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Навчальна дисципліна «Кримінально-виконавче право України» – одна з вибіркових 
дисциплін, вивчення якої забезпечує формування знань з кримінально-виконавчого права, 
зокрема щодо поняття кримінально-виконавчого права, кримінально-виконавчої політики 
держави у сфері виконання кримінальних покарань, її особливостей на різних етапах розвитку 
нашої держави і в сучасний період, системи органів і установ виконання покарань, порядку та 
умов виконання кримінальних покарань, перспектив приведення кримінально-виконавчого 
законодавства України до міжнародних стандартів поводження із засудженими. 

Предметом навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право України» є вивчення 
системи норм кримінально-виконавчого права, понятійного апарату, сутності та складу 
правовідносин, окремих інститутів кримінально-виконавчого права. 

Метою дисципліни є формування необхідної фахової спроможності правильного 
трактування актуальних питань кримінально-виконавчого права, а також розв’язання 
конкретних завдань з певних проблем, пов’язаних із правозастосовчими навичками у галузі 
правового регулювання виконання кримінальних покарань. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає, що кожний студент повинен 
продемонструвати наступні результати навчання: 

- демонструвати необхідні знання та розуміння сутності кримінально-виконавчого права, 
організаційної побудови системи органів і установ виконання покарань, кола прав та обов’язків 
суб’єктів кримінально-виконавчого права, порядку і умов виконання кримінальних покарань; 
правових основ звільнення засуджених від відбування покарання. 

- вільно орієнтуватися у кримінально-виконавчому законодавстві і підзаконних актах; 

2021/2022 н.р.

mailto:wskssu@gmail.com


2 
 

- вірно тлумачити норми та інститути кримінально-виконавчого права; 
- вміти правильно застосовувати чинне кримінально-виконавче законодавство при 

вирішенні практичних питань та завдань за запропонованими ситуаційними задачами стосовно 
виконання покарань: 

- не пов'язаних з ізоляцією засудженого від суспільства; 
- у виді арешту; 
- у виді позбавлення волі; 
- відносно військовослужбовців.  

 

Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання 
Форми 

контролю 

12/28 Змістовий модуль 1. Загальні положення кримінально-виконавчого права України. 

2/7 

Тема 1. Кримінально-виконавче 
право та кримінально-виконавче 
законодавство України. 
Кримінально-виконавча політика 
держави.  
 

Знати предмет, функції, завдання і 
систему курсу “Кримінально-виконавче 
право України”, предмет і методи 
правового регулювання. Аналізувати 
систему нормативних актів у сфері 
виконання покарань. Аналізувати 
кримінально-виконавчу політику України, 
як складову політики держави, її вплив на 
розвиток кримінально-виконавчого 
законодавства.  

Питання,  ситуації 
для аналізу 

4/7 

Тема 2. Правовий статус 
засуджених. 

Знати основи правового статусу 
засуджених. Вміти дати роз’яснення 
основних прав засуджених. Аналізувати 
основні обов'язки засуджених.  

Питання, 
практичні 

завдання, тести 

2/7 

Тема 3. Органи і установи 
виконання покарань. 

Знати поняття і соціальне 
призначення системи установ і органів, що 
виконують покарання, їх роль і місце в 
системі правоохоронних органів. Вміти 
розрізняти установи і органи, що виконують 
покарання. Аналізувати роботу 
Центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері 
виконання кримінальних покарань та 
пробації, його територіальних органів 
управління, уповноважених органів з 
питань пробації. 

Питання, тестові 
завдання,  

4/7 

Тема 4. Нагляд і контроль за 
виконанням кримінальних 
покарань. Участь громадськості у 
виправленні і ресоціалізації 
засуджених. 

Знати, яким чином і ким саме 
здійснюється нагляд за додержанням 
законів під час виконання кримінальних 
покарань і контроль за діяльністю органів і 
установ виконання покарань. Вміти 
аналізувати участь громадськості у 
виправленні і ресоціалізації засуджених, 
громадський контроль за дотриманням 
прав засуджених під час виконання 
кримінальних покарань. 

Питання, 
практичні 
завдання, 

модульний 
контроль 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання 
Форми 

контролю 

20/35 

 
Змістовий модуль 2. Порядок виконання кримінальних покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі. 

