покарань кримінально-

виконавчою інспекцією.  

1.Порядок і умови виконання покарань у виді  громадських 

робіт. 

2.Порядок і умови виконання покарань у виді  виправних 

робіт. 

3.Порядок виконання покарань у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

 

1-11, 16,43-45, 
56, 62, 66 

Бліц-опитування, 
тестування 

7. 
 
 
 
 
 
 

 Порядок виконання 

покарань Державною 

виконавчою службою. 

1.Органи, які виконують покарання у виді штрафу. 

2.Примусове виконання штрафу. 

3.Дії державного виконавця по виконанню вироку суду 

про конфіскацію майна. 
 

1-11, 16, 56, 66 Бліц-опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на картках, 
перевірка робочих 
зошитів 

8. 
 
 
 

Виконання покарань 

стосовно військово-

службовців 

1.Правові наслідки позбавлення військового, спеціального 

звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

2.Порядок і умови виконання покарання у виді службового 

обмеження для військовослужбовців. 

3.Місце відбування арешту засудженими військовослуж-

бовцями. Направлення засуджених на гауптвахту.  

1-11, 43-44, 54 Бліц-опитування, 
тестування,  

9. 
 
 
 
 

Порядок виконання 

попереднього 

ув’язнення під варту 

1.Підстави і принципи тримання під вартою. 

2.Основні права осіб, взятих під варту. 

3.Поняття та цілі режиму в слідчих ізоляторах, основні 

його вимоги. 

1-11, 36-40, 53 Бліц-опитування, 
тестування 
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1 2 3 4 5 

10. 
 
 
 
 

Виконання покарання у 

виді громадських робіт. 

Виконання покарання у 

виді виправних робіт 

1.Відповідальність засуджених до покарання у виді 
громадських робіт. 
2.Умови відбування покарання у виді виправних робіт. 
3.Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до 
засуджених до виправних робіт. 

1-11, 14, 78 Бліц-опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на картках, 
перевірка робочих 
зошитів 

11 

Виконання покарання у 

виді обмеження волі 

1.Умови праці засуджених до обмеження волі. 

2.Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження 

волі. 

3.Відповідальність за ухилення від відбування покарання у 

виді обмеження волі. 

1-11, 37, 51, 58-
62 

Бліц-опитування, 
тестування, 

12 

Класифікація, розподіл, 

прийняття та облік за-

суджених до позбав-

лення волі. 

1.Класифікація засуджених до позбавлення волі 

2.Розподіл засуджених до позбавлення волі по установам 

виконання покарань. 

3. Облік засуджених до позбавлення волі. 

  

1-11, 16 Бліц-опитування, 
тестування, 

13 

Основні засоби виправ-

лення та ресоціалізації 

засуджених до позбав-

лення волі. 

1.Поняття і види основних засобів виправлення і ресоціалі-

зації  засуджених. 

2.Форми організації праці.. 

3.Соціально-виховна робота як засіб виправлення і ресоці-

алізації засуджених.  

4.Участь громадськості у діяльності установ виконання 

покарань. 

  

1-11, 14-17, 22, 
34, 35, 41, 42 

Бліц-опитування, 
тестування 
 



29 

 

1 2 3 4 5 

14 

Особливості відбуван-

ня покарання у виді по-

збавлення та довічного 

позбавлення волі. 

1.Зміна умов тримання засуджених у зв’язку з заміною 

покарання більш м’яким. 

2.Загальна характеристика покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

3.Порядок і умови виконання покарання у виді довічного 

позбавлення волі.   

1-11, 22-24, 28-29 Бліц-опитування, 
тестування, 

15 

Підстави і порядок 

звільнення від відбу-

вання покарання. 

Допомога особам, які 

звільнені від 

відбування покарання, 

контроль та нагляд за 

ними. 

1.Порядок  звільнення від відбування покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк. 

2.Допомога засудженим, звільненим від відбування 

покарання, у трудовому і побутовому улаштуванні. 

3.Категорія засуджених, які підпадають під 

адміністративний нагляд. 

 
  

1-11,  18, 58, 71, 
72 

Бліц-опитування, 
тестування, 

 
 
 
 



РОЗДІЛ 6. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни 
повинна здійснюватися на основі використання активних методів 
навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого 
інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість 
засвоєння ними вивченого матеріалу. 

