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1. Анотація до курсу  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Виконавче право» є зміст, 

закономірності та основні ознаки кримінально-виконавчого права як 

самостійної галузі права; кримінально-виконавча політики України; діяльність 

органів та установ, які виконують кримінальні покарання. Зміст дисципліни 

передбачає поглиблене вивчення та засвоєння студентами норм кримінально-

виконавчого права України, що визначають порядок виконання та відбування 

покарань, правовий статус засуджених, підстави, порядок звільнення від 

відбування покарання. Студенти знайомляться із основними нормативно-

правовими актами у галузі кримінально-виконавчого права, вчяться їх 
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застосовувати на практиці, а також знайомляться із правозастосовною 

практикою їх реалізації. 

Мета дисципліни – поглиблене вивчення студентами норм Кримінально-

виконавчого кодексу України та деяких інших нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини в сфері виконання кримінальних покарань в Україні.  

Завдання курсу:  

- сформувати у студентів знання щодо характеристики та змісту 

органів і установ виконання кримінальних покарань, а також уміння, необхідні 

їм для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з 

метою генерування нових знань у сфері кримінально-виконавчого права; 

- навчити орієнтуватися в нормативній базі, яка регулює діяльність 

Державної кримінально-виконавчої служби України; 

- сприяти розвитку в студентів самостійності мислення, засвоєнню 

ними спеціальної юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової 

культури. 

3. Результати навчання 

Знати засади й доктрини національного права, а також характеристики галузей, 

підгалузей і змісту правових інститутів 

Знати й розуміти предмет і характер професійної діяльності, природу етичних 

стандартів та здатність діяти на їх основі 

Мати навички логічного, критичного та системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення 

4. Структура курсу 

Види та тематика навчальних занять 

ЛЕКЦІЇ 

Тема 1. Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче 

право України. 

1. Поняття кримінально-виконавчого права. Місце кримінально-виконавчого 

права в системі права. 

2. Наука кримінально-виконавчого права. Предмет і система навчальної 

дисципліни кримінально-виконавчого права.  

3. Поняття і зміст кримінально-виконавчої політики України. Фактори 

формування кримінально-виконавчої політики України. 

4. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики 

України. 

Тема 2. Система органів і установ виконання покарань України. 

1. Соціальне призначення та завдання органів і установ виконання покарань.  

2. Види органів і установ виконання покарань. 

3. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими правоохоронними 

органами. 

Тема 3. Правове регулювання і порядок виконання покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі органом пробації. 

1. Правові та організаційні засади діяльності органу пробації. 

2. Правове регулювання та порядок виконання покарання у виді позбавлення 
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права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

3. Правове регулювання та порядок виконання покарання у виді громадських 

робіт. 

4. Правове регулювання та порядок виконання покарання у виді виправних 

робіт. 

Тема 4. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді 

арешту в арештних домах. 

1.Загальна характеристика покарання у виді арешту. 

2.Порядок та умови виконання покарання у виді арешту. 

3.Виконання покарання у виді арешту щодо засуджених військовослужбовців. 

4.Місця відбування покарання у виді арешту. 

5.Вимоги режиму в арештних домах. 

6.Закріплення та реалізація правового статусу засуджених до арешту. 

Тема 5. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді 

обмеження волі. 

1.Організаційно-правові засади діяльності виправних центрів. 

2.Порядок прибуття засуджених до обмеження волі до місця відбування покарання 

та наслідки ухилення від його відбування. 

3.Порядок організації нагляду за засудженими до обмеження волі. 

4.Застосування основних засобів виправлення та ресоціалізації до засуджених до 

обмеження волі. 

5.Закріплення та реалізація правового статусу засуджених до обмеження волі. 

6.Умови тримання у виправних центрах. 

Тема 6. Правове регулювання і порядок виконання запобіжного заходу у 

виді тримання під вартою. 

1.Загальна характеристика запобіжного заходу у виді тримання під вартою. 

2. Порядок та умови виконання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. 

3. Підстави і порядок звільнення осіб, взятих під варту. 

Тема 7. Режим та умови відбування покарання у виді позбавлення волі у 

виправних колоніях. 

1.Поняття та основні вимоги режиму. 

2.Функції режиму. 

3.Засоби забезпечення режиму. 