4/7 

Тема 5. Виконання покарань, які 
можуть застосовуватись як 
основні, так і додаткові.   

Знати порядок і умови виконання 
покарання у вигляді штрафу та позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю. 
Аналізувати наслідки ухилення від цих 
покарань. 

Вміти розрізняти обов’язки 
уповноваженого органу з питань пробації 
щодо виконання покарання у виді 
позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю, 
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, 
обов'язки органів, які мають право 
анулювати дозвіл на заняття певними 
видами діяльності, обов'язки засуджених 
до покарання у виді позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю.  

Питання, 
ситуаційні 
завдання 

4/7 

Тема 6. Виконання додаткових 
покарань. 

          Знати порядок і умови виконання 
покарання у виді конфіскації майна та 
покарання у виді позбавлення військового, 
спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного класу, а також майно, що 
підлягає конфіскації. 

Питання, 
практичні 
завдання 

4/7 

Тема 7. Виконання покарань у 
виді громадських та виправних 
робіт. 

Знати порядок виконання та умови 
відбування покарання у виді громадських 
та виправних робіт. Вміти робити 
обчислення строку покарання у виді 
громадських робіт. Аналізувати  обов'язки 
власника підприємства, установи, 
організації або уповноваженого ним органу 
за місцем відбування засудженими 
покарання у виді громадських робіт. 
Аналізувати наслідки ухиленням 
засудженого від відбування покарання у 
виді громадських та виправних робіт. Вміти 
зазначати заходи заохочення і стягнення, 
що застосовуються до осіб, засуджених до 
виправних робіт.  

Питання, 
практичні 

завдання/ситуаці
ї, тести 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання 
Форми 

контролю 

4/7 

Тема 8. Виконання покарань у 
виді службових обмежень для 
військовослужбовців та тримання 
в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців. 

Знати порядок виконання 
покарання у виді службових обмежень для 
військовослужбовців та тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців. Вміти визначати 
режим у дисциплінарному батальйоні. 
Аналізувати,  яким чином відбувається 
праця засуджених військовослужбовців, 
військове навчання та соціально-виховна 
робота із засудженими. Аналізувати заходи 
заохочення та стягнення, що 
застосовуються до засуджених 
військовослужбовців, порядок їх 
застосування, матеріально-побутове та 
медичне забезпечення засуджених 
військовослужбовців. 

Питання, 
практичні 
завдання 

4/7 

Тема 9. Виконання покарань у 
виді арешту та обмеження волі. 

Знати місця відбування покарання 
у виді арешту та обмеження волі. 

Вміти розрізняти порядок і умови 
виконання покарання у виді арешту та 
обмеження волі. 

Аналізувати матеріально-побутове 
забезпечення і медичне обслуговування 
засуджених до арешту та обмеження волі, 
заходи заохочення та стягнення, що 
застосовуються до таких осіб. 

Знати стосовно залучення осіб, 
засуджених до арешту, до праці. 
Аналізувати особливості відбування арешту 
засудженими військовослужбовцями. 
Знати обов'язки адміністрації виправного 
центру, організації або уповноваженого 
ним органу за місцем роботи засуджених 
до обмеження волі. Медичне 
обслуговування засуджених до обмеження 
волі. Соціально-виховна робота із 
засудженими до обмеження волі.  

Питання, 
практичні 
завдання, 

модульний 
контроль 

16/39 
Змістовий модуль 3. Порядок виконання кримінальних покарань, пов’язаних із 

позбавленням волі. Звільнення від відбування покарання. 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання 
Форми 

контролю 

4/7 

Тема 10. Виконання покарання у 
виді позбавлення волі та 
довічного позбавлення волі. 

Знати, яким чином здійснюється 
визначення засудженому до позбавлення 
волі виду колонії та направлення його для 
відбування покарання. Вміти розрізняти 
виправні колонії мінімального, середнього, 
максимального рівня безпеки. Аналізувати 
порядок прийняття засуджених до 
позбавлення волі до виправних і виховних 
колоній. Знати структурні дільниці 
виправних і виховних колоній. Знати місця 
відбування покарання у виді довічного 
позбавлення волі, порядок і умови 
виконання та відбування покарання у виді 
довічного позбавлення волі, можливість 
зміни таких умов тримання. Аналізувати 
особливості виконання та відбування 
покарання жінками, засудженими до 
покарання у виді довічного позбавлення 
волі. 

