
Повна назва: Кримінально-виконавче право 

Статус: Дисципліна за вибором студентів циклу професійної та практичної 

підготовки. 

Мета: Формування у студентів комплексних теоретичних знань й відповідних 

правозастосовних навичок у галузі правового регулювання виконання різних видів 

кримінальних покарань, які необхідні для кваліфікованого юриста-правознавця. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Кримінально-виконавче право» складається з двох 

змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади національної практики, а також зарубіжний досвід правового 

регулювання виконання окремих видів покарань; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань у галузі правового регулювання виконання різних видів кримінальних покарань; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА 

1

1 

Кримінально-

виконавче право 

України: поняття, 

предмет, система, 

принципи 

10 4 2 

  

4 

1

2 

Загальна 

характеристика 

національних та 

міжнародних 

нормативно-правових 

актів у сфері 

виконання 

кримінальних 

покарань 

10 4 1   5 

3

3 

Правове становище 

засуджених як 

суб’єктів кримінально-

виконавчих 

правовідносин 

7 2 1   4 

4

4 

Система органів і 

установ виконання 

покарань України. 

8 2 1   5 

5Контроль та нагляд за 7 2 1   4 



5 діяльністю органів і 

установ виконання 

покарань 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ 

ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ 

6

6 

Правове регулювання і 

порядок виконання 

покарань не 

пов’язаних з 

позбавленням волі  

11 4 2   5 

7

7 

Правове регулювання і 

порядок виконання 

покарання у виді 

позбавлення волі, 

довічного ув’язнення 

9 2 2   5 

8

8 

Порядок і умови 

тримання у виправних 

колоніях 

7 2 1   4 

9

9 

Праця та соціально-

виховний вплив на 

засуджених 

7 2 1   4 

1

10 

Особливості 

відбування покарання 

у виді позбавлення 

волі окремими 

категоріями 

засуджених 

7 2 1   4 

1

11 

Звільнення засуджених 

від відбування 

покарання та 

постпенітенціарний 

вплив 

7 2 1   4 

Всього 90 28 14   48 

Знання та навички: студенти повинні 

знати:  

- систему та джерела кримінально-виконавчого права, 

- загальну характеристику міжнародно-правових стандартів поводження із 

засудженими; 

- систему органів та установ виконання покарань та правовий статус засуджених; 

- особливості виконання покарань, пов'язаних та не пов'язаних із позбавленням волі, а 

також порядок виконання і відбування покарань окремими категоріями засуджених; 

- комплекс загальносоціальних та відомчих заходів запобігання рецидивній 

злочинності та систему спеціальних заходів щодо соціальної адаптації звільнених від 

відбування покарання  

вміти: 

- аналізувати комплекс карально-виховних заходів, що застосовуються до засуджених в 

процесі виконання та відбування ними покарань; 



- виявляти причини і умови, які сприяють погіршенню умов режиму виконання покарань, 

нагляду та охорони засуджених; 

- організовувати і проводити дослідження заходів виправного впливу на окремому об'єкті, 

території установи виконання покарань; 

- розробляти та реалізовувати різноманітні запобіжні заходи щодо ресоціалізації 

засуджених; 

- співпрацювати з громадськими організаціями з питань виправлення та ресоціалізації 

засуджених. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 години / 3 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; розв’язання 

практичних ситуацій; залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час перевірки самостійних робіт, усного опитування, 

вирішення практичних задач. Підсумковий контроль з дисципліни «Кримінально-

виконавче право» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку в 11 

триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 4 5 20 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 2 20 

Реферат 20 1 20 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Шведова Ганна Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

цивільного та кримінального права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 10 років. Кількість виданих наукових праць – більше 45. В 2013 році 

захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 

12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. Тема 

дисертації: «Корупція (політико-кримінологічне дослідження)». Сфера наукових інтересів 

– кримінологія та кримінально-правова політика в Україні. 
 