Під час викладання дисципліни широко використовуються такі 
методики активізації навчального процесу: 
– проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення 

основних змін у законодавстві, проведення порівняльного аналізу 
вітчизняної практики господарювання із зарубіжним досвідом, 
виявлення основних причин виникнення негативних тенденцій й 
кризових явищ в економіці України та окреслення шляхів їх 
подолання, а також ознайомлення студентів з науковою 
дискусією, що відбувається в юридичній літературі навколо 
визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів; 

– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених 
структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст 
питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є 
найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття 
студентами ємної інформації у короткі проміжки часу. Для 
наочного зображення структурно-логічних схем використовується 
мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (роздатковий, 
наприклад, нормативно-правові документи, зразки договорів, 
наказів тощо), дошка; 

– робота в малих групах; 
– застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів 

унаочнення навчального матеріалу (у першу чергу – презентацій 
PowerPoint); 

– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка 
охоплює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої 
дискусії між іншими «малими групами», викладачем та 
експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться 
на обговорення; 

– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу), 
вирішення практичних правових ситуацій, які можуть виникнути 
на практиці в житті студентів. Застосування даної методики дає 
змогу студентам отримати певні навички з прийняття ефективних 
рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов; 

– ділова гра відповідно до розробленого сценарію. 
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РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ 
  

Таблиця. Розрахунок загальної підсумкової оцінки, що отримують за 
результатами вивчення навчальної дисципліни «_______________» 

студенти напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,  
6.030401і «Правознавство» 

 

Назва змістового модулю, 

теми 
Вид навчальної роботи 

Бали 

1 2 3 

Модуль І. Кримінально-виконавча політика та система органів і установ 

виконання покарань 

Кримінально-виконавча 

політика  та кримінально-

виконавче право 

1. Відвідування лекції 0,01 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Кримінально-виконавче 

законодавство України 

1. Відвідування лекції 0,01 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Система органів і установ 

виконання покарань 
1. Відвідування лекції 0 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Правовий статус 

засуджених 

1. Відвідування лекції 0,01 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 1,5 
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Назва змістового модулю, 

теми 
Вид навчальної роботи 

Бали 

планом самостійної роботи 

Разом: 6 

Міжнародні стандарти 

виконання покарань в 

Україні 

1. Відвідування лекції 0 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Модульна контрольна робота І 5 

Модуль ІІ. Порядок виконання покарань  

 

 

Порядок виконання 

покарань кримінально-

виконавчою інспекцією 

1. Відвідування лекції 0,01 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

13 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Порядок виконання 

покарань Державною 

виконавчою службою  

1. Відвідування лекції 0 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Виконання покарань 

стосовно 

військовослужбовців 

1. Відвідування лекції 0 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Порядок виконання 

попереднього ув’язнення  

під варту 

1. Відвідування лекції 0,01 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 1,5 
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Назва змістового модулю, 

теми 
Вид навчальної роботи 

Бали 

планом самостійної роботи 

Разом: 6 

Виконання покарання у 

виді громадських робіт. 

Виконання покарання у 

виді виправних робіт 

1. Відвідування лекції 0,01 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Виконання покарання у 

виді обмеження волі 

1. Відвідування лекції 0 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Класифікація, розподіл, 

прийняття та облік 

засуджених до позбавлення 

волі  

1. Відвідування лекції 0 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Основні засоби 

виправлення і ре 

соціалізації засуджених до 

позбавлення волі 

1. Відвідування лекції 0,01 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 
6 

Особливості  відбування 

покарання у виді 

позбавлення  волі та 

довічного  ув’язнення   

1. Відвідування лекції 0,01 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 
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Назва змістового модулю, 

теми 
Вид навчальної роботи 

Бали 

Підстави і порядок 

звільнення від відбування 

покарання. Допомога 

особам, які звільнені від 

відбування покарання, 

контроль та нагляд за 

ними 

1. Відвідування лекції 0 

2. Обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті 

3 

3. Тестування 1,5 

4. Виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1,5 

Разом: 6 

Модульна контрольна робота ІІ 5 

Разом за семестр  100 
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Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Кримінально-

виконавче право» 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 
82-89 В 

Добре 
74-81 С 
64-73 D 

Задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Таблиця 7. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ 
ЗА ВИДАМИ РОБІТ 

  
 

Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 
визначеної проблеми 

0-4 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових 
виданнях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану 
дидактичної гри 

10-20 

Разом  * 

 
*  Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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РОЗДІЛ 8. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього  процесу з 
навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» 

 

1. - 

 

РОЗДІЛ 9. Інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни 

«Кримінально-виконавче право»  

 

Нормативно-правові акти: 

  

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

2. Кримінальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. –                  

№. 25-26.    - Ст. 131.  

3. Кримінально-виконавчий кодекс України. Офіційне видання. – К.: Атіка, 2014. – 96 с.  

4. Кримінальний  процесуальний кодекс України. Офіційне видання. – К.:Атіка, 2014. –               

86 с.  

                                             Література 

                                               Основна: 

5. Кримінально-виконавче право України. Загальна та особлива частини: Підручник /О.М. 

Литвинов, А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, К.А. Автухов, А.П. Гель, С.В. Лосич, Е.С. Назимко; 

за загальною редакцією д.ю.н. проф.. О.М. Литвинова та д.ю.н. проф.. А.Х. Степанюка.- К: 

ВД «Дакор», 2015.-632 с. 

6.Курс кримінально-виконавчого права України: Загальна та Особлива частини: 

Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, В.Б. Василець; за заг. 

ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 304 с. 
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