4.Порядок здійснення охорони і нагляду за засудженими у виправних колоніях.  

5.Правила поведінки засуджених у виправних колоніях. Розпорядок дня. 

Тема 8. Правові підстави і порядок звільнення засуджених від відбування 

покарання. 

1.Підготовка до звільнення засуджених до позбавлення волі.   

2.Допомога особам звільненим від відбування покарання. 

3.Адміністративний нагляд за особами, звільненими від відбування покарання. 

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

умовно-достроково. 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України. 
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Система органів і установ виконання покарань України. 

Правове регулювання і порядок виконання покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі органом пробації. 

Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді арешту в арештних 

домах. 

Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді обмеження волі. 

Правове регулювання і порядок виконання запобіжного заходу у виді тримання 

під вартою. 

Режим та умови відбування покарання у виді позбавлення волі у виправних 

колоніях. 

Правові підстави і порядок звільнення засуджених від відбування покарання. 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Спеціально обладнана проектором аудиторія 10/307 або 10/310 для 

проведення лекційних та семінарських занять. 

Для навчання необхідно мати з собою ґаджети зі стільниковим 

інтернетом.  

Студент повинен мати активований акаунт університетської пошти 

(student.i.p@nmu.one) на Office 365. 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 
Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 Відмінно 

75 – 89 Добре  

60 – 74 Задовільно  

0 – 59 Незадовільно 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної й індивідуальної робіт 

складатиме не менше 60 балів. 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 
засоби діагностики процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні завдання 

за кожною темою 

усне опитування, бліц-

опитування, тестування 

підсумкове 

тестування 

визначення 

загальної 

кількості балів за 

результатами 

поточних 

контролів; 

 

підсумкове 

тестування під 

час заліку 

семінарські контрольні завдання 

за кожною темою 

усне опитування, 

оцінювання презентації 

виступ-презентація, 

робота в малих групах, 

реферат/есе; 

 

виконання завдань під 

час самостійної роботи 

або індивідуальне 

завдання 

6.3. Поточна успішність складається з успішності за оцінки за роботу на 

семінарських заняттях (оцінюється 8 занять, участь у занятті максимально може 

принести здобувачу вищої освіти 5 балів). Отримані бали на семінарських 
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заняттях та бали за самостійну роботу (максимально 20 балів) додаються до 

оцінки з підсумкової (тестової) роботи в кінці семестру (40 балів) та є 

підсумковою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимальна 

кількість балів з курсу навчальної дисципліни складає 100 балів. 

Залік відбувається у письмовій формі та складається з 20 тестових 

запитань. Правильна відповідь на запитання тесту оцінюється у 5 балів 

Загальна оцінка з навчальної дисципліни «Виконавче право» визначається за 

накопичувальною системою, тобто сума всіх балів, отриманих за виконання 

певного виду робіт студента. 

6.4. Критерії оцінювання за роботу на семінарських заняттях: 6 

семінарських занять оцінюються максимально у 5 балів кожне, причому: 

5 балів – відповідність еталону, наведення прикладів з додаткової 

літератури, правильна мова викладення матеріалу; 

4 бали – відповідність еталону, помилки в граматиці та/або орфографії; 

3 бали – зміст відповіді має стосунок до предмету запитання, проте не 

відповідає еталону, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, які 

ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення; 

2-1 бал – наявність текстової відповіді, яка не відповідає еталону, та/або 

не має стосунку до предмету запитання, містить суттєві граматичні та 

орфографічні помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють 

зміст повідомлення; 

0 балів – відсутність відповіді. 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність студентів є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 

практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі).  

У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

7.2.Комунікаційна політика. 

Студенти повинні мати активовану університетську пошту.  

Обов’язком студента є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Office 365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком студента є робота з 

дистанційним курсом «Виконавче право» (www.do.nmu.org.ua). 

Усі письмові запитання до викладача стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську корпоративну електронну пошту.  

 

 

 

http://www.do.nmu.org.ua/
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7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

7.4. Відвідування занять.  

Для студентів денної форми навчання відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності студент має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. Якщо студент захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. Студентам, чий стан 

здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я інших студентів, буде 

пропонуватися залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з 

причини хвороби). Семінарські заняття не проводяться повторно, ці оцінки 

неможливо отримати під час консультації. За об’єктивних причин (наприклад, 

міжнародна мобільність або в період епідемій) навчання може відбуватись 

дистанційно – в онлайн-формі, за графіком, за погодженням з викладачем. 