Питання, 
практичні 

завдання, тести 

4/8 

Тема 11. Режим у колоніях та 
засоби його забезпечення. Умови 
відбування покарання в колоніях. 
Особливості відбування 
покарання в колоніях різних 
видів. 

Знати, який режим у колоніях та 
його основні вимоги, технічні засоби 
нагляду і контролю. Аналізувати 
можливість здійснення оперативно-
розшукової діяльності в колоніях, підстави 
застосування заходів фізичного впливу, 
спеціальних засобів і зброї. Знати права та 
обов’язки засуджених, матеріально-
побутове та медико-санітарне 
забезпечення.  

Реферати-
повідомлення, 
питання, тести, 

задачі 

2/8 

Тема 12. Праця засуджених до 
позбавлення волі та виховний 
вплив на них. 

Знати, яким чином здійснюється 
залучення засуджених до позбавлення волі 
до суспільно корисної праці, умови такої 
праці.  
Вміти визначати основні напрями, форми і 
методи соціально-виховної роботи із 
засудженими, можливість проведення 
загальноосвітнього і професійно-технічного 
навчання засуджених. Аналізувати заходи 
заохочення і стягнення, що застосовуються 
до засуджених, порядок їх застосування. 
Визначати підстави і розмір матеріальної 
відповідальності засуджених, порядок 
стягнення матеріальних збитків, заподіяних 
засудженими. 

Питання, тести, 
задачі 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання 
Форми 

контролю 

4/8 

Тема 13. Особливості відбування 
покарання у виді позбавлення 
волі засудженими жінками і 
неповнолітніми. 

Знати порядок відбування 
покарання засудженими вагітними 
жінками, матерями-годувальницями і 
жінками, які мають дітей віком до трьох 
років, можливість проживання жінок, 
засуджених до позбавлення волі, за 
межами виправної колонії. 

Вміти аналізувати особливості 
відбування покарання у виховних колоніях. 
Розмежовувати заходи заохочення та 
стягнення, що застосовуються до 
засуджених неповнолітніх. Знати порядок 
переведення засуджених із виховної 
колонії до виправної колонії. Аналізувати 
участь громадськості у виправленні і 
ресоціалізації засуджених неповнолітніх. 

Питання, тести, 
задачі. 

2/8 

Тема 14. Звільнення від 
відбування покарання.  
Допомога особам, 
які звільнені від відбування 
покарання, контроль і нагляд 
за ними. 

Знати підстави для звільнення від 
відбування покарання та його припинення. 

Вміти зазначати порядок дострокового 
звільнення від відбування покарання. 
Аналізувати правовий статус осіб, які 
відбули покарання, надання допомоги 
засудженим у трудовому і побутовому 
влаштуванні. 
Знати органи, що здійснюють нагляд за 
поведінкою осіб, звільнених від відбування 
покарання з випробуванням, порядок 
здійснення нагляду за такими особами, 
обчислення іспитового строку.  

Питання, 
практичні 
завдання, 

модульний 
контроль 

Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів в 
усіх видах навчальної діяльності:  лекції, семінарські та практичні заняття, консультації,  
самостійна робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача.  

При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-
диференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології 
компетентнісного навчання. 

При проведенні практичних занять використовуються  активні форми їх проведення: 
евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування практичних задач. 

На лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні  
теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На 
лекціях вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, ведення 
стислого конспекту лекції. 

Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш детально на 
практичних (семінарських) заняттях  у формі міні-дискусій, а також закріплюються шляхом 
розв’язування практичних задач. 

В процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою точку 
зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, публічно 
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виступати, володіти і правильно застосовувати розрахункові формули для розв’язування 
практичних задач. 

Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки  до 
семінарських та практичних занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у 
відповідних методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі за адресою 
http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487.  
 

Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного 
опрацювання фахових  інформаційних джерел та оволодіння практичними навичками 
правильного застосування кримінально-виконавчих норм. 

Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі індивідуального переліку 
питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Обсяг 
самостійної роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою. 

 
 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення 
контрольних заходів, які включають поточний контроль, модульний контроль, виконання 
індивідуального завдання, підсумковий контроль у формі заліку. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті 
перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної 
роботи.  

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання при 
поточному контролі є: 

робота в малих групах – спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних 
питань з наступною демонстрацією результатів засвоєння навчального матеріалу; 

презентація – виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, індивідуальних 
завдань, реферативних досліджень тощо; 

дискусія – обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань екологічного 
законодавства; 

кейс-метод – аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до 
реальної практичної діяльності; передбачає розв’язування ситуативних задач застосування 
екологічних законодавчих актів. 

Результати поточного контролю за семестр визначаються як середня з поточних оцінок за 
100-бальною шкалою, відображених у журналах обліку відвідування та успішності академічної 
групи. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення 
логічно завершеної частини лекційних та семінарських занять з певного змістового модуля.  

Основною формою  модульного контролю завдання, які включають як перевірку 
теоретичних положень курсу, таксі розв’язування практичних завдань. 

Оцінки з модульного контролю за 100-бальною шкалою відображаються у журналах 
обліку відвідування та успішності академічної групи і включаються як окремий заліковий 
модуль до залікового кредиту. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – форма організації навчання, яка 
має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі 
навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують 
студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання 
виконуються окремо кожним студентом.  

http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487
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ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-
дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 
навчальної дисципліни і завершується оцінюванням.  

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 
поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з 
навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. ІНДЗ це завершена теоретична або 
практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, вмінь і 
навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських занять, охоплює тему, декілька тем або 
зміст навчальної дисципліни в цілому. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, а оцінка включається до залікового 
кредиту як окремий заліковий модуль. 

Під час семінарсько-практичних занять, написання підсумкових модульних робіт, 
виконання індивідуальних науково-дослідних завдань виявляються наступні рівні знань: 
високий, добрий, посередній, недостатній. 

Високий рівень знань: оцінка в межах від 90 до 100 балів. Ставиться за повні і правильні 
відповіді студента на усі запитання. При цьому необхідно, щоб студент умів логічно мислити, 
вільно використовувати набуті теоретичні знання при аналізі проблем екологічного 
законодавства, застосовувати знання з суміжних галузей права, орієнтуватися в системі 
поточного законодавства та матеріалах судової практики. 

Добрий рівень знань оцінюється у межах 75 – 89 балів. Студент аргументовано викладає 
матеріал, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається 
певних неточностей та похибок у логіці викладу теоретичного матеріалу. Він володіє базовими 
правовими термінами, поняттями та категоріями з вказаної теми, але самостійно нездатний 
аналізувати норми права, застосовувати їх в конкретній правовій ситуації 

Посередній рівень знань оцінюється в межах 60 – 74 балів. Студент в основному знає 
матеріал теми, рекомендовану літературу, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 
додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань, відповідаючи на 
запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та 
явища, пов'язувати їх із майбутнім фахом.  

Недостатній рівень знань оцінюється в межах до 60 балів. Студент не опанував зміст 
теми, вкрай слабо знає рекомендовану літературу, не володіє базовими поняттями, термінами, 
категоріями. Відсутнє логічне та наукове мислення, практичними навичками не володіє. 
 

 ТАБЛИЦЯ розподілу балів за підсумковими контрольними заходами  
та відповідними ваговими коефіцієнтами 

 

 Модуль 1 
(поточне 

опитування) 

Модуль 2 
(підс. мод.  
контроль) 

Модуль 3 
(ІНДЗ) 

Підсумкова  
оцінка 

Вагові коефіцієнти, 
% 

70 20 10 100 

Розрахунок оцінки в 
балах 

80 83 70 80 

 
Приклад розрахунку підсумкової оцінки в балах:  

    О= 80*0,7+83*0,2+70*0,1=80 
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Студенти як відповідальні  учасники освітнього процесу дотримуються норм академічної 
доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються Положенням про 
академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 

Письмові роботи, презентації перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

Списування під час контрольних заходів та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). 

 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені заняття та 
незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані згідно графіку 
консультацій викладача. 

ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку ( до 10 балів).  

До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи  і отримати 
по кожному з Модулів 1,2,3 не менше 60 балів.  

Перескладання незадовільних оцінок здійснюється відповідно до Положення про 
порядок ліквідації академічних заборгованостей  у Галицькому коледжі імені В’ячеслава 
Чорновола. 
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