7.5. Бонуси. Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше 

двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій, 

отримують додатково 5 балів до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 

7.6. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу студентам буде 

запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms 

Office 365), які буде розіслано на університетські поштові скриньки. 

Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що 

дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати 

пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни «Виконавче  

право».  

 

8. Ресурси і література: 

1. Богатирьов І.Г. Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою 

інспекцією покарань, не пов’язаних із позбавленням волі: Монографія.-К.: 

АТІКА, 2005.-312 с. 

2. Богатирьов І.Г. Українська пенітенціарна наука: Монографія. – Х.: 

Харків юридичний, 2008. – 294 с. 

3. Богатирьов І.Г., Халімон С.І. Кримінально-виконавча інспекція як 

суб’єкт запобігання злочинам: Монографія.-Х.: Харків юридичний, 2009.-320 с. 

4. Богатирьов І.Г. Халимон С.І. та інші Виконання покарань, не 

пов'язаних з позбавленням волі, та основи пробації. Навч. посібн. (під заг. ред. 

д-ра юрид. н., проф. І. Г.Богатирьова ). − Чернігів: Просвіта, 2007. − 236 с. 

5. Богатирьов І.Г. Пробація як альтернатива позбавленню волі в Україні. 

– Хмельницький: ХмЦНТЕІ, 2010.– 76 с. 

6. Богатирьов І.Г. Царюк С.В. Кримінально-виконавчі засади виконання 

та відбування покарань у виправних колоніях максимального рівня безпеки.  
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Монографія. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2010. – 210 

с. 

7. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковец І.С.  Кримінально-виконавче право 

України: Навч.посібник /За ред..проф. А.Х.Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 

2008. – 624с.  

8.  Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: 

монографія / М.М. Яцишин. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 

– 448 с. 

9. Кримінально-виконавче право України: Підручник / О.М. Джужа, І.Г. 

Богатирьов, О.Г. Колб, В.В. Василевич та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, 

проф. О.М. Джужи.– К.: Атіка, 2010.– 752 с. (базовий підручник ІКВС) 

10.  Кримінально-виконавче право України. Підручник для студентів 

юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. А.Х. 

Степанюка.-Х.: Право,2005.-256с. 

11. Кримінально-виконавче право України: (Загальна та Особлива 

частини): Навч. посіб. / О.М. Джужа, С.Я. Фаренюк, В.О. Корчинський та ін.; За 

заг. ред О.М. Джужи. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: Юрінком-Інтер, 2002. – 

448 с. 

12.  Кримінально-виконавче право України: Підручник / В.М. Трубников, 

В.М.Харченко, та ін.// За ред. В.М. Трубникова. – Харків: Право, 2001. – 384 с. 

13.  Методичні рекомендації Державного департаменту України з питань 

виконання покарань щодо організації роботи, пов’язаної із забезпеченням 

прогресивної системи відбування покарання в кримінально-виконавчих 

установах.-К., 2005.   

14.  Міжнародний пакт про громадянські й політичні права // Права 

людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних 

установ в документах міжнародних організацій, Українсько-американське бюро 

захисту прав людини, Амстердам-Київ, 1996 р. 

15.  Міжнародні стандартні правила поводження з ув’язненими: Прийняті 

на І Конгресі ООН у 1955 р. // Кримінально-виконавче законодавство України. 

– Харків, 1993. 

16.  Міжнародно-правові та пенітенціарні підходи щодо визначення 

правового статусу ув’язнених та засудження. – Луцьк, 2001. – 20 

с.http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 

17. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 

18. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України.  

19. http://www.kmu.gov.ua –офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів 

України.  

20. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в 

Україні 

21. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду 

України.  

22. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури 

України. 

http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/vscourt
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
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23. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України. 

24. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в 

Україні. 

25. http://www.vkka.gov.ua – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури. 

26. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського. 

27. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека 

України. 

28. http://www.pravoznavec.com.ua  – Електронна бібліотека юридичної 

літератури “Правознавець”. 

29. http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального 

бюро Інтерполу в Україні. 

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://vkka.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://catalogue.nplu.org/

